
? De ineisjes(on)vriendelijkheid van computergebruik in scholen I. Janssen Reinen en Tj. Plomp Samenvatting In het kader van de Internationaal vergelijkendestudie 'Computers in Education' (Comped) vande International Association for the Evaluationof Educational Achievement (lEA) zijn gegevensverzameld over het gebruik van computers inscholen in 21 landen. In dit artikel worden vooreen aantal landen voor het basisonderwijs en deeerste fase van het voortgezet onderwijs enkeleresultaten over de betrokkenheid van vrouwenbij de invoering en het gebruik van deze nieuwetechnologie in het onderwijs besproken. De re-sultaten laten zien dat in veel landen (inclusiefNederland) het computergebruik in de scholendoor mannen wordt gedomineerd. Vrouwelijkeleerkrachten schatten hun kennis en vaardighe-den wat lager in dan hun mannelijke collega's.In alle landen (behalve de Franstalige) heeftminder dan de helft van de scholen een speciaalbeleid gericht op het bevorderen van gelijkemogelijkheden voor

jongens en meisjes als hetgaat om computergebruik. Meestal bestaat ditschoolbeleid eruit dat vrouwelijke leerkrachtenworden nageschoold tot leerkracht informatie-kunde of worden geselecteerd als computer-coördinator. Wat betreft curriculumontwikke-ling is een voorzichtige eerste conclusie dat eenmeer meisjesvriendelijke omgeving gecreëerdzou moeten worden. 424 PEDAGOGISCHESTUDliK 1992(69)424-437 Inleiding Gelijke ontplooiingsmogelijkheden voor meis-jes en jongens is in de meeste landen een van-zelfsprekend onderdeel van het onderwijsbe-leid. Toen^'computers hun intrede deden in desamenleving en vervolgens het onderwijs opdeze ontwikkeling begon in te spelen, was hetdan ook niet verwonderlijk dat beleidmakersook op dit terrein aandacht vroegen voor de ge-lijkheidsproblematiek. In Nederland bleek ditonder andere uit de eis dat aan de nascholing inhet kader van het NI VO-project (Nieuwe Infor-matietechnologie in het Voortgezet Onderwijs)tenminste één vrouwelijke leerkracht

perschool moest deelnemen, en uit het subsidiërendoor de overheid van het landelijk Centrumvoor Vrouwen en Informatica, waaraan het Mi-nisterie van Onderwijs en Wetenschappen intoenemende mate opdrachten verstrekt om les-materiaal te ontwikkelen. Algemeen is dan ookde opvatting dat meisjes en jongens op schoolgelijke kansen moeten hebben om met compu-ters te werken en dat een situatie moet wordenvermeden waarin door meisjes het gebruik vancomputers wordt gepercipieerd als typisch ietsvoor jongens, of voor leerlingen die goed zijnin wiskunde en natuurwetenschappelijke vak-ken, vakken waarin zoals uit onderzoek blijktjongens in het algemeen betere resultaten halendan meisjes (Pelgrum & Plomp, 1986; VanOost, 1986; Postlethwaite & Wiley, 1992). Over het algemeen worden meisjes en jon-gens verschillend gesocialiseerd, wat inhoudtdat meisjes andere rollen en houdingen Ierenaan te nemen dan jongens ('seksespecifieke so-cialisatie', Klopper & Schleyper, 1990). Dezesocialisatie

kan onder andere plaatsvindendoor gedragsstimulatie van ouders of door imi-tatie. Een van de 'significante anderen' die eenbelangrijke rol kan spelen in dit proces van imi-tatie is de leerkracht. Het belang van vrouwe-lijke rolmodellen voor het carrièreperspectiefen de belangstelling van vrouwelijke leerlin-gen is in verscheidene studies aangetoond(Klopper & Schleyper, 1990), alhoewel Voogt(1987) meldt dat het belang van vrouwelijkeleerkrachten als rolmodel voor meisjes nog on-voldoende duidelijk is. Toch wordt veronder-steld dat het in contact brengen van meisjes metvrouwen die in hun beroep op het gebied vanexacte vakken of informatiekunde werkzaamzijn (met name vrouwelijke leerkrachten) eenbelangrijk middel is om de keuze en prestaties



? van meisjes positief te beïnvloeden. Daaromzal in dit artikel de vrouwelijke leerkracht alspotentieel rolmodel aan de orde komen. In dit artikel wordt op basis van gegevens uitsurvey-onderzoek op een aantal aspecten de si-tuatie in scholen anno 1989 beschreven en ge-relateerd aan claims die uit eerdere onder-zoeks- en ontwikkelingsprojecten naar vorenzijn gekomen. In concreto komen de volgendevragen aan de orde: (i) in welke mate zijn ervrouwelijke rolmodellen in scholen, (ii) opwelke wijze houden scholen in hun beleid reke-ning met de problematiek van gelijke mogelijk-heden voor meisjes en jongens, en (iii) in hoe-verre komt deze problematiek in de curriculavan de scholen aan de orde. Van belang is op te merken dat bij 'computer-gebruik' aan twee dingen gedacht kan worden.Enerzijds kan het gaan om het 'leren' over decomputer (bijvoorbeeld bij informatiekunde)en anderzijds kan er sprake zijn van 'leren met'de computer (tutorieel computer ondersteu-nend onderwijs, simulaties enz.). In

het kadervan dit artikel wordt onder 'computergebruik'beide typen computergebruik begrepen, omdatbij beide typen gebruik nadrukkelijk sprakekan zijn van sekseverschillen. Nadat eerst in de volgende paragraaf een sa-menvatting wordt gegeven van relevante litera-tuur, worden in paragraaf 2 de onderzoeksvra-gen verder uitgewerkt. Vervolgens wordt kortde opzet van het Comped-onderzoek beschre-ven. In de daarop volgende paragrafen wordtingegaan op de onderscheiden onderzoeksvra-gen, gevolgd door een discussie van de resulta-ten. 1 Verschillen tussen jongens enmeisjes en suggesties voorverandering In de literatuur wordt ruwweg een vierdelinggemaakt als het gaat om de oorzaken voor ver-schillen tussen jongens en meisjes (respectie-velijk mannen en vrouwen) bij computerge-bruik (Siann, Macload, Glissov & Dumdell,1990): ~ Motivaüonele factoren zoals interesse en het belang dat aan computergebruik gehechtwordt: in het algemeen zijn vrouwen minderpositief dan mannen (Martin,

