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INLEIDING 

Denkbeelden over gender en relaties worden al in de kindertijd gevormd, en vooral de adolescentie 

periode blijkt cruciaal. Samengaand met de puberteit ervaren jongeren een intensifiëring van 

gender-gerelateerde verwachtingen en worden traditionele genderrolattitudes sterker (Hill & Lynch, 

1983). Jongeren voelen druk om zich meer te beginnen te gedragen in overeenstemming met wat in 

hun cultuur traditioneel van mannen en vrouwen wordt verwacht (Connell, 1995; Halimi, Consuegra, 

Struyven, & Engels, 2016; Hill & Lynch, 1983; Jackson, 2006; Pascoe, 2011; Vermeersch, T'sjoen, 

Kaufman, Vincke, & Van Houtte, 2010).  

Al begin jaren ’80 werd dit fenomeen beschreven door Hill en Lynch (1983) als de gender-

intensifiëring theorie. Deze stelt dat jonge adolescenten een verhoogde druk ervaren om zich naar 

een set specifieke ideeën te gedragen over hoe mannen en vrouwen zich dienen te gedragen, met 

duidelijk afgebakende rollen voor mannen en vrouwen. Geconfronteerd met deze druk wordt er 

verondersteld dat jongens en meisjes dan steeds grotere verschillen in gedrag en attitudes zullen 

tentoonstellen in de loop van de adolescentie, en dan in het bijzonder in de beginperiode van de 

adolescentie (Hill & Lynch, 1983). Uit onderzoek blijkt dat adolescenten in de latere periode van de 

adolescentie een grotere resistentie ontwikkelen tegenover peer pressure (Sumter, Bokhorst, 

Steinberg, & Westenberg, 2009). Een belangrijk streefdoel van adolescenten is het verwerven van 

sociale status of populariteit bij leeftijdsgenoten (Coleman, 1961; Jackson, 2006; Pascoe, 2011). 

Gewoon al om zich geaccepteerd te voelen, door een behoefte aan sociale binding en angst om 

buiten de groep te vallen, gaan adolescenten hun gedrag veranderen (Jackson, 2006; Pascoe, 2003, 

2011; Sherriff, 2007; Walker & Hunt, 1988). Beantwoorden aan de heersende genderverwachtingen 

maakt daar deel van uit.  

Het concept ‘gendertypisch’ verwijst naar de mate waarin mensen zichzelf een goed voorbeeld 

vinden van hun biologisch geslacht en daarmee ook tevreden zijn (Egan & Perry, 2001). Jongeren die 

zichzelf als eerder genderatypisch omschrijven, hebben het aantoonbaar moeilijker omdat ze minder 

aanvaard worden op school (Hershberger & D'augelli, 1995; Jewell & Brown, 2014; Pascoe, 2011; 

Smith & Juvonen, 2017; Vantieghem, 2015). Masculiniteit en femininiteit zijn per definitie relationele 

constructen die enkel in contrast met elkaar bestaan. Masculiniteit is echter geen homogene 

categorie die elke jongen automatisch wordt toegeschreven louter op basis van biologie. Hetzelfde 

geldt voor femininiteit en meisjes. Masculiniteit en femininiteit zijn configuraties van handelingen en 

discours die elke adolescent – jongen of meisje – op verschillende manieren en in verschillende mate 

kan belichamen (Pascoe, 2011, p. 5). Een belangrijke manier om masculiniteit te kunnen claimen is 

door gefaalde masculiniteit – dat vaak in de lijn ligt met femininiteit – herhaaldelijk te verwerpen 

(Pascoe, 2011; Spence, Helmreich, & Stapp, 1975). Tegelijk wordt het van meisjes en vrouwen 
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makkelijker aanvaard dat ze als mannelijk beschouwd gedrag stellen (D’haese, Dewaele, & Van 

Houtte, 2016; Pascoe, 2011), omdat dit vaker ook meer gewaardeerd wordt in de samenleving 

(Connell, 1995), al wordt er ook op gewezen dat al te mannelijk gedrag bij adolescente meisjes en 

vrouwen evenmin geaccepteerd wordt (Jackson, 2006, p. 20; Jackson & Tinkler, 2007). Jongeren 

ervaren dus een aanzienlijke druk tot genderconformiteit, of leggen zichzelf deze druk op. Jongens 

lijken in grotere mate met dergelijke druk te maken te hebben (Pascoe, 2011; Vantieghem & Van 

Houtte, 2015; Warrington, Younger, & Williams, 2000) en gaan dan bijvoorbeeld deel uitmaken van 

“macho-groepjes” (Vantieghem, Vermeersch, & Van Houtte, 2014). Dit streven naar 

genderconformiteit kan leiden tot homonegativiteit, vermits er status verworven kan worden door 

zich af te zetten tegenover genderatypisch gedrag als homoseksualiteit (Connell, 1995; Pascoe, 2011; 

Sherriff, 2007). Met andere woorden: homonegativiteit kan gebruikt worden om aan te duiden wat 

men niet is (Herek, 1986). Homofoob geweld komt vaker voor bij holebi’s die als kind al als gender-

nonconform werden beschouwd, een verband dat meer uitgesproken is bij mannen (D’haese et al., 

2016).  

Samen met het ontwikkelen van de genderidentiteit, worden jongeren seksueel actief, waarbij 

geslachtsgemeenschap op een normatief jonge leeftijd, niet noodzakelijk terecht, als een risico wordt 

beschouwd (Symons, Verhetsel, & Van Houtte, 2012). Bepaalde genderverwachtingen kunnen 

denkbeelden en ervaringen van jongeren met betrekking tot (hetero)seksualiteit beïnvloeden, al dan 

niet in interactie met bijvoorbeeld sociale klasse en etnische achtergrond. Dit kan worden gekaderd 

als uitingen van masculiniteit (Pascoe, 2011; Willis, 1977) of femininiteit (Renold & Ringrose, 2011). 

Ook wat betreft seksualiteit kan dus druk ontstaan om bepaalde dingen al dan niet te denken en te 

doen. Een meta-analyse van Van de Bongardt, Reitz, Sandfort en Dekovid (2015) wees, bijvoorbeeld, 

uit dat adolescenten zelf ook meer seksueel actief waren als zij meenden dat hun leeftijdsgenoten 

seksueel actief waren, positief stonden tegenover het hebben van seks, en veel druk uitoefenden op 

hen om seksueel actief te zijn. In diezelfde lijn werd er gevonden dat adolescenten die geloofden dat 

leeftijdsgenoten veel risicovol seksueel gedrag stelden, zelf meer geneigd waren tot risicovol 

seksueel gedrag. De resultaten toonden wel aan dat seksueel gedrag van adolescenten een grotere 

invloed ondervond van goede vrienden en minder van de groep leeftijdsgenoten op school, maar dit 

ging niet op voor risicovol seksueel gedrag (Van de Bongardt et al., 2015). 

Studies wijzen op het bestaan van een toenemende gender gap in de adolescentie met betrekking 

tot een waaier aan topics. Onder andere studies over schoolattitudes en -prestaties (Hyde, Fennema, 

& Lamon, 1990; Köller, Baumert, & Schnabel, 2001; Legewie & DiPrete, 2012; Meece, Glienke, & 

Burg, 2006; Scheiber, Reynolds, Hajovsky, & Kaufman, 2015; Vantieghem & Van Houtte, 2015; 

Warrington et al., 2000), de keuze van studierichting (Köller et al., 2001; Pettitt, 2004), mentaal 

welzijn (Cyranowski, Frank, Young, & Shear, 2000; Derdikman‐Eiron et al., 2011; Hankin et al., 1998; 
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Nolen-Hoeksema, 2001; Wichstrøm, 1999) en genderrolattitudes gelinkt aan masculiniteit 

(Galambos, Almeida, & Petersen, 1990) ondersteunen de gender-intensifiëring theorie. De resultaten 

zijn echter gemixt en niet alle studies vinden even duidelijk bewijs voor de genderrol intensifiëring 

hypothese (Crouter, Manke, & McHale, 1995; Priess, Lindberg, & Hyde, 2009). Wel is zeker dat de 

socialisatie van genderrolattitudes complex is en dat – los van de gezinscontext waar de primaire 

socialisatie plaatsvindt – de leeftijdsgenoten bij jongeren een toenemende invloed uitoefenen 

(Coleman, 1974; Harris, 1995). Hoewel de school niet de enige context is waarin jongeren met elkaar 

in contact komen, is het wel een plek waar de meeste jongeren veel tijd met elkaar spenderen.Dit 

onderzoek focust in de eerste plaats op de impact van schoolcontexten op de vorming en ervaringen 

van jongeren rond gender, seks en relaties.  

Het doel van dit rapport is exploreren of er een verband bestaat tussen de geslachtscompositie van 

schoolcontexten, en diverse uitkomsten bij jongeren met betrekking tot relationele, seksuele en 

genderbeeldvorming, en relationele, seksuele en genderervaringen. Het Vlaams secundair onderwijs 

leent zich goed voor dergelijk onderzoek omdat secundaire scholen in termen van 

geslachtscompositie variëren van 0% tot 100% meisjes. Deze variatie is het gevolg van de rigide 

opdeling in onderwijsvormen en studierichtingen, die daarenboven tussen scholen worden 

georganiseerd. Scholen die alle onderwijsvormen aanbieden, komen minder voor, en het 

onderscheid tussen enerzijds scholen voor algemeen onderwijs en anderzijds scholen voor technisch 

en beroepsonderwijs is gangbaar (Van Houtte & Stevens, 2009). Terwijl scholen voor algemeen 

onderwijs doorgaans eerder gemengd zijn, zijn technische en beroepsscholen door het 

genderspecifieke karakter van de aangeboden studierichtingen, vaak gescheiden (Van Houtte & 

Vantieghem, 2017). Er kan dus een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen eerder 

geslachtsheterogene en eerder geslachtshomogene schoolcontexten.  

Vooraleer over te gaan tot de analyse van de data, geven we een overzicht van de relevante 

literatuur met betrekking tot gender. Gezien de data voor het onderzoek verzameld zijn in Vlaamse 

secundaire scholen en de focus van dit rapport ook de Vlaamse context is, beperken we ons hierbij 

voornamelijk tot de westerse literatuur. Die westerse bril, en de instrumenten gebruikt bij de 

dataverzameling, leiden tot een eerder binaire benadering van gender in dit rapport. 
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OVERZICHT LITERATUUR 

SCHOOLCONTEXT ALS SECUNDAIRE SOCIALISATIEAGENTEN 

Genderrolattitudes van volwassenen verschuiven als antwoord op veranderende leefsituaties (Halimi 

et al., 2016), wat aangeeft dat de context een belangrijke rol speelt bij de vorming van ideeën over 

gender. Bij jongeren komen dan contexten waar leeftijdsgenoten een centrale rol spelen, zoals de 

school, in het vizier. Onderzoek naar de rol van die secundaire socialisatieagenten bij de vorming van 

genderdenkbeelden is echter minder courant. Veelal wordt er gefocust op de ouders als 

socialisatieagenten. Onderzoek naar effecten van contextkenmerken is nochtans niet alleen puur 

wetenschappelijk interessant. In termen van beleid, zijn ze relevant omdat ze makkelijker te 

manipuleren zijn dan individuele, socio-demografische kenmerken (Mickelson, 2014). De invloed van 

co-educatie op de ontwikkeling van genderrollen en genderstereotiepe houdingen en gedragingen, is 

– naast de invloed op studieprestaties – vooral kwalitatief bestudeerd (Brutsaert, 2001). Dergelijk 

onderzoek laat zien hoe in gemengde scholen genderidentiteit gevormd wordt door bijvoorbeeld 

geslachtsgesegregeerde activiteiten, dominantie door jongens in en buiten de klas, de ontwikkeling 

van gescheiden vriendschapsgroepen, afzonderlijke vrouwelijke en mannelijke statushiërarchieën, en 

verschillende behandeling van jongens en meisjes door de leerkrachten (Brutsaert, 2001; Francis, 

2000; Jackson, 2006; Pascoe, 2011; Warrington et al., 2000). Kwantitatief schooleffectenonderzoek, 

waarbij de invloed van co-educatie versus gescheiden onderwijs op genderrolattitudes wordt 

onderzocht, levert inconsistente resultaten op. Voorstanders van co-educatie stellen dat gescheiden 

scholen het risico lopen genderstereotypen en traditionele rollen te bevestigen (bv. Dale, 1971). Een 

studie van Lee, Marks en Bird (1994), bijvoorbeeld, vond dat scholen met co-educatie tegenover 

gescheiden scholen minder te maken hadden met flagrante seksistische opmerkingen van leerlingen. 

