
Feiten	  en	  cijfers	  
	  
Driessen	  en	  Van	  Langen	  (2010)	  hebben	  uitgebreid	  onderzocht	  in	  welke	  mate	  jongens	  
en	  meisjes	  verschillend	  presteren	  op	  school.	  Ze	  keken	  daarbij	  niet	  alleen	  naar	  
“harde”	  gegevens	  (zoals	  toetsscores	  op	  taal	  en	  wiskunde),	  maar	  ook	  naar	  niet-‐
cognitieve	  competenties,	  zoals	  werkdruk	  en	  sociaal	  gedrag.	  Op	  het	  gebied	  van	  
cognitieve	  ontwikkeling	  is	  er	  geen	  sprake	  van	  een	  systematische	  achterstand	  van	  
jongens	  ten	  opzichte	  van	  meisjes	  tijdens	  de	  basisschoolperiode,	  concluderen	  
Driessen	  en	  Van	  Langen	  (2010).	  Zij	  maken	  o.a.	  gebruik	  van	  gegevens	  uit	  de	  grote	  
landelijke	  studies	  van	  PRIMA	  en	  COOL,	  waaruit	  blijkt	  dat	  meisjes	  in	  groep	  2	  over	  het	  
algemeen	  iets	  beter	  zijn	  qua	  taal	  dan	  jongens,	  maar	  het	  is	  maar	  een	  klein	  verschil.	  
Ook	  qua	  (voorbereidend)	  rekenen	  zijn	  de	  verschillen	  tussen	  meisjes	  en	  jongens	  in	  
groep	  2	  te	  verwaarlozen.	  In	  groep	  8	  zijn	  toetsscores	  op	  taal	  vrijwel	  gelijk	  voor	  
meisjes	  en	  jongens,	  maar	  zijn	  meisjes	  iets	  beter	  in	  leesvaardigheid	  dan	  jongens.	  Wat	  
rekenen	  betreft	  zijn	  de	  jongens	  juist	  weer	  iets	  beter	  dan	  meisjes.	  Dit	  strookt	  ook	  met	  
Cito-‐scores:	  in	  2000	  scoorden	  jongens	  gemiddeld	  één	  punt	  lager	  op	  de	  eindtoets	  
basisonderwijs,	  maar	  in	  2003	  scoorden	  zij	  gemiddeld	  weer	  net	  iets	  hoger	  (Citogroep	  
2003).	  
	  
Driessen	  en	  Van	  Langen	  (2010)	  keken	  naar	  niet-‐cognitieve	  competenties,	  zoals	  
werkhouding	  en	  sociaal	  gedrag.	  Daar	  vonden	  zij	  duidelijkere	  verschillen.	  Jongens	  zijn	  
hier	  in	  het	  nadeel,	  en	  het	  verschil	  met	  meisjes	  wordt	  gedurende	  de	  
basisschoolperiode	  alleen	  maar	  groter.	  Bovendien	  is	  er	  sprake	  van	  een	  
oververtegenwoordiging	  van	  jongens	  in	  het	  speciaal	  onderwijs	  (in	  2004	  is	  de	  
verhouding	  volgens	  het	  CBS	  70%	  –	  30%	  (CBS,	  2004)).	  Daar	  komt	  nog	  bij	  dat	  jongens	  
in	  het	  speciaal	  onderwijs	  veel	  meer	  gedrags-‐	  en	  concentratiestoornissen	  vertonen	  
dan	  meisjes.	  
	  
Tot	  slot	  noemen	  Driessen	  en	  Van	  Langen	  (2010)	  een	  klein,	  maar	  niet	  onbeduidend,	  
effect	  van	  sekseverschillen	  op	  schoolloopbanen	  van	  kinderen.	  Jongens	  doen	  het	  op	  
de	  basisschool	  niet	  zoveel	  slechter	  dan	  meisjes,	  maar	  dat	  verandert	  zodra	  ze	  naar	  
het	  voortgezet	  onderwijs	  gaan.	  Het	  verschil	  op	  taal	  wordt	  groter	  (meisjes	  breiden	  
hun	  voorsprong	  uit),	  maar	  op	  reken-‐	  en	  wiskundevaardigheden	  lijken	  de	  meisjes	  de	  
jongens	  weer	  in	  te	  halen.	  	  
	  
Uiteindelijk	  ziet	  het	  er	  voor	  jongens	  minder	  gunstig	  uit	  dan	  voor	  meisjes:	  er	  gaan	  
meer	  jongens	  dan	  meisjes	  naar	  het	  speciaal	  onderwijs;	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  
doubleren	  jongens	  vaker,	  volgen	  ze	  vaker	  lagere	  onderwijsniveaus,	  verlaten	  ze	  vaker	  
voortijdig	  school	  en	  stromen	  ze	  vaker	  af	  naar	  lagere	  onderwijsniveaus.	  
	  	  
	  