1991; Siann etal., 1990; Temple & Lips, 1989). Dam, Ur-lings en Volman (1990) waarschuwen tegeneen al te simpele verklaring van deze ver-schillen, omdat mannen/jongens vaak meerervaring met computers hebben; Klopper enSchleyper (1990) melden drie belangrijkefactoren die bijdragen aan de motivatie vanmeisjes: 'computerpraxis' (hoe vaak ze ermee spelen), 'computer thuis' en 'bestevriendin' (als die computers leuk vindt danis de motivatie hoger). - Kennis en vaardigheden: vrouwen zijnmeer onzeker over hun eigen kunnen (Tem-ple & Lips, 1989) en weten minder overcomputers (Dumdell, Macload & Siann,1987); beide zouden overigens een gevolgkunnen zijn van de mindere ervaring vanvrouwen met het werken met computers. - Socialisatie ervaringen: verschillende so-cialisatie van mannen en vrouwen kan re-sulteren in stereotypische sekse-specifiekerollen (Martin, 1991). Mannen worden ge-zien als technisch georiënteerd en geïnteres-seerd in 'hoe dingen werken', terwijl vrou-wen

meer gezien worden als artistiek enminder betrokken bij praktische zaken: ditzou kunnen leiden tot verschillende rolmo-dellen door mannelijke en vrouwelijke leer-krachten in school als het gaat om het wer-ken met computers, welke weer zoudenkunnen bijdragen tot het instandhouden vanhet gesignaleerde stereotype. Vrouwen rea-geren positiever dan mannen als gevraagdwordt naar de mogelijkheden van 'vrouwenin het algemeen' als computergebruiker enwetenschapper, maar vrouwen zien zichzelfminder vertrouwd en kundig als het gaat omcomputers dan mannen (Temple & Lips,1989). Collis (1985) noemt dit verschijnselde 'wij kunnen het, maar ik kan het niet' pa-radox. - Verschillen in toegang: meisjes werken zo-wel binnen als buiten de school minder metcomputers dan jongens (Siann et al., 1990; ^^^ ?I ^ > ' CCDA--. Sutton, 1991) en tevens blijkt dat vrouwen studiè«thuis significant minder vaak over een com-puter beschikken (Dumdell et al., 1987).Bekijken we de toegang tot computers

opschool dan blijkt (Dam et al., 1990) dat voor PSDACOCISCHE



? het gebruiken van computers in vrije uren en naschooltijd meestal het principe 'wie het eerstekomt, het eerst maalt' gehanteerd wordt. Ditgegeven is vaak voor meisjes een 'indirectebarrière'. Sutton (1991) constateert uit een analysevan onderzoeken in de jaren '80 op het gebiedvan sekse-verschillen bij computergebruik dater grote verschillen bestaan in tussen-schoolgegevens over de deelname van vrouwen aancomputergebruik. Zij concludeert hieruit datscholen en leerkrachten, ongeacht de rol van desamenleving en de ouderlijke invloed, een be-langrijke rol kunnen spelen in de sekse-ongelijkheid, met name als het gaat om toegangtot computergebruik, motivatie en kennisver-werving bij meisjes. Onze beschrijving van een aantal aspecten vande meisjes(on)vriendelijkheid van het gebruikvan computers in scholen gebaseerd op gege-vens uit survey-onderzoek wordt ook gerela-teerd aan claims die uit eerdere onderzoeks- enontwikkelingsprojecten naar voren zijn geko-men. Voogt (1987) analyseerde een

aantal pro-jecten die erop waren gericht verschillen tussenjongens en meisjes in het gebruik van compu-ters en in participatie in computeronderwijs('computer literacy', informatiekunde) te ver-kleinen. Uit deze projecten en het beperkte on-derzoek dat op dat moment beschikbaar was,leidde zij een aantal suggesties af over hoescholen actief zouden kunnen inspelen op hetverminderen van dergelijke verschillen. Hier-bij gaat het om verschillen in beide typen toe-passingen van de computer (leren 'met' decomputeren leren 'over' de computer). De sug-gesties die worden gedaan hebben betrekkingop leerkrachten, de bruikbaarheid van informa-tica voor een toekomstig beroep, curriculum-ontwikkeling, groeperingsvormen en werkwij-zen en logistiek (Voogt, 1987, pp. 32-33).Leerkrachten: - meer vrouwelijke leerkrachten betrekkenbij het informatica-onderwijs die als rolmo-del kunnen fungeren (hetzij als docente in-formatiekunde, hetzij als computergebrui-kende docente binnen bestaande vakken); - het

probleembewustzijn van leerkrachtenten aanzien van de verschillen tussen jon-gens en meisjes vergroten. Beroepsperspectief: - expliciet aandacht schenken aan beroeps-mogelijkheden in de informatica (o.a. viaschooldecanen); Curriculumontwikkeling: - veel verschillende toepassingen van decomputer laten zien, met name in introduc-tiecursussen; - informatica geen bèta-vak laten worden(dus ook niet aanbieden als keuzevak bijwiskunde); - het curriculummateriaal (inclusief de pro-grammatuur) vrij laten zijn van stereotypen; - de keuze van de programmeertaal: LOGOspreekt meisjes meer aan dan BASIC. Groeperingsvormen en werkwijzen: - het creëren van 'peer role models', leeftijds-genoten van beide seksen, die in de klas als'experts' gelden, en zo voor jongens enmeisjes als rolmodel kunnen fungeren; - meisjes evenveel tijd achter de computer la-ten doorbrengen als jongens; - programmeeronderwijs niet alleen richtenop kenmerken van de programmeertaal,maar ook op het ontwikkelen van

ontwerp-vaardigheden in probleemoplossen; - het onderwijs over computers zo aanbiedendat de nadruk ligt op de controle die leerlin-gen hebben over het systeem. Schoolorganisatie: - regels voor de toegang tot computers zo op-stellen, dat gegarandeerd wordt dat meisjesvoldoende toegang krijgen tot computers(volgens Dam et al., 1990 met name ook inde vrije uren en na schooltijd); - de verroostering van het informatica-onderwijs (indien het als keuzevak wordtaangeboden) voor meisjes geen belemme-ring laten zijn om het vak te volgen. 2 Onderzoeksvragen In het Comped-onderzoek zijn gegevens verza-meld over scholen (via schoolleider en compu-tercoördinator, d.w.z. de persoon die verant-woordelijk is voor de coördinatie van hetcomputergebruik in de school; in het basison-derwijs ook wel activiteitencoördinator ge-noemd) en leerkrachten; zij hebben vooral be-trekking op de context waarin meisjes enjongens in school computers gebruiken en stel- 426 PÊDAGOCISCHE studién