Niettemin laten verschillende studies zien dat meisjes in gescheiden scholen er net minder 

traditionele denkbeelden over genderrollen op nahouden en meer niet-traditionele 

genderrolidentiteiten ontwikkelen dan meisjes in gemengde scholen. Dit omdat meisjes in 

gescheiden scholen minder geconfronteerd worden met hun status van meisje door de afwezigheid 

van jongens (Brutsaert, 1999; Brutsaert, 2001; Erarslan & Rankin, 2013). Veelal gaat de aandacht in 

onderzoek naar het verschil tussen co-educatie en gescheiden scholen naar schoolprestatie en 

schoolattitudes. Een meta-analyse van Pahlke, Hyde en Allison (2014) waarbij de resultaten van deze 

soort studies werden geanalyseerd, toont gemengde of verwaarloosbare effecten aan. Bovendien 

wordt in deze studie de opmerking gemaakt dat de resultaten vaak afhangen van het nalaten 

rekening te houden met andere belangrijke schoolkenmerken en selectie-effecten (Pahlke et al., 

2014). In de context van Vlaanderen lijkt het bijvoorbeeld belangrijk dat de verschillende 
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(hiërarchische) onderwijsvormen zeker in de analyses worden opgenomen, omdat vooral in het 

technisch en beroepsonderwijs de aangeboden richtingen genderspecifiek blijken te zijn (Van Houtte 

& Vantieghem, 2017). Ook toont onderzoek aan dat genderrolattitudes over het algemeen 

verschillen naargelang de onderwijsvorm: in vergelijking met leerlingen uit het algemeen secundair 

onderwijs beschikken leerlingen uit het beroepsonderwijs gemiddeld over traditionelere 

genderrolattitudes.  

Het meeste onderzoek beperkt zich doorgaans tot de vergelijking van gescheiden en gemengde 

scholen, zonder rekening te houden met de proportie jongens en meisjes op school. Nochtans laat 

het meten van de effecten van de proportie meisjes/jongens op school een meer genuanceerd beeld 

toe, zeker wanneer de uitkomst denkbeelden omvat. Volgens het onderzoek van Wilson (1959) naar 

socio-economische schoolcomposities treden de attitudes en gedragingen rond schoolprestaties van 

de meerderheid in scholen op als significante normatieve referentiekaders voor alle leden van de 

school. Naar analogie met dit effect van de socio-economische compositie van de school kunnen we 

veronderstellen dat als een bepaalde gendergroep met bepaalde overtuigingen op school numeriek 

de bovenhand neemt, deze denkbeelden zullen worden overgenomen door de andere leerlingen op 

school. Zo is aangetoond dat in scholen met een grotere proportie meisjes, de leerlingen – jongens 

en meisjes – meer studiebetrokken zijn (Van Houtte, 2004) en minder schooldeviant gedrag vertonen 

(Demanet, Vanderwegen, Vermeersch, & Van Houtte, 2013) door de grotere studiebetrokkenheid 

van meisjes. Nog ander onderzoek dat vijftienjarigen in maar liefst 43 landen analyseerde, vond dat 

het percentage meisjes binnen scholen een positief invloed had op de individuele leesprestaties van 

zowel meisjes en jongens (Chiu & McBride-Chang, 2006). Dit effect werd gemedieerd door de mate 

aan gemiddeld leesgenot op school. Er werd gesuggereerd dat aangezien meisjes vaker lezen en 

vaker ook lezen als waardevol inschatten dan jongens (Brozo et al., 2014; Guthrie & Greaney, 1991), 

een grotere concentratie aan meisjes een cultuur van leesgenot op school kon faciliteren – en 

bijgevolg ook betere leesprestaties voor alle leerlingen in de school kon bevorderen (Chiu & McBride-

Chang, 2006). In onderzoek van Schneeweis en Zweimüller (2012) werd gevonden dat veertienjarige 

meisjes minder geneigd waren om typisch “vrouwelijke” opleidingen te volgen als deze in de 

voorgaande jaren in graden zaten met hogere proporties aan meisjes. Uit de resultaten bleek dat 

meisjes zich minder genoodzaakt voelden om te voldoen aan gender stereotypen in een context met 

een grotere proportie meisjes (Schneeweis & Zweimüller, 2012). Verder werd ook aangetoond dat 

scholen met een grotere proportie meisjes een minder traditionele genderrolcultuur hebben, wat 

leidt tot een sterker gevoel van thuis te horen op school bij zowel jongens als meisjes (Huyge, Van 

Maele, & Van Houtte, 2015). Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of deze culturen louter het 

gevolg zijn van het aantal meisjes (die meer progressief denken), of dat jongens in deze omgeving 
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ook progressievere, of dus meer egalitaire, genderattitudes ontwikkelen. Voor zover wij weten, is dat 

nog niet eerder onderzocht.  

 

RELEVANTE THEORETISCHE KADERS 

Bestaande onderzoeken brengen een grote verscheidenheid aan mechanismen naar voren om 

allerlei attitudes en gedragingen bij adolescenten te verklaren. Verschillende disciplines buigen zich 

over de invloed van groepsculturen op allerlei aspecten van adolescentie. Ook in de analyse van het 

onderzoeksthema van dit rapport is het belangrijk om inzicht te hebben in hoe attitudes en gedrag 

rond gender worden vormgegeven. In wat nu volgt, worden een aantal overkoepelende theorieën 

geschetst die elk in meer of mindere mate van belang kunnen zijn voor de uiteindelijke 

onderzoeksvragen.  

Over homophily, sociale leertheorie en de referentiegroep hypothese 

Onderzoek wijst al enkele decennia uit dat adolescenten onder vrienden bijzonder veel 

overeenkomsten hebben met betrekking tot attitudes en gedrag, een ogenschijnlijk 

vanzelfsprekende bevinding, maar wel een belangrijke (Brechwald & Prinstein, 2011). Een eerste 

poging om dit fenomeen te verklaren kwam in de vorm van de homophily hypothese (Kandel, 1978), 

De homophily hypothese slaat op het idee dat individuen geneigd zijn om zich te associëren en om 

een band op te bouwen met leeftijdsgenoten die gelijke attitudes en gedragskenmerken vertonen. 

Birds of a feather flock together/Soort zoekt soort, is een gezegde dat vaak hieraan gekoppeld wordt, 

hoewel – naast het proces van selectie – ook het socialisatieproces onderdeel is van de homophily 

hypothese. Homophily tussen vrienden kan een resultaat zijn van het selectieproces waarbij men 

vrienden kiest op basis van voorafgaande gedeelde kenmerken. Tegelijkertijd kan homophily tussen 

vrienden een gevolg zijn van een socialisatieproces waarbij de leden binnen sociale groepen elkaar 

beïnvloeden; waarbij mettertijd attitudes en bepaalde gewenste gedragingen binnen de groep 

worden doorgegeven. Deze twee processen zijn complementair aan elkaar (Brechwald & Prinstein, 

2011; Kandel, 1978). Het homophily proces is dus een relevant mechanisme omdat het, onder meer, 

kan verklaren hoe genderidentiteit en genderrolattitudes worden gevormd en gereproduceerd.  

Adolescenten ontwikkelen binnen een sociale context gedrag en attitudes door observatie en 

ervaring. De sociale leertheorie van Bandura (1977, 1986) stelt dat individuen regels rond gedrag 

vormen door het gedrag – en de gevolgen van dat gedrag – van anderen te observeren, en door 

directe instructies over gedrag te ontvangen in de vorm van persoonlijke ervaringen. Deze regels 

vormen informatie die in de toekomst gebruikt kan worden als een soort praktische gids hoe zich te 
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gedragen in bepaalde contexten. Dit leren van anderen kan zich in verschillende vormen 

manifesteren zoals het ontwikkelen van nieuwe gedragspatronen, normen voor evaluatie, en 

cognitieve competenties. Bovendien spelen sociale leerprocessen ook een rol in het versterken of 

afzwakken van inhibities omtrent reeds geleerd gedrag. Sociale leertheorie slaat eveneens op hoe 

sociale- en massamedia een rol spelen in het aanleren van gedrag (Bandura, 1977, 1986). In lijn met 

Bandura’s theorie vond longitudinaal onderzoek van Brown en collega’s (2006) dat blanke 

adolescenten vroeger seksueel actief worden als die daarvoor in hoge mate blootgesteld werden aan 

seksuele inhoud in muziek, film, televisie, en magazines. Dit onderzoek vond ook dat de perceptie dat 

andere leeftijdsgenoten seks hebben een van de sterkste voorspellers is van een vroege seksuele 

start (Brown et al., 2006). Bovendien wijzen studies uit dat de mediaconsumptie van kinderen gelinkt 

kan worden aan de vorming van traditionele genderrolattitudes en het hebben van stereotiepe 

ideeën rond gender (Blakemore, Berenbaum, & Liben, 2008).  

Een middelbare school is een context waarin vriendschappen en leeftijdsgenoten belangrijke 

socialisatieagenten zijn voor adolescenten. Het is een omgeving waar kinderen de transitie maken 

naar adolescentie, wat gepaard gaat met, onder andere, intensere en complexere interacties met 

leeftijdsgenoten (Brown, Lerner, & Steinberg, 2004) en een afhankelijkheid van de feedback van 

leeftijdsgenoten in relatie tot de eigenwaarde en het ontwikkelen van een stabiele identiteit (Brown 

& Lohr, 1987; Felson, 1985). Individuen zijn tegelijkertijd lid van meerdere sociale groepen, elk met 

een eigen set waarden en normen, die elk in meer of minder mate het gedrag en de attitudes van 

diens leden – en ook niet-leden – vormgeven (Cochran & Beeghley, 1991). Individuen kunnen dus 

soms lid zijn van verschillende groepen met contrasterende waarden en normen, en kunnen tevens 

beïnvloed worden door groepen waar ze niet eens lid van zijn. De referentiegroeptheorie stelt dat 

individuen gedrag en attitudes van een bepaalde groep als referentiepunt nemen om status en 

aanvaarding te kunnen verwerven (Bock, Beeghley, & Mixon, 1983). Individuen gebruiken groepen 

om hun eigen gedrag in het verleden te beoordelen (comparatieve referentiegroepen), en als 

voorbeeld voor huidig en toekomstig gedrag (normatieve referentiegroepen) (Cochran & Beeghley, 

1991). Referentiegroepen hebben, bijvoorbeeld, een impact op het seksueel gedrag van 

adolescenten (Mirande, 1968; Van de Bongardt et al., 2015). Door zich te schikken naar de 

gedragingen en attitudes van leeftijdsgenoten in hoge-status groepen en deze te kopiëren, kunnen 

adolescenten beloond worden met hoger aanzien binnen de sociale hiërarchie en zo een gunstiger 

beeld van zichzelf ontwikkelen (Bandura, 1986; Festinger, 1954). Omgekeerd riskeren adolescenten 

sociale afstraffing en afwijzing als dominante sociale normen en waarden niet nageleefd worden 

(Connell, 1995; Juvonen & Galvan, 2008; Phillips, 2007; Reigeluth & Addis, 2016; Thornberg, 2011). 

Doordat referentiegroepen het gedrag van adolescenten vormgeven, kan er verwacht worden dat er 



8 
 

een socialisatieproces optreedt in middelbare scholen omdat adolescenten ijveren voor status en 

acceptatie, waardoor ze steeds meer op elkaar gaan lijken: een socialisatieproces dat toch wel in lijn 

ligt met de homophily hypothese en sociale leertheorie.  