? len ons in staat een aantal vragen op schoolni-veau te beantwoorden over het bevorderen vangelijke kansen voor jongens en meisjes. De ge-gevens van dit survey-onderzoek kunnenvooral een bijdrage leveren over het beeld vande huidige stand van zaken op het niveau van deleerkracht, curriculumontwikkeling en school-organisatie. In concreto komen de volgendevragen aan de orde: 1 In welke mate worden in het onderwijs aanmeisjes vrouwelijke rolmodellen gebodenin de zin van vrouwelijke leerkrachten diede computer gebruiken (hetzij binnen infor-matiekunde, hetzij binnen andere vakken inde school) of vrouwelijke computercoör-dinatoren, en in welke mate vormen vrou-welijke leerkrachten eenzelfde rolmodel alsmannelijke leerkrachten in de zin van dehouding ten opzichte van computers, kennisen vaardigheden op computergebied en pro-blemen die ervaren worden? 2 Waaruit bestaat het beleid van scholen alshet gaat om de gelijkheidsproblematiek bijcomputergebruik en in hoeverre is dit

beleiderop gericht gelijke mogelijkheden voor hetgebruiken van computers te realiseren? 3 In navolging van Voogts suggesties ten aan-zien van curricula in de school: (i) wordt er een variatie aan computer toe-passingen aangeboden binnen het vakinformatiekunde en/of binnen be-staande vakken? (ii) in geval er programmeeronderwijswordt gegeven: wordt een 'meisjes-vriendelijke' programmeertaal ge-bruikt? (iii) in hoeverre is het gebruik van de com-puter in bestaande schoolvakken gere-lateerd aan wiskunde of natuurweten-schappelijke vakken? Aangezien het Comped-project een internatio-naal vergelijkend onderzoek is, worden dezevragen in een internationale context bezien; desituatie in Nederiand wordt vergeleken met die'n een aantal andere landen. 3 Opzet van het Comped-onderzoek Het 'Computers in Education' (Comped) on-derzoek is een grootschalig internationaal ver-gelijkend onderzoek naar het gebruik van com-puters in het onderwijs, dat wordt uitgevoerdonder auspiciën van lEA

(the International As-sociation for the Evaluation of EducationalAchievement). Naast Nederland nemen nogtwintig andere landen deel aan dit onderzoek.De Nederlandse bijdrage werd mogelijk ge-maakt door subsidie van SVO en is uitgevoerddoor het Onderzoek Centrum Toegepaste On-derwijskunde (OCTO) van de UniversiteitTwente. De populaties in het onderzoek betroffenscholen uit het basisonderwijs, de eerste fasevan het voortgezet onderwijs en de tweede fasevan het voortgezet onderwijs; in 1989 zijn ge-gevens verzameld van scholen en leerkrachtendie computers wel, respectievelijk niet, gebrui-ken voor instructiedoeleinden. Op school-niveau hebben schoolleiders en computercoör-dinatoren (de laatsten alleen in computerge-bruikende scholen) vragenlijsten ingevuld. Bijde selectie van leerkrachten zijn in het voortge-zet onderwijs zowel leerkrachten betrokken diehet vak informatiekunde geven als leerkrach-ten van de vakken wiskunde, moedertaal en denatuurwetenschappelijke vakken.

De steek-proeftrekking is gericht op het realiseren vaneen representatieve steekproef voor het onder-wijssysteem in de verschillende landen (ziePelgrum & Plomp, 1991). Als eerste stap is een(waar relevant gestratificeerde) steekproef vanscholen getrokken met een trekkingskansevenredig met het aantal leeriingen per school.De geselecteerde scholen is gevraagd een lijstmet namen te verschaffen van de leerkrachtenuit bovengenoemde vakken waarna uit dezelijst aselect leerkrachten (zowel computerge-bruikers als niet-computergebruikers) zijn ge-kozen. Voor meer gedetailleerde informatieover de studie en internationale resultatenwordt verwezen naar Pelgrum en Plomp (1991)en voor een uitvoerige bespreking van alle Ne-derlandse resultaten naar Ten Brummelhuis, sruoif«'Pelgrum en Plomp (1990) en Ten Brummelhuis(1992). In de tweede fase van dit onderzoek(dataverzameling in 1992) zullen ook gege-vens op leerlingniveau verzameld worden. 427 PEDAGOGISCHE



? Tabel 5 Aantallen respondenten per onderwijssysteem en per categorie respondenten Land / Onderwijssysteem* BVL CBC FRA JPN NED NWZ POR USA Basisonderwijs Schoolleiders geen-comp.gebruiker - 1 33 157 102 101 152 0 comp, gebruiker - 152 340 206 113 379 100 425 Computercoördinatoren connp. gebruiker - 136 315 186 125 361 90 307 Leerkrachten geen-comp.gebruiker - 40 21 664 26 61 0 163 comp, gebruiker - 337 188 370 193 329 0 271 vo-1 Schoolleiders geen-comp.gebruiker 61 0 7 99 19 1 114 0 comp, gebruiker 221 138 393 264 237 122 150 415 Computercoördinatoren comp, gebruiker 131 120 413 216 236 127 146 303 Leerkrachten informatiekunde comp, gebruiker 144 30 0 136 192 103 75 230 Leerkrachten bestaande vakken geen-comp.gebruiker 226 327 401 811 404 248 116 356 comp, gebruiker 24 100 258 178 48 146 38 235 De internationale landen codes van lEA zijn; BVLCBCFRAJPN België-Vlaams Canada (British Columbia) Frankrijk Japan NED: Nederland

NWZ: Nieuw Zeeland POR: Portugal USA: Verenigde Staten van Amerika Tabel 1 geeft de aantallen respondenten van diegroepen en die landen die in dit artikel aan deorde komen. Gezien de kleine aantallen com-putergebruikende vrouwen in de tweede faseVoortgezet Onderwijs in Nederland, wordtdeze populatie hier verder buiten beschouwinggelaten. Omdat in het kader van dit artikel deuitsplitsing naar vrouwelijke en mannelijkeleerkrachten interessant is, zijn alleen die lan-den opgenomen in de resultaten waar tenminste30 vrouwelijke en 30 mannelijke respondentenzijn. Gegeven de kleine aantallen computerge- ^bruikende leerkrachten (van wie bovendieneen relatief klein deel vrouw is), zijn de leer-krachten voor informatiekunde, wiskunde, na-tuurwetenschappelijke vakken en moedertaalin VO-1 samengevoegd. Indien opvallendeverschillen voorkomen, wordt onderscheid ge-maakt tussen enerzijds de leerkrachten infor-matiekunde en anderzijds de leerkrachten van'bestaande vakken'. Het percentage

meisjes enjongens in de school is in alle landen die hierworden beschouwd, zowel bij computerge-bruikende scholen als niet-computergebrui-kers, ongeveer 50%. 4 Leerkrachten: rolmodellenvoor meisjes In deze paragraaf worden twee punten belicht:ten eerste komt het aantal vrouwelijke betrok-kenen bij computergebruik in de school aan deorde en ten tweede wordt bekeken welk typerolmodel de vrouwelijke leerkrachten vormen.Het is namelijk niet alleen belangrijk dat ervrouwelijke leerkrachten bij deze nieuwe tech-nologie betrokken zijn (zoals aangeduid in deinleiding), maar ook dat zij een niet-sekse-stereotypische rol vervullen bij het gebruikenvan de computer om bij te kunnen dragen aanverkleining van de ongelijkheid. 4.1 Aantallen potentiële rolmodellen Tabel 2 geeft de percentages vrouwelijkeschoolleiders, computercoördinatoren en leer-krachten in die scholen waar computers ge-bruikt worden. In de meeste landen hebben de basisscholenin meerderheid vrouwelijke leerkrachten, ter-wijl (met

uitzondering van de US A) een betrek- 428 PEDAGOGISCHE STUDIÉN



? Tabel 2 kelijk klein percentage scholen een vrouwe-lijke computercoördinator heeft. Vanuit eengelijkheidsperspectief zou men kunnen ver-Wachten dat het percentage vrouwelijke leer-krachten weerspiegeld wordt in het percentagevrouwelijke computercoördinatoren. Verge-lijkt men het percentage vrouwelijke leer-krachten met het percentage vrouwelijke coör-dinatoren dan valt deze vergelijking in veellanden niet positief uit. De conclusie is dat deongelijkheid op het gebied van rolmodellen inhet gebruik van computers ten nadele van vrou-wen uitvalt. Uit de vergelijking van het percen-tage vrouwelijke computercoördinatoren metdat voor vrouwelijke schoolleiders (Tabel 2),kan worden geconcludeerd dat dit niet alleenVoor het gebied van computergebruik het gevalis. Met name uit het percentage vrouwelijkeschoolleiders kan geconcludeerd worden datslechts in weinig gevallen een managementpo-sitie binnen de scholen ingenomen wordt dooreen vrouw. Inzicht in de vraag in welke mate vrouwe-lijke

leerkrachten met de computer werken kanWorden verkregen door te kijken naar het per-centage vrouwen in de steekproef van compu-tergebruikende leerkrachten (zie Tabel 3; hier-bij dient te worden opgemerkt dat percentagesVrouwelijke leerkrachten zoals aangegevendoor de hoofden van scholen (Tabel 2) niet ver-geleken kunnen worden met de gegevens uitTabel 3 omdat de verhouding van vrouwelijkeen mannelijke leerkrachten in de steekproefvan leerkrachten niet vergelijkbaar is met deverhouding tussen de seksen als aangegevendoor de hoofden van scholen). Uit Tabel 3blijkt dat de aantallen vrouwelijke leerkrachtendie met de computer werken in vergelijkingmet de mannen over het algemeen negatief uit-vallen, met uitzondering van Canada-BC,Nieuw Zeeland en USA in het basisonderwijsen Portugal en USA in VO-1. Ten opzichte van 1985 laten de percentagesvrouwelijke leerkrachten informatiekundevoor Nederland weinig vooruitgang zien. Damet al. (1990) rapporteren over een

onderzoek uit1985 waaruit blijkt dat 12% van de leerkrach-ten informatiekunde vrouwelijk is, terwijl Ta-bel 3 (gegevens bevattend uit 1989) een per-centage voor Nederland aangeeft van 16%vrouwelijke leerkrachten informatiekunde.Het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen in devorm van vrouwelijke computergebruikendeleerkrachten en coördinatoren suggereert opzijn minst dat in 1989 in Nederland het gebruikvan computers in het onderwijs typisch een ac-tiviteit van mannen is. Samenvattend kan worden geconcludeerd datook over alle landen heen het computergebruik Percentage vrouwelijke schoolleiders, computercoördinatoren en leerkrachten in computergebruikendescholen Land / Onderwijssysteem basisonderwijs VO-1 CBC FRA JPN NED NWZ USA BVL CBC FRA NED NWZ POR USA % vr. schoolleiders 17 44 5 6 17 m 16 8 21 3 20 52 m % vr. coördinatoren 28 m 17 5 21 75 15 14 m 2 22 23 m % vr. Ieerl<rachten 71 59 50 63 68 m 50 37 60 28 48 65 m gegevens ontbrel<en (n<50 of

ontbrekende data>20%). Tabel 3 Percentage vrouwen in steekproef van leerkrachten die computers gebruiken Land / Onderwijssysteem basisonderwijs VO-1 CBC FRA JPN NED NWZ USA BVL CBC FRA NED NWZ POR USA % vr. leerkrachten 53 36 22 21 50 80 32 33 35 15 41 61 55 % vr. Ik. inform. ...... 31 18 - 16 32 57 50 % vr. Ik. bestaand ...... 33 37 35 9 48 69 59 ?? Qegevens niet verzameld. 429 PEDAGOGISCHE STUDltN



? in scholen door mannen wordt gedomineerd.De getallen bevestigen de zorg van veel beleid-makers, onderwijsmensen en diegenen betrok-ken bij de emancipatie van meisjes op ditterrein, dat de dagelijkse praktijk van compu-tergebruik in de scholen leerlingen al te zeersuggereert dat werken met computers vooraleen zaak van mannen zou zijn en niet van vrou-wen. Internationaal gezien zijn er maar weiniguitzonderingen (zoals Israël en Portugal in hetbasisonderwijs) op deze trend. 4.2 Type rolmodel Naast inzicht in de aantallen vrouwelijke leer-krachten en computercoördinatoren is het vanbelang te bekijken in hoeverre vrouwelijkeleerkrachten (hetzij als leerkracht informatie-kunde, hetzij als computergebruiker in het on-derwijs in een bestaand vakgebied) in de klaseen positief rolmodel bieden voor meisjes. Drieaspecten komen in dit verband aan de orde:kennis en vaardigheden met betrekking tot decomputer, problemen die worden ervaren incomputergebruik en houding ten opzichte vande computer.

Kennis en vaardigheden Leerkrachten die de computer gebruiken (het-zij binnen informatiekunde, hetzij binnen eenbestaand vakgebied) dienen zowel kennis tehebben over computers, als vaardigheid in hetwerken ermee. Hier kan het type rolmodel dateen vrouwelijke leerkracht vormt voor meisjesvan belang zijn: een vrouwelijke leerkracht dieeen brede kennis over en vaardigheid met com-puters bezit zal een andere uitstraling hebbenvoor meisjes dan een vrouwelijke leerkrachtmet een beperkte kermis en vaardigheid. Ver-schillen tussen vrouwen en mannen kunnenbestudeerd worden door het bekijken van drie'zelf-inschattings'-schaaltjes over computer-kermis en -vaardigheden, die een onderdeelvormden van de leerkrachtvragenlijst. De drieschalen zijn als volgt te karakteriseren: (i) ken-nisschaal: 9 vragen over kennis van apparatuuren programmatuur; (ii) programmeerschaal: 5vragen over programmeervaardigheden en (iii)vaardigheidschaal: 8 vragen over de deskun-digheid de computer als een instrument