Menselijk gedrag hangt af van tal van factoren die elk op een ander manier een impact hebben in 

verschillende situaties. Welke rol een persoon gaat opvoeren, hangt af van de categorieën waarmee 

die persoon zich identificeert (sociale identiteiten), en van de setting waarin die persoon zich 

bevindt. Elke rol omvat een specifieke set van verwachtingen, gedragspatronen, rechten, en plichten. 

Rollen zijn identiteiten gebonden aan situaties: ze worden aangemeten en weer opzij gelegd 

naargelang de situatie. Dit is de kern van roltheorie (Biddle & Thomas, 1966). Het gender van een 

persoon is echter een van die weinige statussen die altijd relevant lijken te zijn, in gelijk welke 

situatie. Gender vormt in elke situatie de identiteit van een persoon. Het is geen rol op zich, maar 

een meesteridentiteit (Hughes, 1945): het heeft een impact op het hele verloop van een leven (West 

& Zimmerman, 1987). Eagly’s sociale roltheorie (1987) bouwt hierop verder. Het uitgangspunt van 

deze theorie stelt dat de verschillen tussen mannen en vrouwen gezien kunnen worden als een 

product van de sociale rollen die gedrag reguleren (Eagly, 1987, p. 7). Door socialisatie enerzijds, en 

de formatie van genderrollen anderzijds, worden gedragspatronen gecreëerd die ervoor zorgen dat 

taken en arbeid gescheiden worden op basis van geslacht. Volgens Eagly construeert de collectie aan 

gedeelde verwachtingen voor vrouwen de vrouwelijke genderrol, en omgekeerd (Eagly, 1987, p. 14). 

Mannen en vrouwen leren verschillende vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn om aan hun 

normatieve verwachtingen goed te kunnen voldoen. Dus wanneer vrouwen en mannen voor een 

verschillend takenpakket verschillende dingen moeten kunnen en verschillende prioriteiten moeten 

stellen, gaan vrouwen en mannen meer van elkaar afwijken. Eagly schreef ook dat 

geslachtsverschillen sterk onderhevig zijn aan allerlei aspecten van de sociale context waarin deze 

voorkomen. Onder andere de aanwezigheid van andere, niet-stereotype rolverwachtingen in een 

bepaalde setting kunnen gender-gerelateerde rolverwachtingen overtreffen, waardoor andere 

gedragspatronen belangrijker worden (Eagly, 1987, p. 27), bijvoorbeeld doordat een andere sociale 

rol van groter belang is – zoals het volgen van een schoolreglement –, of door de aanwezigheid van 

een meerderheid aan mensen met andere, niet-stereotype overtuigingen. Zo vond een studie van 

Harrison en Lynch (2005) dat de rol die hoort bij het beoefenen van een bepaalde sport als leidraad 

dient bij de perceptie van de genderrol-oriëntatie van atleten, meer nog dan het geslacht zelf van de 

atleet. Zowel meisjes als jongens die een stereotype feminine atletische rol innemen (bijvoorbeeld 

cheerleaden), hebben een grotere waarschijnlijkheid om gezien te worden als een persoon met een 

vrouwelijke genderrol-oriëntatie (grotere focus op samenwerken in groep in plaats van onafhankelijk 

ageren en voor zichzelf beslissingen nemen) (Harrison & Lynch, 2005). 
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Doing gender en hegemonische masculiniteit 

Volgens Zimmerman en West (1987), de bedenkers van het concept “doing gender”, is gender een 

product van sociale performances van normatieve opvattingen rond wat het betekent een man of 

vrouw te zijn. Het is een diepgeworteld sociaal construct dat gebruikt wordt als een fundamenteel 

criterium voor differentiatie waarop mensen geëvalueerd worden. Als individuen er niet in slagen om 

gender op de passende manier tentoon te stellen, dan moeten die daarvoor verantwoording 

afleggen aan hun omgeving, met allerlei sociale consequenties als gevolg. Doing gender omvat een 

complexe set van sociaal gestuurde interacties die bepaalde handelingen bestempelen als expressies 

van typisch masculiene en feminiene “naturen”. Verschillen tussen man en vrouw die in dit proces 

gecreëerd worden, kunnen voorgesteld worden als blijvende disposities, als normaal en natuurlijk 

(zie ook Butler, 1990). Dit zorgt ervoor dat de sociale orde gezien wordt als een gevolg van de 

natuurlijke orde – bijvoorbeeld man als dominant en vrouw als volgzaam (voor een sociobiologische 

reductionistische theorie van masculiniteit, zie bijvoorbeeld Tiger, 1971), wat een krachtige 

legitimatie is van hiërarchische sociale verhoudingen (zie ook Goffman, 1976). Gender is zo een 

belangrijke maatstaf in zo goed als alle contexten, dat het performen van gender – doing gender – zo 

goed als onvermijdelijk is, althans volgens Zimmerman en West (1987). Dit laatste wordt wel betwist 

door onder andere Deutsch: zij argumenteert dat als gender geconstrueerd is, het ook 

gedeconstrueerd kan worden (2007). 

Als het gedrag van individuen geëvalueerd wordt in functie van expressies van masculiniteit of 

femininiteit, welk gedrag is dan precies het toonbeeld van masculiniteit of femininiteit? Volgens 

sommigen bestaat er niet zoiets als één definitieve vorm van masculiene identiteit (Carrigan, Connell, 

& Lee, 1985; Connell, 1987). Connell (1995; 2005) argumenteert dat (vooral, maar niet uitsluitend) 

mannen verschillende configuraties van mannelijkheid gaan aannemen en uitvoeren afhankelijk van 

de context en hun positie in de sociale machtshiërarchie. Dit wordt de masculinities theory genoemd. 

Deze theorie stelt dat masculiniteit enkel begrepen kan worden vanuit een machtsmodel van 

meerdere masculiniteiten die elk anders naar waarde worden geschat in verschillende contexten. De 

specifieke normatieve vorm van masculiniteit die in een bepaalde context gezien wordt als de meest 

gewaardeerde vorm van man-zijn wordt aangeduid als hegemonische masculiniteit (Connell, 1987, 

1995; Connell & Messerschmidt, 2005). Bijna alle mannen halen – in meer of mindere mate – 

voordeel uit hun positie in relatie tot de hegemonische masculiniteit. Dit noemt Connell het 

‘patriarchaal dividend’. Het is een strategie waarbij masculiniteit als een middel aangewend wordt 

om machtsposities in te winnen en te onderhouden. Het belichamen van hegemonische masculiniteit 

verschaft een legitimiteit voor het innemen van dominante posities in sociale relaties tegenover 

zowel vrouwen als sommige andere “mindere” mannen. Homoseksuele mannen, bijvoorbeeld, 
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bevinden zich doorgaans in een minder gunstige positie in de hiërarchie van hegemonische 

masculiniteit omdat heteroseksualiteit een erg centrale rol inneemt in de constructie van 

masculiniteit en dominantie (Connell, 1995; Connell & Messerschmidt, 2005; Epstein, 1997; Pascoe, 

2011). Toch kunnen individuen die op een bepaalde parameter van hegemonische masculiniteit 

bijzonder hoog scoren het zich soms permitteren om op andere vlakken vrouwelijkere kenmerken 

ten toon te stellen zonder veel aan status in te boeten – bijvoorbeeld door atletisch succes. Hier zijn 

echter ook grenzen aan (Anderson, 2002; Pascoe, 2003). Al bij al is het construeren van een 

masculiene identiteit naar de buitenwereld toe een eeuwigdurende bezigheid, waarbij femininiteit 

continu ontkend moet worden (Pascoe, 2011). Zo goed als niemand beantwoordt volledig aan het 

cultureel ideaal van de ultieme man – ook omdat er veel contradictorische ideeën bestaan rond wat 

het summum van mannelijkheid nu eigenlijk is (Donaldson, 1993). Bovendien varieert hegemonische 

masculiniteit in tijd en ruimte (Connell, 1995; Connell & Messerschmidt, 2005). Deze concepten over 

masculiniteit liggen aan de basis van talloze studies rond gender, ongelijkheid en macht, waarbij de 

rol van femininiteit maar weinig aan bod komt (Jackson, 2006, p. 2; Jackson & Tinkler, 2007). 

Nochtans is het niet onbelangrijk in de analyse van genderongelijkheid om zich onder meer af te 

vragen wanneer en waar bepaalde kenmerken en handelingen gewaardeerd en gepercipieerd 

worden als vrouwelijk, en hoe die worden gesitueerd tegenover masculiniteit (onderdanig of 

complementair?) (Schippers, 2007). 

Lad culture en ladettes 

Een context waarin hegemonische masculiniteit (en in mindere mate femininiteit) veelvuldig 

bestudeerd is, is die van de middelbare school (zie bijvoorbeeld: Birkett & Espelage, 2015; Epstein, 

1997; Jackson, 2006; Martino, 1999; Pascoe, 2003, 2011; Reigeluth & Addis, 2016). Hoe bepaalde 

vormen van hegemonische masculiniteit en femininiteit zich vestigen onder adolescenten wordt 

bepaald door zowel de sociale normen binnen de schoolcontext als die van het dominante 

maatschappelijke discours buiten de school (Jackson, 2006, pp. 47-73; Martino, 1999). In de bekende 

etnografie ‘Learning to labour’ van Willis (1977), bijvoorbeeld, werd het concept lad culture voor het 

eerst voorgesteld als een non-conformistische antischoolcultuur die verantwoordelijk is voor de 

culturele reproductie van klasseposities. Laddish gedrag omvat onder andere laksheid tegenover 

school, expliciet heteroseksueel gedrag, racisme, drinken, roken, spijbelen, seksisme, etc. Willis 

(1977) omschrijft hoe de lads, jongens uit de arbeidersklasse, zich actief proberen te distantiëren van 

de ear’oles, de strevers, om op die manier hun masculiniteit te vieren tegenover schoolnormen van 

volgzaamheid en studieijver. De naam Ear’oles, of earholes refereert naar luisteren, meer specifiek 

symboliseert het een passief en gehoorzaam ontvangen van leerstof. Intellectualiteit en mentaal 

werk worden door de lads gedefinieerd als feminien. Door de ear’oles te labelen als verwijfd, 
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bevestigen de lads hun strijdlustigheid en mannelijkheid in de vorm van een antischool cultuur 

(Willis, 1977). Lad culture is aldus een gevolg van de botsing tussen de normen en waarden van de 

arbeidersklasse met die van de middenklasse die primeren in de meeste schoolcontexten. Hoewel 

Willis (1977) zich voornamelijk uitspreekt over klasseposities als de basis voor lad culture, 

argumenteert hij ook dat door het besef van hun benadeelde positie in een statische kapitalistische 

hiërarchie, de lads zich focussen op hun bevoordeelde positie in de man-vrouw hiërarchie en daar 

zelfwaarde en superioriteitgevoel uit putten (Arnot, 2003, p. 26). Het is daarom niet verwonderlijk 

dat laddish gedrag doorgaans doorspekt is met seksisme (Willis, 1977). Ook uit ander onderzoek 

blijkt dat leerlingen in opleidingen die leiden naar lager gewaardeerde, minder academische 

diploma’s meer geneigd zijn een anti-school cultuur te ontwikkelen om zo de statusdeprivatie gelinkt 

met hun “lagere” opleiding te overwinnen (Van Houtte, 2006). Door traditionele genderrolattitudes 

aan te nemen, kan de aandacht worden verlegd van onbereikbare schoolse doelstellingen naar 

andere prestatie-indicatoren die eigenwaarde verschaffen. Meisjes zullen hierbij de toekomstige rol 

als moeder en echtgenote omarmen en jongens zullen zich toespitsen op harde masculiniteit en het 

ophemelen van zware handenarbeid (Davies, 1995). 