te ge-bruiken voor, bijvoorbeeld, tekstverwerkingen/of computer-ondersteund onderwijs. Allevragen zijn ja/nee vragen; een volledig instru-ment is opgenomen in Pelgrum en Plomp(1991). Tabel 4 Per land en per geslacht de mediaan van de leerkrachtscores op kennis en vaardigheden schaaltjes (aantalaangekruiste items als percentage van totaal aantal items op een schaal) Land / Onderwijssysteem basisonderwijs VO-1 CBC FRA JPN NED NWZ USA BVL CBC FRA NED NWZ POR USA Kennisschaal ' mannen 56 44 44 33 44 44 78 78 78 89 89 89 78 vrouwen ^ 33 33 22 22 33 33 67 56 44 73 56 44 67 Programmeerschaal mannen 0 40 20 0 0 0 80 40 80 100 80 80 60 vrouwen 0 0 0 0 0 0 60 0 20 50 20 40 40 Vaardigheidsschaal mannen 63 50 50 50 63 50 75 88 75 75 88 88 88 vrouwen 50 25 38 25 38 50 63 75 38 63 63 63 75 De resultaten op deze schalen zijn in Tabel 4gepresenteerd, waarbij per land een mediaanpercentage is genomen over de scores op deverschillende schaaltjes. Het blijkt dat op beide

onderwijsniveaus envoor alle schalen de mannelijke leerkrachteneen hogere inschatting hebben van hun kennisen vaardigheden dan vrouwelijke leerkrachten.De gegevens tonen ook dat leerkrachten inVO-1 hun kennis en vaardigheden hogerinschatten dan hun collega's in het basis-onderwijs. Vrouwelijke leerkrachten schattenzichzelf het minst hoog in op de programmeer-schaal, waarbij opgemerkt moet worden dat demediaan op de programmeerschaal in het basis-onderwijs bijna overal nul is. Het is opvallenddat de Nederlandse vrouwen in VO-1 zichzelfhoger inschatten wat betreft kennis over de 430 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? computer dan hun collega's in andere landen.Leerkrachten informatiekunde schatten hunkennis en vaardigheden gelijk of hoger in danhun collega's van bestaande vakken (zie Pel-grum& Plomp, 1991). Uit het feit dat vrouwen op een aantal gebiedenhun kennis en vaardigheden anders inschattendan mannen, kan geconcludeerd worden datvrouwen wellicht een ander type rolmodel zou-den kunnen vormen voor leerlingen dan man-nelijke leerkrachten. Mannen schatten zichzelfin het algemeen hoger in dan vrouwen op zowelde kennis-, de programmeer-, als de vaardig-heidsschaal. Hierbij moet echter de kantteke-ning gemaakt worden dat bovenstaande gege-vens zelf-inschattingen zijn, waarbij het zeergoed mogelijk is dat vrouwen hun eigen kennisen vaardigheden te laag inschatten (volgens de'wij kunnen het, maar ik kan het niet' paradoxvan Collis, 1985). Wat betreft de bevraagdeprogrammeeronderdelen zouden vrouwelijkeleerkrachten een minder positief beeld voornieisjes kunnen vormen,

omdat ze hun eigenkennis en vaardigheden op dit gebied relatief'aag inschatten. In paragraaf 7 komt het pro-grammeren meer in detail aan de orde. Problemen met computergebruik De vragenlijst voor leerkrachten bevatte eenlijst van 28 onderwerpen waarvan elk onder-werp kon worden ervaren als een probleem bijhet gebruik van computers in de school (ziePelgrum & Plomp (1991) voor een volledigoverzicht). Met behulp van een multivariatetest op significantie van verschillen (MA-NOVA, a<.05) is gevonden dat er een signifi-cant verschil bestaat tussen mannen en vrou-wen op het totaal aan ervaren problemen,zowel in het basisonderwijs, F (28,1573) =7.88,p<.000, als in VO-1, F(28,1512) = 4.17,P<.000. Voor het toetsen van verschillen tussenniannen en vrouwen op elk probleem item af-zonderlijk hanteren we een a<.0018 (om een«<.05 voor de samengestelde problemenlijstniet te overschrijden; gebaseerd op Bonferroniongelijkheden, Bernstein, Garbin & Teng,1988, p. 135). Uitgaande van dit

criteriumblijkt dat van de 28 mogelijke problemen (alsnien de gegevens van alle landen samenneemt)de gemiddelde percentages van vrouwelijke enmannelijke leerkrachten in 12 (basisonderwijs)respectievelijk 3 (VO-1) gevallen significantverschillen. Opvallend hierbij is dat slechts indrie gevallen in het basisonderwijs de vrouwe-lijke leerkrachten het geschetste probleem alsernstiger ervaren dan hun mannelijke col-lega's; in VO-1 is dit slechts met 1 probleemhet geval. De problemen die vrouwelijke leer-krachten in het basisonderwijs als ernstiger er-varen zijn (naast de categorie overige proble-men): 'onvoldoende hulp voor begeleiding vanleerlingen', en 'problemen bij het toekennenvan voldoende computertijd'; in VO-1 is dit'gebrek aan kennis/vaardigheden bij leerkrach-ten'. De problemen die significant vaker doorvrouwen worden genoemd kunnen derhalveworden gekarakteriseerd als het onvoldoendebeschikbaar zijn van faciliteiten. Problemen die significant vaker genoemdworden door mannen

hebben enerzijds te ma-ken met beperkt beschikbare faciliteiten, zoals'gebrek aan software', en 'gebrek aan informa-tie over software' en anderzijds met beperkin-gen van beschikbare faciliteiten, zoals 'beper-kingen van computers', 'software die nietbruikbaar is voor de les' of 'software te moei-lijk', 'slechte kwaliteit van handleidingen' en'onvoldoende financiële ondersteuning' en'onvoldoende ondersteuning van het bevoegdgezag'. In de conclusie paragraaf wordt naderingegaan op mogelijke verklaringen van dezeverschillen tussen mannen en vrouwen. Houding ten opzichte van computers Naast problemen die ervaren kunnen wordenmet computergebruik, is het van belang te kij-ken of vrouwelijke leerkrachten verschillenvan hun mannelijke collega's als het gaat omhun houding ten opzichte van het gebruik vande computer in de klas. In de vragenlijsten iseen aantal uitspraken opgenomen die de me-ning van de respondent vraagt over computers,waarbij conceptueel vier schalen zijn onder-scheiden.