In een recenter boek ‘Lads and ladettes in school’ van Jackson (2006) wordt ongeveer dezelfde 

oefening gemaakt als in het werk van Willis (1977), met het verschil dat meisjes veel meer aandacht 

krijgen. Zij concludeert dat er een grote overlap is tussen lads en ladettes – waarbij zichtbaar hard 

werken voor school niet samengaat met de populaire manier van doen. Dit gaat op voor beide 

genders, dus ook voor meisjes. Een zekere graad van laddish gedrag bleek grotendeels te overlappen 

met het beeld van populaire meisjes in de Britse scholen die werden onderzocht. Het gaat dan 

specifieker over gedrag als het vermijden van schoolwerk, luidruchtig zijn, en roken en drinken in 

sociale contexten. Door laddish gedrag eveneens te zien als een defensieve strategie om academisch 

falen door persoonlijke onkunde te kunnen relativeren, kan er volgens Jackson (2006) gedeeltelijk 

verklaard worden waarom ook meisjes laddish gedrag gaan vertonen. Bovendien is het schijnbaar 

moeiteloos balanceren van zowel sociale als academisch objectieven een manier om als succesvol en 

populair bestempeld te worden, wat niet simpel is. Laddish gedrag is dan een manier om sociale 

boven academische doelen te plaatsen, zonder veel gezichtsverlies te leiden, een strategie bruikbaar 

voor jongens én meisjes (Jackson, 2006). In een recente Vlaamse studie naar het mediërend effect 

van de genderrolcultuur gelinkt aan de geslachtspositie in scholen op de impact van gender op het 

futiliteitsgevoel – het gevoel geen controle te hebben op schools succes –, bleek dat hoe meer 

meisjes in een school zitten, hoe minder de jongens in die school futiliteitsgevoelens aangaven. Voor 

meisjes gold het omgekeerde: in scholen met meer meisjes, leken meisjes meer futiliteitsgevoelens 

te rapporteren (Van Houtte & Vantieghem, 2017). Belangrijk hierbij is dat deze resultaten gekaderd 
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moeten worden in de Vlaamse hiërarchische opdeling tussen opleidingen, waarbij scholen met een 

gelijkmatige verdeling aan jongens en meisjes vaak aso-scholen zijn en scholen met overwegend één 

gender overwegend minder gewaardeerd beroepsonderwijs aanbieden (Van Houtte, 2006). Uit de 

resultaten bleek overigens dat futiliteitsgevoelens duidelijk gelinkt konden worden met traditionele 

genderrolattitudes, dit gold voor meisjes als voor jongens, alleen kon er geen uitsluitsel gevonden 

worden welke factor de ander voorgaat. Wel werd er bij meisjes gevonden dat het hebben van 

progressieve genderrolattitudes werkt als een buffer in het op afstand houden van 

futiliteitsgevoelens (Van Houtte & Vantieghem, 2017).  

Waarom gendercontexten van betekenis zijn 

Adolescenten spenderen een groot deel van hun tijd in school, het is dus niet vergezocht om aan te 

nemen dat deze context een rol speelt in het gender-socialisatieproces bij jonge adolescenten. Het is 

binnen de context van een school dat adolescenten van verschillende geslachten met eventueel 

verschillende attitudes intens met elkaar in interactie gaan en ideeën rond gender en relaties verder 

gevormd worden. Volgens Harris (1995; 1998) zijn het juist de ervaringen van kinderen en 

adolescenten met groepen leeftijdsgenoten die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de vorming 

van gedragspatronen. In haar groepssocialisatie-theorie zijn het de groepen met leeftijdsgenoten 

waarin mensen opgroeien die ons socialiseren en klaarstomen om te functioneren in de 

maatschappij. Ouders leren kinderen hoe zich te gedragen thuis, daarbuiten zijn het de peer groups 

die een invloed hebben. Hoe kinderen zich later als volwassenen gedragen en emoties en 

zelfvertrouwen ervaren, is – naast genen – volgens Harris (1995) zelfs bijna uitsluitend een gevolg 

van de socialisatie door leeftijdsgenoten binnen groepen. Ouders hebben weinig invloed, behalve 

misschien in het proberen sturen in welke peer group het kind terecht komt. Ook belangrijk in de 

theorie is dat het juist de ruimere groep waarin het kind of de adolescent zich bevindt de primaire 

socialisatieagent is, en niet de nauwere vriendschapsrelaties. Vriendschappen zijn louter onderdeel 

van het groepssocialisatieproces, omdat een vriendschap contextspecifiek zou zijn en andere 

vriendschapsrelaties in andere contexten niet zou beïnvloeden (Harris, 1995; Harris, 1998). Harris’ 

groepssocialisatie-theorie is meermaals bekritiseerd geweest, omdat de theorie onder meer andere 

socialisatie-actoren (ouders, nauwe vriendschappen, relatie leerkracht-leerling) verwerpt ook al 

worden die ondersteund door onderzoek (Vandell, 2000). Ondanks deze kritiek bestaat er een 

consensus dat deze theorie stof tot nadenken biedt en dat de invloed van groepen leeftijdsgenoten 

als socialisatieagent te weinig bestudeerd is (Reitz, Zimmermann, Hutteman, Specht, & Neyer, 2014; 

Vandell, 2000). 
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Het onderzoek van Wilson (1959) – hierboven al eens kort aangehaald – is een voorbeeld van een 

onderzoek naar de invloed van de groepen leeftijdsgenoten waarin adolescenten veel tijd 

doorbrengen. In de studie werd onderzocht of de aspiraties van de meerderheid in een middelbare 

school optreden als een significante normatieve referentie voor alle mannelijke leerlingen in de 

school. Meer bepaald, werd er getoetst of jongens met een familiale achtergrond uit de 

arbeidersklasse een grotere kans hebben om middenklasse waarden op te nemen – met name de 

ambitie hebben om hogere studies aan te gaan – als deze jongens op middelbare scholen zitten met 

voornamelijk leerlingen uit de middenstand (in tegenstelling met het naar school gaan met 

voornamelijk jongeren met een lagere SES en minder ambitieuze academische aspiraties). De data 

die door Wilson verzameld werd, ondersteunt dit: 59% van de jongens uit de arbeidersklasse gaven 

aan verder te willen studeren in scholen met overwegend middenklasse-leerlingen, terwijl van de 

arbeidersklasse-jongens in scholen met overwegend leerlingen uit de arbeidersklasse maar 33% 

aangaf ambitie te hebben hogere studies te doen. Een gelijkaardige trend voor jongens werd gezien 

bij jongens uit alle SES-categorieën (Wilson, 1959). Deze resultaten suggereren dat het dominante 

klimaat van opinie binnen een school inderdaad een significante invloed heeft op de ambities van de 

individuele leerlingen; dat schoolcultuur een impact heeft op attitudes. In dezelfde geest kan er 

gespeculeerd worden dat dominante ideeën rond gender en relaties in een school inwerken op de 

individuele ideeën en ervaringen van de leerlingen.  

Vriendschapsrelaties – al dan niet als onderdeel van het effect van de ruimere groep – worden gezien 

als belangrijke socialisatiefactoren in de adolescentie (Rose & Rudolph, 2006). Wanneer jongeren 

platonische en romantische relaties aangaan in gemixte groepen en meer tijd spenderen met het 

ander geslacht, zou het kunnen dat ze gendertypische aspecten overnemen van elkaar. Zo wordt er 

gespeculeerd dat meisjes en jongens op deze manier relatiestijlen van elkaar overnemen 

(bijvoorbeeld adolescente jongens die intieme problemen bespreken met hun liefjes) (Rose & 

Rudolph, 2006). In een studie over racisme bij kinderen werd er gevonden dat kinderen minder 

vooroordelen tegenover andere rassen hebben na een discussie over rassengelijkheid met andere, 

minder bevooroordeelde kinderen (Aboud & Doyle, 1996). Deze studie wijst uit dat het in contact 

komen met andere opinies verandering kan teweegbrengen. Omgekeerd, werd in een longitudinale 

studie van McHale en collega’s (2009) bewijs gevonden dat hoe meer jongens tijd spenderen met 

andere jongens-leeftijdgenoten (versus meisjes-leeftijdsgenoten), hoe meer gendertypisch hun 

persoonlijkheid en interessevelden worden. Dezelfde trend werd gevonden voor tijd gespendeerd 

met vrouwelijke leeftijdsgenoten en feminiene kenmerken en interesses (gold enkel voor meisjes, 

niet voor jongens) (McHale et al., 2009). Een dergelijke effect werd ook gevonden bij jongere 

kinderen, waarbij jongens en meisjes steeds meer geslachtsgedifferentieerd gedrag vertoonden 
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wanneer die meer met kinderen speelden van het eigen geslacht. Dit patroon werd door de 

onderzoekers het social dosage effect genoemd (Martin & Fabes, 2001).  

Dynamieken tussen en binnen groepen 

Er werd hierboven al verwezen naar theorieën die staven waarom de gendercontext van scholen een 

effect zou hebben op de leerlingen. Daarnaast bestaan er ook studies en theorieën die het tegendeel 

beweren. Los van de precieze proportie aanwezige meisjes en jongens in een school of klas, lijkt de 

groepsvorming en het socialisatieproces bij adolescenten af te hangen van de intensiteit waarin de 

verschillen tussen de geslachten in de schijnwerpers wordt gezet (Bigler, 1995). Als jongeren in 

groepen worden gezet, kunnen, afhankelijk van de context, bepaalde verschillen en gelijkenissen 

tussen de leden in de verf worden gezet, wat gevolgen met zich draagt. In een experiment van Bigler 

(1995) bij kinderen uit de lagere school kregen leerkrachten de opdracht om hun leerlingen frequent 

te wijzen op hun gender-categorie, zowel op een spatiale, als verbale manier. Hierbij was het 

belangrijk dat de leerkrachten geen enkele groep boven de andere mocht plaatsen, geen 

verwijzingen mocht doen naar genderstereotypen, en geen competitie tussen de groepen mocht 

stimuleren. Jongens en meisjes kregen, bijvoorbeeld, zitplaatsen toegewezen apart van elkaar, er 

werden borden ingericht waarop de werkjes van de jongens en meisjes gescheiden werden 

tentoongesteld, etc. Na vier weken toonden de kinderen uit de klassen waar genderdichotomie werd 

benadrukt meer stereotype ideeën over gender en beroepen dan de controlegroepen. Ook 

oordeelde deze groep kinderen meer dan de controlegroepen dat meisjes en jongens onderling twee 

relatief homogene groepen vormen (Bigler, 1995). Hoe en in welke mate zelf-categorisering 

vormgegeven wordt, verschilt dus van context tot context en wordt versterkt door de prominente 

aanwezigheid van sociale categorieën (Bigler, 1995; Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 

1987). Zo wordt de categorie “vrouw” duidelijker in de prominente aanwezigheid van de categorie 

“man”. Dit onderzoek toont aan dat contextkenmerken een impact hebben op hoe leerlingen zichzelf 

categoriseren naargelang gender. 

Een theorie die nog een stap verder gaat dan het onderzoek van Bigler (1995) is het ingroup 

favoritism/outgroup hostility fenomeen gelinkt aan de social identity theory (Tajfel & Turner, 1979). 

Het concept Ingroup favoritism of ingroup bias slaat op het patroon dat leden van een groep 

positiever staan tegenover hun eigen groep en diens leden dan tegenover andere groepen (Tajfel & 

Turner, 1979), ook al is de basis waarop deze groepen zijn gevormd volledig arbitrair (Billig & Tajfel, 

1973). Hand in hand met het prefereren van de eigen groep, bestaat er een neiging om de outgroup, 

de buitenstaanders, in een negatiever daglicht te stellen. Ingroup favoritism is niet noodzakelijk een 

voorloper van outgroup hostility, toch dragen de factoren die aan de basis staan van loyaliteit aan de 
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ingroup ook bij tot gevoelens van wantrouwen en vijandigheid tegenover diegenen die buiten de 

grenzen van de ingroup staan (Brewer, 1999).  