Principale componenten analyse opbasis van de gegevens heeft de onderstaandeindeling bevestigd (zie Pelgrum & Plomp,1991) en tussen haakjes is achter elk van deschalen de internationaal gerapporteerde be-trouwbaarheid van de schaal opgenomen. Deonderscheiden schalen zijn: (1) onderwijskun-dige implicaties van computergebruik (9 items,betrouwbaarheid rond .90); (2) sociale implica-ties van computergebruik (6 items, betrouw- 431 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? Tabel 5 baarheid tussen .80-.90); (3) behoefte aan trai-ning (5 items, betrouwbaarheid tussen .65-.80)en (4) zelfvertrouwen (4 items, betrouwbaar-heid rond .90); zie Pelgrum en Plomp (1991)voor de afzonderlijke items. De resultaten vandeze vraag zijn opgenomen in Tabel 5. Uit de gegevens blijkt dat er geen grote ver-schillen bestaan tussen vrouwelijke en manne-lijke leerkrachten op de verschillende hou-dingsschalen. De hoge percentages op deschaal 'training' laten zien dat de meeste com-putergebruikende leerkrachten zich realiserennog niet voldoende getraind te zijn en dat mengeïnteresseerd is in verdere nascholing. Metbehulp van een multivariate test op significan-tie van verschillen (MANOVA, a<.05) is be-keken of er op het totaal van de houdingsscha-len significante verschillen bestaan tussenmannen en vrouwen. Voor het basisonderwijsblijkt dit niet het geval, terwijl er in VO-1 welsprake is van een significant verschil, F (4,793)= 10.12,/7<.000. Om de significantie van ver-schillen op de

afzonderlijke houdings-schaaltjes voor VO-1 te bestuderen hanterenwe een a<.013 (gebruik makend van de Bon-ferroni ongelijkheden formule, Bernstein et al.,1988). Gebaseerd op dit criterium blijkt datslechts op de schaal van 'zelfvertrouwen' eensignificant verschil gerapporteerd kan wordentussen mannen en vrouwen waarbij de manneneen groter zelfvertrouwen aangeven. Per land gemiddelde van leerkracht scores op houdingsschalen (aantal aangekruiste items als percentagevan totaal aantal items op schaal) basisonderwijs VO-1 Land / Onderwijssysteem CBC FRA JPN NED NWZ USA BVL CBC FRA NED NWZ POR USA Onderwijsk. Implicaties mannen 72 48 66 47 72 72 61 83 67 43 72 90 81 vrouwen 66 40 56 51 66 74 60 75 61 43 68 86 83 Sociale Implicaties mannen 70 62 60 72 74 66 m 77 75 m 70 m 76 vrouwen 72 50 51 74 73 71 m 71 64 m 73 m 69 Behoefte aan Training mannen 80 79 71 71 80 77 85 78 81 78 76 92 85 vrouwen 80 73 60 63 83 79 80 86 80 73 78 85 81 Zelfvertrouwen mannen

77 53 37 64 73 74 m 80 77 m 78 m 82 vrouwen 68 46 26 53 68 72 m 76 52 m 68 m 76 m: gegevens ontbreken (n<30 of ontbrekende data>20%). 5 Schoolorganisatie: beleid ge-richt op gelijke kansen Het feit dat onderwijskundig computergebruikin veel landen door mannen wordt gedomi-neerd, maakt de vraag van belang in hoeverrescholen een beleid voor computergebruik heb-ben gericht op gelijke kansen voor meisjes enjongens. Een dergelijk beleid op schoolniveaukan in principe zeer gevarieerd zijn: van het or-ganiseren van speciale activiteiten voormeisjes, tot het creëren van een klimaat opschoolniveau waarin een gelijke betrokkenheidvan vrouwen/meisjes en mannen/jongens van-zelfsprekend is, dan wel wordt gestimuleerd(bijvoorbeeld door het verschaffen van vol-doende vrouwelijke rolmodellen op schoolni-veau). Gegeven het beperkte bestek van dezeparagraaf worden uitsluitend enkele conclusiesuit eerder gepubliceerde Comped-rapportages(zie Pelgrum & Plomp, 1991, hfst. 6) samenge-vat. Met

uitzondering van een aantal Franstaligelanden (waaronder Frankrijk), is het aantalschoolleiders dat aangeeft dat hun school eenspeciaal emancipatiebeleid voert laag; voorNederland bijv. 18% in het basisonderwijs en16% in VO-1. Vanuit een emancipatorischperspectief is dit een zorgelijke situatie. In die gevallen dat scholen een emancipatie-beleid voeren, komt uit de gegevens naar vorendat de meest toegepaste beleidsmaatregel in 432 PEDAGOGISCHE STUDIÉN



? beide populaties is 'opleiding van vrouwelijkeleerkrachten in het gebruik van computers', en'vrouwelijke begeleiding bij computeractivi-teiten van leerlingen'. Twee van de mogelijkebeleidsmaatregelen blijken in beide populatiesglobaal gesproken het minst toegepast:'meisjes hebben op speciale tijden alleen toe-gang tot computers' en 'lessen over computersworden georganiseerd waarbij er klassen zijnmet alleen meisjes'. Samengevat kan worden gesteld dat scholeneerder geneigd zijn maatregelen te nemen diegericht zijn op het stimuleren van vrouwelijkerolmodellen (vrouwelijke leerkrachten en be-geleiders), dan voor meisjes speciale mogelijk-heden voor het gebruiken van computers tecreëren. Scholen lijken dus belang te hechtenaan vrouwelijke rolmodellen en gegeven het te-kort aan vrouwelijke rolmodellen zoals ge-constateerd in paragraaf 4 is dit een belangrijkgegeven. 6 Curricula in de school: eenmeisjesvriendelijke leeromge-ving? Als het gaat om het curriculum in de school danwordt een

drietal punten aan de orde gesteld.Ten eerste wordt bekeken in hoeverre verschil-lende toepassingen van computers aangebodenworden, vervolgens komt het type program-meeronderwijs aan de orde, en ten slotte wordtde relatie van computergebruik met wiskundeen natuurwetenschappelijke vakken bestu-deerd. 6.1 Type toepassingen Een variatie aan toepassingen van de computeraanbieden binnen het vak informatiekundelijkt, zo blijkt uit de suggestie van Voogt(1987), in het voordeel van meisjes. Om eenbeeld te krijgen van de variatie aan toepassin-gen is aan de leerkracht informatiekunde ge-vraagd aan te geven welk type software hij ofzij gebruikt binnen de lessen. Dit konden oe-fen- of tutoriële programma's zijn, maar ookprogramma's voor het leren van tekstverwer-tóng, spreadsheets, programmeren, tekenen, si-mulatie of spelletjes. Aangezien in het basison-derwijs in het algemeen geen informatiekundewordt gegeven als apart vak, is deze vraag inhet basisonderwijs aan alle leerkrachten