Een van de meest aangehaalde verklaringen voor dit ingroup favoritism/outgroup hostility fenomeen 

draait rond de impact van groepslidmaatschap op zelfvertrouwen en identiteit. Volgens de social 

identity theory (SIT) van Tajfel en Turner (1979) rekenen adolescenten, bijvoorbeeld, op hun 

groepslidmaatschappen bij het opbouwen van hun zelfconcept en het daaraan gekoppelde 

zelfvertrouwen. Het is daarom belangrijk voor individuen om de groepen waar men lid van is als 

positief te evalueren. Deze evaluatie gebeurt door (1) zichzelf (bij voorkeur positief) te categoriseren 

en (2) door sociale vergelijkingen met andere groepen waarvan men geen lid is (outgroups); twee 

processen die vaak in combinatie voorkomen (Tajfel & Turner, 1979). Aldus, volgens SIT, kan er 

worden geargumenteerd dat jongens zich niet per se gaan assimileren met de attitudes en 

gedragingen van een meerderheid aan meisjes. In plaats daarvan conformeren jongens zich met wat 

het voor hen betekent om mannelijk te zijn in functie van hun identiteit en zelfwaarde. Dit 

onafhankelijk van de geslachtspositie van de school, zolang beide genders maar prominent aanwezig 

zijn als sociale categorieën opdat contrasten zichtbaar zouden worden.  

Een positieve sociale identiteit wordt dus aangehouden door vergelijkingen waarbij de ingroup 

tenminste in de ogen van de leden als beter wordt gezien dan de outgroup (Tajfel & Turner, 1979), 

een ideale context waaruit discriminatie en stereotypering kan ontstaan, bijvoorbeeld op basis van 

genderatypicaliteit. Zo kan er aangenomen worden dat sommige jongens gebruik maken van ingroup 

favoritism/outgroup hostility strategieën om zichzelf te distantiëren van anderen wat betreft 

mannelijkheid, en om zo een positieve sociale, normatieve mannelijke identiteit te verwerven met 

het daar bijhorende aanzien en zelfvertrouwen (Sherriff, 2007). Wel blijkt dat bijvoorbeeld 

mannelijke groepen zich onderling meer vergelijken, omdat status voor die groepen op een meer 

gelijkaardige manier wordt verworven en ze dus meer met elkaar moeten concurreren (Brewer, 

1999; Harris, 1995). Dit verklaart waarom homonegativiteit door sommige jongens gebruikt wordt als 

uiting van mannelijkheid om zo op te klimmen in de hiërarchie, want binnen groepen – tussen 

personen – zijn er immers ook verschillen in sociale status en dominantie (Reigeluth & Addis, 2016; 

Sherriff, 2007).  
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CONCLUSIE 

Er bieden zich veel theorieën en concepten aan die relevant kunnen zijn voor het onderzoek naar 

schoolcompositie-effecten op gedrag en attitudes van adolescenten aangaande gender. 

Verscheidene disciplines leveren interessante bijdrages tot het wetenschappelijke onderzoeksveld. 

Toch is het onmogelijk om één theorie te selecteren die met kop en schouders uitsteekt boven alle 

andere opties. Zeker omdat dit rapport een waaier aan verschillende uitkomsten onderzoekt, is het 

noodzakelijk om schoolcompositie vanuit verschillende perspectieven te bekijken en zich niet blind te 

staren op een allesomvattende theorie. Bij elke onderzoeksvraag wordt daarom voorafgaand aan de 

analyse nog eens kort bij die specifieke studies stilgestaan die meer licht werpen op de 

uitkomstvariabele in kwestie. 

De volgende onderzoeksvragen rijzen op uit de state-of-the-art en kunnen met behulp van de 

voorhanden zijnde data worden beantwoord: 

o Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op de genderrolattitudes van 

jongens en meisjes? 

o Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op homonegativiteit bij jongens 

en meisjes? 

o Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op het ervaren van druk tot 

genderconformiteit van jongens en meisjes? 

o Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op de mate waarin gender- 

atypische jongens en meisjes zich thuis voelen op school? 

o Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op het beoefenen van als 

genderspecifiek beschouwde hobby’s/vrijetijdsbestedingen? 

o Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op hoe jongens en meisjes 

denken over liefde en seksualiteit?  

o Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op de ervaring met seks van 

jongens en meisjes? 

Omdat eerder onderzoek heeft gewezen op het bestaan van genderrolculturen – gedeelde 

overtuigingen met betrekking tot traditionele/progressieve genderrollen – op school (zie Van Houtte 

& Vantieghem 2017) is het bijkomend interessant na te gaan in welke mate gevonden verbanden 

tussen de geslachtscompositie van de school en de beschouwde uitkomsten verklaard worden door 

de genderrolcultuur.  
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ONDERZOEKSOPZET 

METHODOLOGIE 

Naast een standaardoverzicht van beschrijvende statistiek van de data, wordt er vooral gebruik 

gemaakt van multilevelanalyses in de zoektocht naar antwoorden op de onderzoeksvragen. In wat nu 

volgt, wordt eerst stilgestaan bij de statistische analysetechnieken en de opbouw van de modellen, 

gevolgd door een voorstelling van de relevante datasets die voorhanden zijn. 

Gezien het de bedoeling is kwantitatief verbanden na te gaan tussen contextkenmerken en 

uitkomsten bij individuele jongeren, is multilevelanalyse de voor de hand liggende analysetechniek. 

Essentieel om zicht te krijgen op effecten van contexten zijn datasets waarin individuen genest of 

geclusterd zijn in contexten, zoals bijvoorbeeld leerlingen in scholen. Dergelijke geclusterde data 

vragen meer gesofisticeerde analysetechnieken, zoals bijvoorbeeld multilevelanalyse, omdat de 

leden van een groep per definitie niet onafhankelijk zijn van elkaar. Multilevelanalyse laat bovendien 

toe variabelen op verschillende niveaus (zoals schoolkenmerken en individuele uitkomsten) met 

elkaar in verband te brengen. Het is een techniek die het dus toelaat om na te gaan of er significante 

verschillen bestaan tussen scholen, en om te bestuderen of die verschillen gelinkt kunnen worden 

met de gendercompositie van de leerlingen. Voor de uitwerking van de analyses in dit rapport zullen 

verschillende softwarepakketten gebruikt worden, waaronder voornamelijk SPSS en MLwiN. 

Voor elke analyse per uitkomstvariabele kan een vrij analoge manier van werken worden gebruikt. 

Via een nulmodel (i.e., onconditioneel model, zonder specificatie van onafhankelijke variabelen) 

wordt eerst bepaald welke proportie van de variantie in de beschouwde uitkomstvariabele op school 

zit. Op die manier kan er gezien worden in welke mate ongedefinieerde kenmerken op het niveau 

van de school verantwoordelijk zijn voor de uitkomsten op het niveau van het individu (in vergelijking 

met het effect van individuele kenmerken). Dit wordt voorgesteld in model 0. Vervolgens wordt de 

geslachtscompositie aan het model toegevoegd om specifiek de impact daarvan te bepalen, zonder 

rekening te houden met andere onafhankelijke variabelen (model 1). 

In model 2 worden zowel de socio-economische als de etnische compositie van de schoolcontext 

opgenomen en wordt er rekening gehouden met sociodemografische en andere relevante 

kenmerken van de jongere, zoals geslacht, socio-economische status, gezinssamenstelling, etnische 

herkomst, leeftijd, religie, en onderwijsvorm. Indien beschikbaar in de dataset (zie verder), kan ook 

rekening gehouden worden met de genderidentiteit (gender(a)typicaliteit), en seksuele oriëntatie 

van de jongere. De controle voor deze individuele kenmerken is nodig om er zeker van te zijn dat 

eventuele effecten van de geslachtscompositie wel degelijk contexteffecten zijn en niet puur toe te 
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schrijven zijn aan het geslacht of andere (gender)kenmerken van de jongere. Tegelijk krijgen we 

inzicht in de relatieve invloed van de middelbare school en individuele (gezins)kenmerken. 

 

Figuur 1: voorstelling opbouw modellen multileveldesign  

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 

Intercept  x x x x x 

School       

Geslachtscompositie   x x x x 

SES-compositie   x x x 

Etnische compositie   x x x 

Genderrolcultuur    x x 

Leerlingen      

Geslacht   x x x 

SES   x x x 

Etniciteit   x x x 

Religie    x x x 

Gezinssamenstelling   x x x 

Onderwijsvorm   x x x 

Gendertypicaliteit   x x x 

Seksuele oriëntatie   x x x 

Genderrolattitudes    x x 

     

Geslachtscompositie*geslacht    x 

Genderrolcultuur*geslacht    x 

      

variantiecomponenten x x x x x 

 

 

In een derde model worden de individuele genderrolattitudes en de genderrolcultuur (de gedeelde 

genderrolattitudes) in een school toegevoegd om hun mediërende/verklarende invloed te testen. Dit 

wordt niet gedaan bij de analyses met individuele genderrolattitudes als uitkomst omdat dit 

tautologisch zou zijn. In model 4 worden cross-level interacties van geslachtscompositie en 

genderrolcultuur enerzijds en geslacht anderzijds toegevoegd om na te gaan of de invloed van 

compositie en cultuur gemodereerd worden door geslacht. Jongens blijken immers gevoeliger te zijn 

voor de invloed van peercultuur dan meisjes (Van Houtte, Vervaet, Mickelson, & Stevens, 2017; 

Vantieghem, 2015). Indien mogelijk wordt er een vijfde model bestudeerd waar er gecontroleerd 

wordt voor de genderrolattitudes van de ouders. Dit wordt pas als laatste stap onderzocht, omdat de 
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data voorhanden (Procrustes) veel missings kent op deze variabele. Bijkomend kunnen alle modellen 

geschat worden voor jongens en meisjes afzonderlijk om meer inzicht te krijgen in eventuele 

verschillende effecten (zie werkwijze Van Houtte et al., 2017). Hoe dit er ruwweg uitziet, wordt 

weergegeven in figuur 1. Bij de Procrustes-data (zie verder) is het ook mogelijk om te controleren 

voor selectie-effecten, door de initiële attitudes op vlak van genderrolattitude of homonegativiteit in 

beschouwing te nemen. Dit is geen vaststaande structuur natuurlijk: afhankelijk van de 

uitkomstvariabele kan van deze opbouw van modellen afgeweken worden, bijvoorbeeld omdat niet 

alle datasets over dezelfde variabelen beschikken. 

 

DATA 

Verschillende datasets staan ter beschikking die geschikt zijn om dit exploratieve onderzoek met de 

geformuleerde onderzoeksvragen uit te voeren. Er wordt voornamelijk gesteund op twee datasets 

die bij onze onderzoeksgroep CuDOS (Cultural Diversity: Opportunities and Socialisation) voorhanden 

zijn, namelijk die van het Procrustes-project en het VLO. Daarnaast wordt er ook data uit het 

JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) in de analyses opgenomen. Multilevelanalyse is mogelijk met alle 

datasets. De drie datasets worden hieronder kort beschreven. 

Teaching in the Bed of Procrustes 

Het project ‘Teaching in the Bed of Procrustes’ werd opgezet met het doel de kloof tussen de 

schoolprestaties van jongens en meisjes te bestuderen en te kunnen verklaren. Tussen 2012 en 2015 

werden 4987 leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs bevraagd in een 60-tal 

scholen in Vlaanderen. Deze leerlingen waren toen tussen 13 en 15 jaar. De enquête behandelt 

onder meer topics als leerkracht-leerling relaties, schoolculturen, en identiteitsvorming onder 

adolescenten. Belangrijker, ze omvat ook verschillende genderindicatoren die het toelaten alle 

onderzoeksvragen over de impact van de gendercompositie van de school te beantwoorden, met 

uitzondering van de vragen over seksualiteit (Van Maele et al., 2015).  

De data zijn verzameld op drie tijdsstippen, in drie waves, en zijn representatief voor Vlaanderen. Er 

werden secundaire scholen geselecteerd op basis van drie criteria: verdeling over provincies 

(geografische spreiding over de Vlaamse gemeenschap, inclusief het Brussels Hoofdstedelijke 

Gewest), representativiteit betreffende scholen in grote steden versus het platteland, en de 

onderwijsnetten (publiek versus vrij gesubsidieerd). Er werden 124 scholen gecontacteerd, waarvan 

59 scholen uiteindelijk instemden tot medewerking en deel gingen uitmaken van de steekproef. Dit 

vertaalt zich in een responspercentage van 47,1% voor de scholen. De reden waarom scholen 

besloten niet deel te nemen, is voornamelijk de algemene overbevraging van Vlaamse scholen, wat 
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op zich geen probleem vormt voor de representativiteit. Tussen de eerste wave en de derde, vielen 

twee scholen af, en bleven er dus 57 scholen over.  