voor-gelegd. Het gemiddeld aantal toepassingen isper land samengevat in Figuur 1. Om een ideete krijgen van verschillen tussen vrouwelijkeen mannelijke leerkrachten is tevens het ge-middeld aantal toepassingen weergegeven datvrouwelijke leerkrachten, respectievelijk man-nelijke leerkrachten gebruiken. basisonderwijs J1 WA totaal EDUI vrounn t-waarde vrijheids- over- graden schrijdings-kans 3.543.652.03 60.68266.1168.56 .001.000.046 UImI NCD' I marvMn ^^ totaal OHQ vrouwan t-waarde vrijheids- over- graden schrijdings- kans Frankrijk 2.45 138.55 .016 Nederland 2.09 66.27 .040 Nieuw Zeeland 3.36 305.81 .001 voortgezet onderwijs1 l il 433 PEDAGOGISCHE STUDIËN 1  Alleen die landen zijn opgenomen die minimaal 30vrouwelijke en 30 mannelijke leerkrachten informatie-kunde hebben; het betreft hier een subset van de indit artikel opgenomen landen. Figuur 1. Gemiddeld aantal toepassingen van compu-ter (voor VO-1 binnen informatiekunde) en per figuurvoor de landen met

significante verschillen de testge-gevens



? Over het algemeen lijkt de variatie aan toe-passingen in elk land nogal laag, met uitzonde-ring van Nieuw Zeeland en de USA (in beidepopulaties) en Nederland in VO-1. Wat betreftde verschillen tussen mannen en vrouwen lij-ken mannen gemiddeld iets meer toepassingente gebruiken dan hun vrouwelijke collega's. Deverschillen in Nederland in VO-1 tussen vrou-welijke en marmelijke leerkrachten informatie-kunde behoren tot de grootste. Voor elk land isgetoetst (met behulp van een f-test) of de ver-schillen tussen vrouwen en mannen significantzijn. Daar waar de verschillen significant zijn,is dit in de figuur aangegeven met een asterisken zijn de testgegevens opgenomen in de fi-guur. Zoals uit Figuur 1 valt af te lezen wijzende significante verschillen allemaal op het feitdat mannen meer toepassingen gebruiken bin-nen informatiekunde dan hun vrouwelijke col-lega's. 6.2 Programmeren Een van de type toepassingen waarbij de com-puter gebruikt wordt is programmeren. Overalle landen heen blijkt in het

basisonderwijs35 % van de vrouwelijke leerkrachten program-meren als toepassing van de computer te ge-bruiken en 34% van de mannen. In VO-1 zijndeze percentages respectievelijk 64% en 67%voor de leerkrachten informatiekunde. Gege-ven de lage zelf-inschatting met betrekking totprogrammeervaardigheden zoals aangegevenin Tabel 3, lijkt een mogelijke conclusie dat erveel leerkrachten zijn die hun eigen kennis envaardigheden op het gebied van programmerenniet hoog inschatten maar toch programmeer-onderwijs aan hun leerlingen geven. Voogt(1987) suggereert dat het type programmeer-taal dat gebruikt wordt van belang kan zijn voormeisjes, waarbij LOGO een meer geschikteprogrammeertaal is voor meisjes dan BASIC. Tabel 6 Type programmeertaal dat gebruikt wordt (voor VO-1 binnen informatiekunde) a Land / Onderwijssysteem f basisonderwijs VO-1 CBC FRA JPN NED NWZ USA BVL NED NWZ POR USA BASIC 25 57 59 56 46 73 52 79 65 53 89 LOGO 84 83 54 44 75 59 11 27 76 62

29 andere taal 9 1 2 5 11 9 48 11 6 6 4 In Tabel 6 is een uitsplitsing gemaakt naar eenaantal programmeertalen voor die leerkrachtendie aangeven programmeren als toepassingbinnen de lessen te gebruiken. In het basisonderwijs wordt in drie van de zeslanden (Canada-BC, Frankrijk en Nieuw Zee-land) beduidend meer met LOGO gewerkt danmet een andere taal. Binnen VO-1 is BASIC demeest gebruikte programmeertaal binnen in-formatiekunde (uitgezonderd Nieuw Zeelanden Portugal). Een voorzichtige conclusie die uitdeze gegevens getrokken kan worden is dat hettype programmeertaal dat gekozen wordt voorhet programmeeronderwijs niet bepaald lijkt teworden door de vraag welke taal geschikter zouzijn voor meisjes maar dat andere motieven eenrol spelen bij de keuze voor een programmeer-taal. 6.3 Relatie met wiskunde ennatuurwetenschappelijke vakken Uit de suggestie van Voogt (1987) valt af te lei-den dat een voor meisjes gunstige randvoor-waarde geschapen wordt als het gebruik van

decomputer zo min mogelijk gerelateerd zou zijnaan wiskunde en natuurwetenschappelijkevakken. Argument hiervoor is dat de ongelijk-heid tussen jongens en meisjes in die vakkengemakkelijk zou worden gereproduceerd in in-formatiekunde en het werken met computers.Ondersteuning voor dit argument wordt in deliteratuur gevonden: jongens hebben hogereprestaties binnen wiskunde en natuurweten-schappelijke vakken (Munger & Loyd, 1989;Postlethwaite & Wiley, 1992), terwijl tegelij-kertijd gemeld wordt dat meisjes hun angst enhouding ten opzichte van wiskunde vrijwel di-rect vertalen naar de computer (Damarin,1989). Deze transfer wordt onder andere be-vorderd door het feit dat in veel situaties de 434 pedagogische studi£n



? leerkrachten die wiskunde of natuurweten-schappelijke vakken geven, ook de informatie-kunde lessen voor hun rekening nemen. Voorinformatiekunde (VO-1) kan dit aspect in hetkader van de internationale Comped-gegevensslechts beperkt bekeken worden. Voor Neder-land zijn er echter meer gedetailleerde gege-vens verzameld. Uit de Comped-gegevensblijkt dat (over de beschouwde landen heen)92% van de leerkrachten informatiekunde ooklesgeven in een ander schoolvak; er zijn inter-nationaal geen gegevens over welke vakken ditzijn. In Nederland geeft 99% van de responden-ten naast informatiekunde ook les in een andervakgebied: 42% geeft ook wiskunde, 14%geeft les in de natuurwetenschappelijke vak-ken, 14% in Nederlands, 9% in beroepsvoorbe-reidende vakken, 6% in moderne vreemde ta-len en 14% in een van de overige vakken (TenBrummelhuis, Pelgrum & Plomp, 1992). Elders concluderen we uit de Comped-gegevens (Janssen Reinen & Plomp, in druk)dat wanneer de

computer wordt gebruikt bin-nen bestaande vakgebieden, dit meestal ge-beurt binnen wiskunde en gedeeltelijk binnende natuurwetenschappelijke vakken. Ten aanzien van de relatie tussen computerge-bruik en bèta-vakken lijkt dus een voorzichtigeconclusie te zijn dat de voor meisjes gunstigerandvoorwaarde niet aanwezig is, namelijk dathet gebruik van de computer zo min mogelijkgerelateerd zou moeten zijn aan wiskunde ennatuurwetenschappelijke vakken. 7 Conclusies Verwijzend naar de bedoeling met dit artikel,namelijk een bijdrage leveren aan de empiri-sche onderbouwing van claims uit onderzoeken ontwikkelingsprojecten, is het volgende teconcluderen. Uit onderzoek komt naar voren dat het bie-den van een vrouwelijk rolmodel aan meisjesbelangrijk is. Uit de Comped-gegevens blijktcchter dat in de meeste landen, waaronder Ne-derland, het computergebruik op scholen eenzaak is van vooral mannen; er worden dus overbet algemeen niet voldoende vrouwelijke rol-&quot;lodellen

geboden. Wanneer we kijken naarbet type rolmodel dat vrouwen bieden indien zebetrokken zijn bij computergebruik, dan blijktdat vrouwelijke leerkrachten hun kennis envaardigheden op het gebied van computers la-ger inschatten dan hun marmelijke collega's.De grootste verschillen zijn te zien als het gaatom een zelfbeoordeling over programmeren.Opvallend is dat significante verschillen in er-varen problemen tussen de verschillende sek-sen in het merendeel van de gevallen neerkomtop het feit dat maimen meer problemen ervarendan vrouwen. Vrouwen hebben meer proble-men met organisatorische aspecten van com-putergebruik en zij zien het gebrek aan kennisen vaardigheden als probleem (geheel in lijnmet de gevonden verschillen in zelfmschattingvan kennis en vaardigheden). Het gegeven datmannen meer problemen ervaren kan te makenhebben met het feit dat zij over het algemeenmeer doen met de computer en dus ook de be-perkingen meer ervaren. Een andere verklaringvoor de

gevonden verschillen zou echter kun-nen zijn dat de drempel voor vrouwen om metcomputers te gaan werken hoog is maar dat ze,indien ze besluiten deze technologie te gaan ge-bruiken, zoveel kermis en vaardigheden op-doen dat ze in de praktijk ook minder proble-men ervaren. In tegenspraak met dezeverklaring is het feit dat vrouwen hun kennis envaardigheden lager inschatten dan de manne-lijke collega's; echter ten aanzien van deze ge-gevens is al eerder opgemerkt dat een vraag omzelfinschatting niet geheel betrouwbaar hoeftte zijn omdat vrouwen hun eigen kennis envaardigheden vaak onderschatten. Bekijken we de houding van leerkrachtenten opzichte van computers dan blijkt dat bin-nen VO-1 mannen een significant groter zelf-vertrouwen hebben ten aanzien van computers. Bij het bekijken van het beleid ten aanzien vangelijkheid tussen jongens en meisjes blijkt datalleen in een aantal Franstalige landen eenmeerderheid van de scholen een speciaal beleidheeft, gericht op gelijke

kansen voor meisjes enjongens. In scholen die aangeven zo'n beleid tehebben bestaat dit vooral uit een nascholing ininformatiekunde voor vrouwelijke leerkrach-ten en het aanwijzen van vrouwelijke supervi-soren bij het computergebruik. Deze accentenkunnen worden getypeerd als het stimulerenvan vrouwelijke rolmodellen, hetgeen in hetkader van het geconstateerde gebrek aan vrou- 435 PEDAGOGISCHE STUDliN



? welijke rolmodellen een goede zaak lijkt. Op een aantal punten is onderzocht in hoeverrecurricula van scholen 'meisjesvriendelijk' ge-noemd kunnen worden. Daar waar de literatuurhet belang van een variatie aan toepassingenvan de computer benadrukt, wijzen deComped-gegevens uit dat er gemiddeld nietveel verschillende toepassingen gebruikt wor-den en dat vrouwelijke leerkrachten over het al-gemeen minder toepassingen gebruiken binneninformatiekunde en Nederland is één van delanden waar dit verschil significant is. Niet dui-delijk is in dit verband wat in de literatuur con-creet bedoeld wordt met 'variatie aan toepas-singen' (hoe dit te meten is en waar de grens ligtvan een acceptabel aantal variaties). Bekijkenwe het type programmeertaal dat binnen infor-matiekunde aan de orde komt (als programme-ren tot het curriculum behoort) dan lijkt de si-tuatie in VO-1 minder gunstig voor meisjesomdat daar BASIC de programmeertaal is dieoverwegend wordt gebruikt. Nederland valt opomdat zelfs binnen

het basisonderwijs LOGOniet de meest gebruikte taal is voor het pro-grammeren. Over de relatie van computerge-bruik met wiskunde en natuurweten-schappelijke vakken is een voorzichtige eersteconclusie dat er voor meisjes een minder gun-stige randvoorwaarde bestaat in het onderwijsomdat computergebruik wel degelijk gerela-teerd lijkt te zijn aan wiskunde en natuurweten-schappelijke vakken. Met deze gegevens wordtbevestigd dat informatiekunde het stereotypeheeft van een 'exact' vak. Op het gebied van de gelijkheidsproblematiekblijkt Nederland een ongunstig beeld te verto-nen als dat vergeleken wordt met andere lan-den. Er is een tekort aan vrouwelijke rolmodel-len en scholen hebben slechts in zeer beperktemate een beleid gericht op gelijke kansen voormeisjes en jongens. Zet men deze conclusiesnaast het feit dat slechts rond de 10% van stu-denten binnen informatica-richtingen in zowelHBO en WO vrouwen blijkt te zijn (Vlas & Fe-teris, 1991), terwijl wel meer meisjes gaan stu-deren, dan

betekent dit dat de komende jareneen belangrijk aandachtspunt voor het beleidvan scholen (en overheid) zou moeten wordenhet bevorderen van gelijke kansen voor jon-gens en meisjes. De tweede fase van Comped kan meer infor-matie opleveren over de daadwerkelijke ver-schillen tussen jongens en meisjes in kennis, er-varing en houding ten opzichte van computers. Literatuur Bernstein, I. H., Garbin, C. P., & Teng, G. K. 0988). Ap-plied multivariate analysis. New York: Springer-Verlag. Brummelhuis, A. C. A. ten (1992) Computergebruik inhet Nederlandse onderwijs: beschrijving van destand van zaken in het basisonderwijs, voortge-zet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.Enschede: OCTO Brummelhuis, A.C.A. ten, Pelgrum, W.J., & Plomp,Tj. (1990). Evaluatierapport computers in het on-derwijs, OPSTAP-reeks 9. Zoetermeer: Ministerievan Onderwijs en Wetenschappen. Brummelhuis, A.C.A. ten, Pelgrum, W.J., & Plomp,Tj. (1992). Informatiekunde in het voortgezet on-derwijs: resultaten van een
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