De enquête werd in klasverband aan de leerlingen voorgelegd onder begeleiding van minstens één 

onderzoeker van het Procrustes-project, wat bij de eerste meting zorgde voor een responsgraad van 

97% onder de leerlingen. Bij de eerste meting vulden 6380 leerlingen de enquête in, waarvan 54% 

jongens en 46% meisjes. In de tweede meting werden 6234 leerlingen bevraagd, en in de derde 

6163. Het aantal van 4987 leerlingen slaat op die leerlingen die aan alle waves mee hebben 

deelgenomen, wat zich vertaalt in een responspercentage van 78,2% over de drie metingen heen. 

Hierbij zijn de leerlingen van de uitgevallen scholen en ook leerlingen die op schoolreis of door ziekte 

niet aanwezig waren dus niet bijgeteld. In wave 1 werden de ouders ook bevraagd. Alle data werd 

volledig anoniem verwerkt. Omdat er in het Procrustes-project relatief weinig tijd tussen de 

meetpunten zit, is een longitudinaal onderzoek niet echt een optie. Toch is het mogelijk te 

controleren voor selectie-effecten, aangezien het eerste meetpunt plaatsvond toen de leerlingen nog 

maar pas in de secundaire school zaten (najaar 2012). Dit rapport zal vooral gebruik maken van de 

derde wave, die in het voorjaar van 2014 plaatsvond wanneer de leerlingen normaal gezien in het 

tweede secundair zaten. Voor het hoofdstuk rond vrijetijdsbestedingen wordt er gebruikt gemaakt 

van wave twee, wanneer de leerlingen in de laatste maanden van het eerste secundair zitten. Dit 

project werd gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

(IWT), nu onderdeel van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Voor meer details over 

de opzet van het Procrustes-project refereren we naar het doctoraat van dr. Wendelien Vantieghem 

(2015). 

Vlaams LeerlingenOnderzoek  

De algemene bedoeling van het Vlaams LeerlingenOnderzoek (VLO) (Van Houtte, Stevens, Sels, 

Soens, & Van Rossem, 2005) was het bestuderen van de structurele en compositorische 

schoolkenmerken en hoe die een invloed hebben op het welbevinden en de schoolprestaties. Meer 

bepaald, werd er data bijeengebracht om te onderzoeken hoe verschillende schoolkenmerken gelinkt 

aan schoolculturen (academische, deviante en victimisatie-culturen) individuen kunnen beïnvloeden. 

Hiervoor werd tussen 2004 en 2005 een uitgebreide kwantitatieve databank geconstrueerd, waarbij 

data werd verzameld van leerlingen van gemiddeld 15 en 17 jaar (3de en 5de jaar) in 85 scholen in het 

secundaire onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Zowel leerlingen als leerkrachten en directies werden 

ondervraagd, elk met aangepaste vragenlijsten. Omdat de vragenlijst een product was van een 

samensmelting om praktische redenen van twee uiteenlopende onderzoeksprojecten (het 

bovenomschreven onderzoek en een onderzoek rond Aidspreventie), werden zowel vragen over de 
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netwerken van vrienden, de schoolcarrière en schoolattitudes gesteld, als vragen rond 

seksualiteitsbeleving. Deze data laten dus toe vragen te beantwoorden met betrekking tot 

overtuigingen over liefde en seksualiteit, en ervaring met geslachtsgemeenschap bij adolescenten 

Voor de selectie van de cases werd gebruik gemaakt van een getrapte steekproef met vier niveaus 

(postcode-school-leerjaar-leerling). De selectie gebeurde aan de hand van Brusselse en Vlaamse 

postcodes. Hierbij werd er gemikt op een oververtegenwoordiging van scholen in grotere steden. 

Ondanks deze oververtegenwoordiging bleek de steekproefverdeling na analyses niet significant te 

verschillen van de populatieverdeling. Dit wil zeggen dat de onderzochte leerlingen representatief 

zijn voor alle leerlingen in Vlaanderen en Brussel. De responsgraad van de scholen varieerde sterk 

van provincie tot provincie met responspercentages gaande van 18% in Antwerpen tot 52% in Oost-

Vlaanderen. Uit de 216 gecontacteerde scholen werden 89 scholen gevonden die bereid waren om 

mee te werken met het onderzoek. Van de 89 aanvankelijk geselecteerde scholen die tot deelname 

instemden, deden er 85 effectief mee.  

De enquête-afname bij de leerlingen gebeurde in klasverband. In groepjes van 50 kregen de 

leerlingen een papieren vragenlijst, waarbij steeds een VLO-medewerker aanwezig was om de survey 

te begeleiden en vragen te beantwoorden. Twee scholen organiseerden de enquête-afname zelf. In 

een zestal scholen werd enkel middenschool of hoger middelbaar onderwijs aangeboden, hier werd 

uiteraard dan maar één leerjaar bevraagd. Door de klassikale manier van bevraging kon de 

responsgraad bij de leerlingen in principe 100% zijn, maar doordat sommige leerlingen afwezig 

waren door bijvoorbeeld ziekte, klasexcursie of stage, was dit niet het geval. Uiteindelijk werden 

6100 derdejaars en 5845 vijfdejaars bevraagd, wat een responsgraad oplevert van respectievelijk 

90% en 86%. Van de in totaal 13603 potentiële respondenten werden 11945 van hen effectief 

bevraagd (88% responsgraad voor beide jaren). Niet alle vragenlijsten werden even correct ingevuld, 

waardoor uiteindelijk van 11872 leerlingen bruikbare, ingevulde vragenlijsten werden verzameld. Dit 

project werd gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen en door het Fonds Wetenschappelijk 

Onderzoek. Voor meer informatie verwijzen we naar een verslag over de dataverzameling van het 

VLO (Van Houtte et al., 2005). 

JeugdOnderzoeksPlatform  

Een laatste dataset die in dit rapport zal worden benut, is er een van het JeugdOnderzoeksPlatform 

(JOP), de JOP-schoolmonitor uit 2013. Het JOP is een steunpunt dat opgericht is met als doel 

cijfermateriaal over de Vlaamse jeugd te verzamelen en bestaand jeugdonderzoek te stimuleren en 

te verspreiden. Het is een interdisciplinaire en interuniversitaire samenwerking tussen de 

onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (VUB), de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 
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(UGent) en de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven). Het JOP organiseert sinds 2005 JOP-

monitors, dataverzamelingen bij de Vlaamse jeugd gebaseerd op het rijksregister. In 2010 en 2012 

werden al kleinere schoolmonitor-projecten gelanceerd in Gent, Antwerpen, en Brussel, maar in 

2012-2013 werd ook besloten om op grote schaal een schoolmonitor te lanceren. Hierbij werden 

jongeren uit heel Vlaanderen geselecteerd, en ook in Brussel, Antwerpen, en Gent werden nieuwe 

data verzameld. Deze schoolmonitor beperkt zich tot scholieren, bijgevolg bestaat de steekproef uit 

jongeren tussen ongeveer 12 en 18 jaar. Het doel van het JOP en de JOP-schoolmonitor is de 

leefwereld van jongeren in Vlaanderen in kaart te brengen. Hierbij worden verschillende thema’s 

voorgelegd aan de jongeren, gaande van jeugdcriminaliteit tot schoolbeleving.  

De selectie van de steekproef in de JOP-schoolmonitor gebeurde in twee fases. In een eerste stap 

werden scholen geselecteerd waarbij er rekening werd gehouden met de verdeling van de scholen 

over de onderwijsnetten heen, het aanbod van graden in de scholen, en het aanbod van de 

onderwijsvormen (aso, tso/bso, of multilaterale scholen). Scholen uit het buitengewoon secundair 

onderwijs (buso) en deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) zijn niet in het onderzoek 

opgenomen uit praktische overwegingen. Op deze manier werden 128 Vlaamse scholen 

geselecteerd, waarvan er uiteindelijk 67 ook effectief deelnamen aan het onderzoek. Daarnaast 

werden alle 30 Nederlandstalige scholen in Brussel, en 56 scholen in Gent en Antwerpen 

gecontacteerd (selectie op basis van eerdere schoolmonitor in Gent-Antwerpen in 2012, alle scholen 

die toen niet werden gecontacteerd en/of weigerden). Uiteindelijk werden data verzameld van in 

totaal 98 scholen. Op het niveau van de scholen kan er in het algemeen gesproken worden van een 

responscijfer van 47,2%, waarbij de “Vlaamse” scholen het hoogste responspercentage haalden. Uit 

deze scholen werden ad random klassen geselecteerd aan de hand van twee criteria: leerjaar en 

onderwijsvorm. De afname van de vragenlijst gebeurde klassikaal onder begeleiding van de JOP-

onderzoekers en getrainde enquêteurs. Dit wil zeggen dat non-respons op het niveau van de 

leerlingen voornamelijk een gevolg was van klasuitstappen, ziekte, spijbelgedrag, of schorsing. De 

leerlingen uit de eerste graad kregen een aangepaste versie, verschillend van de vragenlijst voor de 

leerlingen uit de tweede en derde graad. Hierdoor werden bepaalde vragen relevant voor dit rapport 

enkel aan leerlingen uit de tweede en derde graad voorgelegd. Onder andere stellingen rond 

gendergelijkheid en homoseksualiteit werden enkel aan leerlingen vanaf de tweede graad 

gepresenteerd. Alle analyses gebeuren op basis van de leerlingen uit de 2de en 3de graad. De 

vragenlijst is door 6802 leerlingen effectief ingevuld, waarvan er 6688 respondenten overbleven na 

het opkuisen van de data; 2000 leerlingen behoren tot de eerste graad, en 4688 leerlingen tot de 

tweede en derde graad middelbaar. Dit komt overeen met een responsgraad van 89,2% voor de 

leerlingen in “Vlaamse” scholen en 86,4% voor leerlingen in Brussel, Gent en Antwerpen. Meer info 
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over het JOP en de JOP-schoolmonitor 2013 vindt u op www.jeugdonderzoeksplatform.be en in het 

boek Jongeren in cijfers en letters (Bradt, Pleysier, Put, Siongers, & Spruyt, 2014). 

De combinatie van datasets biedt het voordeel dat verschillende aspecten van de 

genderproblematiek in rekening kunnen worden gebracht, voor verschillende leeftijden en in 

verschillende contexten (gezin, school,), maar heeft als nadeel dat dit niet tegelijk kan in één analyse. 

Desalniettemin, is een grondige verkenning van contexteffecten wel mogelijk. 

 

BESCHRIJVING VARIABELEN 

Voorafgaand aan de analyses werden de data van de verschillende datasets in variabelen gegoten. 

Opdat deze analyses zoveel mogelijk kunnen worden vergeleken met elkaar werd er getracht om 

over de verschillende datasets heen zoveel mogelijk dezelfde variabelen te construeren. Dit houdt in 

met gelijklopende categorieën, referentiecategorieën, schalen, en andere meeteenheden. Door de 

aard van sommige datasets, groepen jongeren, en vragenlijsten was dit niet altijd mogelijk, maar er 

werd toch geprobeerd zoveel mogelijk eenheid te creëren.  

Procrustes 

Analyses op de data van het Procrustes-project in dit rapport gebeurden voornamelijk op de data van 

het derde meetpunt. De leerlingen zitten dan in de laatste maanden van het tweede jaar secundair 

onderwijs, een moment waarop schoolcontexten mogelijk tijd hebben gehad om een impact te 

kunnen hebben op de leerlingen. Daarom slaat de onderstaande beschrijving van de variabelen op de 

gegevens van de derde wave van Procrustes. Een aantal demografische variabelen werden echter 

enkel in de eerste wave gevraagd aan de jongeren. Het gaat onder andere over gegevens over de 

geboortemaand van de leerling, het beroep van de ouders, en etnische achtergrond. Deze variabelen 

kennen in de dataset van wave drie een relatief hoog percentage aan missings. Doordat leerlingen 

veranderen van school, richting, of soms een jaar moeten dubbelen, namen maar 4987 leerlingen 

deel aan alle drie waves. In de analyses worden enkel de leerlingen opgenomen, wanneer ze ook 

hadden deelgenomen aan wave 1. Van de leerlingen die de eerste vragenlijst invulden zijn er 5162 

die ook de derde invulden. Tabel 1 hieronder beschrijft de variabelen voor deze 5162 leerlingen. 

Voor analyses op wave 2 worden er 5939 leerlingen bestudeerd. Al bij al is er qua demografische 

kenmerken weinig verschil tussen de waves.  

Geslacht – De leerlingen werden gevraagd of ze een jongen of een meisje waren. Deze vraag is 

bijgevolg eerder een maatstaf voor (geboorte)geslacht dan voor gender. Er werd een dichotome 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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variabele gecreëerd waarbij jongens gecodeerd werden als 0 en meisjes als 1. Van de leerlingen geeft 

52,7% aan een jongen te zijn. Er zijn geen missings. 

Leeftijd – De leeftijd van de leerlingen werd berekend aan de hand van de geboortemaand en het 

geboortejaar, en slaat op hoe oud de leerling was eind juni 2014. Wanneer de geboortemaand van 

de leerling niet geweten is (16,5%, dit werd namelijk enkel in wave 1 gemeten), wordt er 

aangenomen dat deze leerling midden in het jaar verjaart. Hoewel leerlingen uit hetzelfde leerjaar 

werden bevraagd, hadden sommige leerlingen een jaar gedubbeld of overgeslagen. Bijgevolg horen 

niet alle leerlingen tot de leeftijdscategorie 13-14 jaar. De leeftijd van de leerlingen in wave drie 

varieert van 12 tot 16,5 jaar. Gemiddeld zijn leerlingen 13,76 jaar (standaardafwijking = 0,63). Van 

0,8% leerlingen is er geen leeftijd geweten. 

SES – De socio-economische status van de leerlingen werd berekend aan de hand van het beroep van 

de ouders. Leerlingen werden gevraagd naar het laatst uitgeoefende of huidige beroep van de 

moeder en de vader. Aan de hand van de EGP-classificatie werd dan een score gegeven gaande van 0 

(geen werk) tot 8 (professionelen en managers op hoog niveau) (Erikson & Goldthorpe, 2002). Deze 

classificatie wordt hier gebruikt als een continue schaal. De leerling krijgt een score voor de socio-

economische status van het gezin, die bepaald wordt door de hoogst scorende ouder. Wanneer de 

beroepsstatus van één van de ouders niet geweten is, wordt automatisch de score van de andere 

ouder genomen. De gemiddelde socio-economische statusscore voor de leerlingen bedraagt 5,06, 

met een standaardafwijking van 1,87. Van de leerlingen scoort 3% missing op deze variabele. 

Etniciteit – Studenten met een migratieachtergrond zijn mogelijk van de eerste, tweede of derde 

generatie migranten. Deze variabele werd geoperationaliseerd aan de hand van het geboorteland 

van de grootmoeder aan de kant van de moeder. Indien dit geen gekende informatie was, werd er 

gekeken naar het geboorteland van de moeder. Op deze manier werd bepaald of een leerling al dan 

niet beschouwd kan worden als een leerling met een migratieachtergrond. Leerlingen met een 

grootmoeder geboren in een West-Europese land (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-

Brittannië), werden gerekend bij de categorie ‘West-Europees, en vice versa 1. Dit criterium wordt 

wel vaker gebruikt in onderzoek bij het operationaliseren van etniciteit (Agirdag, Van Houtte, & Van 

Avermaet, 2011). Volgens deze categorisering blijkt uit de data (W-Europees = 0, 

migratieachtergrond = 1) dat 15,6% van de leerlingen een migratieachtergrond heeft, en 81,6% een 

West-Europese. Van 2,8% van de leerlingen is geen informatie bekend.  

                                                           
1
 Omwille van de beschikbare data wijkt de definitie van etniciteit af van de herkomstdefinitie zoals uitgewerkt 

in de nota van Vlaamse regering (8 mei 2015; 0237/1). Volgens deze definitie zijn personen van buitenlandse 
herkomst personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische 
nationaliteit bezaten of van wie minstens één van de ouders bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit 
bezat. 
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Geboorteland – Leerlingen geboren in een West-Europese land (België, Nederland, Frankrijk, 

Duitsland, Groot-Brittannië), werden gerekend bij de categorie ‘West-Europees’, en vice versa. Het 

gaat hier dus om jongeren die eerste generatie migranten zijn. Volgens deze categorisering blijkt uit 

de data (W-Europees = 0, migratieachtergrond = 1) dat 4,3% van de leerlingen buiten West-Europa is 

geboren, en 95,2% geboren is in een West-Europees land. Van 0,5% van de leerlingen is geen 

informatie bekend.  

Religiositeit – in wave 3 werden de leerlingen gevraagd hoe belangrijk geloof voor hen is. Er kon 

geantwoord worden aan de hand van vijf antwoordcategorieën gaande van ‘Helemaal niet belangrijk’ 

(0) tot ‘Heel belangrijk’ (4). De leerlingen scoren gemiddeld 2,06 op deze schaal van religiositeit, met 

een standaardafwijking van 1,72). 40 leerlingen scoren missing op deze variabele. 

Gezinssamenstelling: woont bij beide ouders – In de vragenlijst van wave 1 werden de leerlingen 

gevraagd waar ze het grootste deel van de tijd wonen. Vertrekkend van hun antwoord werden 

leerlingen ingedeeld in twee categorieën naargelang ze al dan niet bij beide ouders wonen in één 

huis. Dit is een dichotome variabele waarbij niet bij beide ouders wonen fungeert als de 

referentiecategorie. Van 0,3% van de steekproef is geen informatie met betrekking tot deze variabele 

gekend. Van de leerlingen zegt 75,9% te wonen bij beide ouders, tegenover 23,9% die zegt dat dit 

niet het geval is.  

Gezinssamenstelling: broers en zussen – De leerlingen werden gevraagd in de vragenlijst van wave 1 

om aan te duiden hoeveel broers en hoeveel zussen ze hebben. Afhankelijk van het antwoord hierop 

werd een leerling ingedeeld in één van vier categorieën: ‘enig kind’, ‘enkel broer(s)’, ‘enkel zus(sen)’, 

‘mix broer(s) en zus(sen)’. Het hebben van noch broers of zussen fungeert als de referentiecategorie 

in de analyses. In de steekproef geeft 10,1% aan enig kind te zijn, 30,7% zegt enkel (een) broer(s) te 

hebben, tegenover 26,2% die zegt dat ze enkel (een) zus(sen) hebben. Ten slotte geeft 29,3% van de 

leerlingen aan zowel broer(s) als zus(sen) te hebben. Van 3,7% van de jongeren is geen informatie 

gekend. 

Onderwijsvorm – Officieel kunnen leerlingen in het tweede jaar secundair onderwijs nog geen keuze 

maken tussen aso, tso, kso, en bso. Er is dan enkel sprake van de a- en b-stroom. Toch werden de 

leerlingen in de derde wave gevraagd welke onderwijsvorm ze op het einde van het tweede jaar 

secundair volgen. Scholen maken in de eerste graad een effectief onderscheid tussen aso, bso, tso, 

kso. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door het feit dat maar weinig leerlingen aangeven niet te 

weten welke richting ze volgen (0,5%) en ook maar weinig leerlingen de vraag niet of verkeerd 

invulden (0,4%). Verder wijst onderzoek aan dat er verschillen bestaan tussen leerlingen uit aso en 

bso met betrekking tot genderrolattitudes (Van Houtte & Vantieghem, 2017), wat het ook voor dit 
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rapport interessant maakt te kunnen differentiëren tussen verschillende onderwijsvormen die verder 

gaan dan de a- en b-stroom. Om analyse mogelijk te maken op deze categorische variabele werden 

dummyvariabelen gecreëerd. De meeste leerlingen geven aan in het aso te zitten (66,9%), en daarom 

werd ervoor gekozen deze categorie als referentiecategorie te gebruiken. Verder geeft 12,4% van de 

leerlingen aan in een BSO-richting te zitten, 0,9% in een KSO-richting, en 19% van hen zit in een TSO-

richting. Van 43 leerlingen is het niet geweten welke onderwijsvorm ze volgen. 

Geslacht vrienden – In wave 1 van Procrustes werden de leerlingen gevraagd hoeveel van hun 

vrienden jongens zijn en hoeveel meisjes. De antwoordmogelijkheden waren ‘Allemaal jongens’, 

‘Meer jongens dan meisjes’, Evenveel jongens als meisjes’, ‘Meer meisjes dan jongens’, en ‘Allemaal 

meisjes’. Aan de hand van deze vraag werd een categorische variabele aangemaakt die de leerlingen 

indeelt naargelang ze eerder bevriend zijn met enkel of vooral mensen van hun eigen geslacht, een 

gemengde vriendengroep hebben, of vooral bevriend zijn met seksegenoten. Het hebben van 

vrienden van vooral het eigen geslacht fungeert als de referentiecategorie. Uit de data blijkt dat 

63,6% van de leerlingen aangeeft enkel of vooral bevriend te zijn met mensen van het eigen geslacht, 

29,6% zegt bevriend te zijn met ongeveer evenveel jongens als meisjes en 5,8% vooral met mensen 

van het andere geslacht. 50 leerlingen scoren missing (1%). 

Seksuele oriëntatie – Om de seksuele oriëntatie van de leerlingen te weten te komen werd hen 

gevraagd op wie ze meestal verliefd worden. Er kon gekozen worden voor één van volgende 

antwoordcategorieën: ‘op jongens’, ‘op meisjes’, ‘op jongens en meisjes’, en ‘ik weet het niet’. Geven 

leerlingen aan vooral op mensen van het andere geslacht te vallen, dan worden zij aangeduid als 

‘heteroseksueel’. Leerlingen die aangeven vooral verliefd te worden op iemand van hetzelfde 

geslacht of op zowel jongens als meisjes worden gecodeerd als ‘holebi’. Leerlingen die antwoorden 

het (nog) niet te weten worden gecodeerd als ‘weet niet’. Er werden dummyvariabelen aangemaakt, 

waarbij heteroseksualiteit als referentiecategorie wordt gebruikt. Van de bevraagde respondenten 

geeft 95,5% aan meestal op het andere geslacht te vallen, en worden gecategoriseerd als 

heteroseksueel, 2,4% van de leerlingen wordt aangeduid als holebi. De leerlingen die aangeven niet 

te weten op welk geslacht ze meestal verliefd worden, vormt 1,6% van de respondenten. Uiteindelijk 

is van 0,5% van het totaal aantal leerlingen, geen informatie bekend over de seksuele oriëntatie. 

Gendertypicaliteit – Het aspect gendertypicaliteit verwijst naar de mate waarin iemand zichzelf ziet 

als een goed (maatschappelijk) voorbeeld van zijn of haar biologisch geslacht. Om dit te meten bij de 

leerlingen werden zes vragen gesteld waarbij de verwoording soms verschilde naargelang het 

geslacht van de respondent. Deze vragen zijn gebaseerd op een bestaande vragenlijst van Egan en 

Perry (2001), en ook voor de Nederlandstalige vertaling van deze set vragen (zie Appendix) werd 
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inspiratie gehaald bij bestaand werk (Bos & Sandfort, 2010). Leerlingen werden bijvoorbeeld 

gevraagd: “Ik heb het gevoel te zijn zoals alle andere meisjes/jongens van mijn leeftijd” of “Ik heb het 

gevoel dat de dingen waar ik goed in ben gelijkaardig zijn aan die van de meeste meisjes/jongens”. 

Hierop konden de leerlingen antwoorden via een Likertschaal met vijf categorieën gaande van 0, 

‘helemaal niet akkoord’, tot 4, ‘helemaal akkoord’. Er werd vooraf niet bepaald welke 

karakteristieken dan wel masculien of feminien zijn, respondenten moesten voor zichzelf uitmaken 

wat masculiniteit of femininiteit betekent en of ze hier dan al dan niet aan voldoen. De uiteindelijke 

score gendertypicaliteit wordt berekend aan de hand van de gemiddelde score op de zes items. Deze 

score wordt enkel berekend wanneer respondenten maximum op één item niet of fout hadden 

geantwoord, dit had als gevolg dat 0,3% van de leerlingen missing scoren. De gendertypicaliteitschaal 

voor de meisjes toont een Cronbach’s Alpha van 0,85, en voor de jongens een score van 0,83, wat 

aantoont dat de zes items onderling samenhangen en een goede schaal vormen. De schaal gaat van 0 

tot 4, waarbij een hogere score overeenkomt met een grotere mate aan gendertypicaliteit. 

Leerlingen – meisjes en jongens – scoren gemiddeld 2,78 punten op de schaal van gendertypicaliteit. 

De standaardafwijking hiervoor bedraagt 0,66.  

Genderrolattitude – Om te meten in welke mate leerlingen traditionele genderrolattitudes hebben, 

werd er opnieuw gesteund op items uit een bestaande vragenlijst (Vermeersch et al., 2010). De 

genderrolattitude schaal werd geconstrueerd uit 15 items waaronder: “Een jongen die als hobby naar 

ballet gaat, daar is iets mis mee” en “Het is normaal dat meisjes meer aandacht besteden aan hun 

uiterlijk dan jongens”. De leerlingen konden aanduiden op een Likertschaal of ze ‘helemaal niet 

akkoord’, ‘niet akkoord’, ‘tussenin’, ‘akkoord’, of ‘helemaal akkoord’ gingen met de stelling (zie 

Appendix). De finale genderrolattitude schaal stelt de gemiddelde score voor van deze 15 items , en 

werd enkel berekend als leerlingen maximum 2 keer missing scoren. De schaal gaat van 0 

(progressief) tot 4 (traditioneel) en heeft een Cronbach’s alpha van 0,85. Gemiddeld scoren 

leerlingen 1,65 punten op de genderrolattitude schaal. De standaardafwijking hiervoor bedraagt 

0,61. 0,7% van de leerlingen scoort missing op deze schaal. Een ANOVA-test wijst uit dat jongens en 

meisjes significant verschillend scoren: jongens scoren gemiddeld 1,91 punten op de schaal, terwijl 

meisjes gemiddeld 1,37 punten scoren. Dit ligt in lijn met bestaand onderzoek (Burt & Scott, 2002). 

Genderrolattitude ouders – Deze variabele werd op dezelfde manier opgesteld als die voor de 

genderrolattitudes voor de leerlingen. De leerlingen kregen één vragenlijst mee naar huis in wave 1 

waarin een ouder (meestal de moeder (83,4%)) werd bevraagd naar zijn/haar genderrolattitudes 

(soms antwoordden beide ouders samen). Gemiddeld scoren ouders 1,16 punten op de 

genderrolattitude schaal. De standaardafwijking hiervoor bedraagt 0,57. Voor 20,1% van de 

leerlingen is er geen informatie over de genderrolattitudes van een ouder.  
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Variabelen met betrekking tot de schoolcontext 

Geslachtscompositie – Voor elke school werd berekend hoeveel jongens en meisjes proportioneel 

aanwezig waren in het eerste jaar van het secundaire (op basis van wave 1). Deze variabele gaat van 

0 tot 1, wat overeenkomt met 0% meisjes tot 100% meisjes. Een school met een waarde 0 op deze 

variabele is bijgevolg een school met enkel jongens. De scholen van de steekproef varieerden van 0% 

meisjes tot 81% meisjes. Gemiddeld scoren scholen 0,43 op deze variabele. De standaardafwijking 

bedraagt 0,22. 

SES-compositie – De SES-compositie van een school is berekend als de gemiddelde SES-score van alle 

ondervraagde leerlingen in de school (in wave 1). Deze variabele hanteert dus dezelfde schaal als die 

van de individuele SES variabele (van 0= lage SES, tot 8 = hoge SES). Scholen variëren met scores van 

2,57 tot 6,59, en hebben een gemiddelde SES-compositiescore van 4,7 (standaardafwijking = 0,87). 

Etnische compositie – Bij de scholen die deelnamen aan het Procrustes-project zitten scholen met 

bijna enkel leerlingen met een West-Europese achtergrond, maar ook scholen met een meerderheid 

aan leerlingen met een migratieachtergrond (tot 95%). Acht scholen vallen onder de definitie 

concentratieschool, en hebben dus meer studenten met een migratieachtergrond (>50%), tegenover 

49 scholen waarbij de leerlingen met een West-Europese achtergrond de meerderheid uitmaken 

(referentiecategorie). Er zijn geen missings.  

Genderrolcultuur – Aan de hand van de individuele genderrolattitudes van de leerlingen werd de 

genderrolcultuur berekend per school. Hiervoor werd het gemiddelde van alle ondervraagde 

leerlingen genomen binnen de school. Om zeker te zijn dat er sprake is van een cultuur op het 

schoolniveau, of dus gedeelde attitudes tussen de leerlingen, werd de intraclass-correlatie (ICC) 

berekend. Deze maatstaf gaat van 0 tot 1: een hogere score impliceert dat attitudes meer gelijk zijn 

binnen scholen dan tussen scholen. Een ICC van boven 0,60 wil zeggen dat binnen scholen wel 

degelijk een specifieke cultuur aanwezig is. De ICC-score voor gedeelde genderrolattitudes hier 

bedraagt 0,93, wat duidt op het bestaan van differentiaties in genderrolculturen tussen scholen. 

Omdat deze variabele een hoge multicollineariteit vertoont in combinatie met de variabele 

geslachtscompositie, werd ervoor gekozen om met categorieën te werken. De 25% laagst scorende 

scholen – die een meer egalitaire genderrolcultuur hebben – en de 25% hoogst scorende – waar dus 

een traditionele genderrolcultuur heerst – werden in aparte categorieën opgedeeld. Dit vertaalt zich 

in 14 egalitaire en 14 traditioneel scorende scholen tegenover 29 scholen (50,9%) waarbij de 

leerlingen samen eerder gemiddeld scoorden op de schaal van genderrolattitude. De groep van 

gemiddeld scorende scholen treedt op als de referentiecategorie in de analyses. Er zijn opnieuw geen 

missings. 
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Tabel 1. Procrustes: beschrijving steekproef en overzicht van de variabelen 

variabele (schaal) N % gemiddelde (SD) N missing (%) 

individueel niveau leerlingen 
    

geslacht 5162 
  

0 (0%) 

meisje* 2443 47,3% 
  

jongen 2719 52,7% 
  

leeftijd 5119 
 

13,76 (0,63) 43 (0,8%) 

SES (0 - 8) 5010 
 

5,06 (1,87) 153 (3,0%) 

etniciteit 5020 
  

142 (2,8%) 

West-Europees * 4213 81,6% 
  

niet West-Europees 807 15,6% 
  

geboorteland 5135   27 (0,5%) 

West-Europees * 4912 95,2%   

niet West-Europees 223 4,3%   

religiositeit 5122  2,06 (1,72) 40 (0,8%) 

woont bij beide ouders 5149 
  

13 (0,3%) 

nee* 1232 23,9%   

ja 3917 75,9% 
  

broers en zussen 4971 
  

191 (3,7%) 

enig kind 519 10,1% 
  

enkel broer(s)* 1587 30,7% 
  

enkel zus(sen) 1353 26,2% 
  

mix broer(s) en zus(sen) 1512 29,3% 
  

onderwijsvorm 5144 
  

43 (0,8%) 

aso* 3452 66,9% 
 

 

kso 45 0,9% 
 

 

tso 982 19,0% 
 

 

bso 640 12,4% 
 

 

geslacht vrienden 5112   50 (1,0%) 

vooral eigen geslacht* 3285 63,6%   

mix jongens als meisjes 1529 29,6%   

vooral ander geslacht 298 5,8%   

seksuele oriëntatie 5137  
 

25 (0,5%) 

heteroseksueel* 4929 95,5% 
 

 

holebi 124 2,4% 
 

 

weet niet 84 1,6% 
 

 

     

Vervolg op volgende pagina. 

 

 

 



35 
 

Vervolg tabel 1. Procrustes: beschrijving steekproef en overzicht van de variabelen 

variabele (schaal) N % gemiddelde (SD) N missing (%) 

homonegativiteit (0 - 4) 5084  1,04 (0,81) 78 (1,5%) 

genderrolattitude (0 - 4) 5127  1,65 (0,61) 35 (0,7%) 

genderrolattitude ouders (0 - 4) 4126 
 

1,16 (0,57) 1036 (20,1%) 

     

niveau schoolcontext 
    

geslachtscompositie 57 
 

0,43 (0,22) 0 (0%) 

SES-compositie (0 - 8) 57 
 

4,7 (0,87) 0 (0%) 

concentratieschool 57 
  

0 (0%) 

nee* 49 86%   

ja 8 14%   

genderrolcultuur  57 
  

0 (0%) 

egalitair 14 24,6%   

gemiddeld* 29 50,9%   

traditioneel 14 24,6%   

     

N leerlingen: 5162 

N scholen: 57 

*referentiecategorie 

    

 

    

 

Jeugdonderzoeksplatform 

Omdat de eerste graad een andere vragenlijst kreeg dan de leerlingen uit de tweede en derde graad 

zijn niet alle 6688 leerlingen in de analyses opgenomen. Voor de analyses rond homonegativiteit en 

genderrolattitude bijvoorbeeld is er enkel relevante informatie over de leerlingen uit de tweede en 

derde graad. Daarom werd er beslist enkel te werken met de leerlingen uit graad 2 en 3. Verder 

werden ook 101 leerlingen uit alle analyses gehaald omdat deze aangaven (soms erg) ouder te zijn 

dan 19 jaar. Deze werden wel opgenomen in het berekenen van de variabelen op het schoolniveau, 

zoals gendercompositie en SES-compositie. Uiteindelijk zijn 4587 leerlingen uit de tweede en derde 

graad in de data-analyses opgenomen. Tabel 2 beschrijft de variabelen voor deze leerlingen. 

Geslacht – Als eerste vraag in de enquête werden de leerlingen gevraagd of ze een jongen of een 

meisje zijn. Van de 4587 leerlingen gaf 50,2% aan een jongen te zijn, tegenover 49,7% van de 

steekproef die aangaf een meisje te zijn. 2 leerlingen scoren missing op deze variabele. De 

referentiecategorie in de analyses is “jongen” (meisje = 1). 

Leeftijd – De leerlingen werden naar hun geboortejaar gevraagd. Omdat er niet naar de 

geboortedatum of geboortemaand werd gevraagd, werd de leeftijd berekend op basis van het jaar 
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van de afname (geboortejaar - 2012). Leerlingen ouder dan 19 jaar werden niet opgenomen in de 

analyse, 19 jaar is dus de maximum leeftijd, terwijl de minimumleeftijd in de steekproef 12 jaar is. 

Gemiddeld zijn de leerlingen 15,93 jaar (standaardafwijking 1,4). Van 58 leerlingen, of 1,3% van de 

totale dataset, is de leeftijd niet geweten.  

SES – Net als bij de Procrustes data werd de sociaaleconomische status van de leerlingen voorgesteld 

op een schaal van 0 tot 8. Deze schaal is gebaseerd op die van Erikson en Goldthorpe (2002), met het 

enige verschil dat niet-werkenden de score 0 krijgen. De leerlingen werden gevraagd naar de naam 

van de jobfunctie van beide ouders. Tevens werd gevraagd een korte beschrijving te geven van wat 

de job precies inhoudt. Op basis van hiervan werd dan een SES-score gegeven aan de moeder en 

vader. De score voor de leerling komt overeen met de hoogste (geweten) score van de ouder(s). Op 

deze manier scoren de leerlingen over alle graden heen gemiddeld 4,19 op de schaal van SES. De 

standaardafwijking hiervoor bedraagt 2,39 punten. Voor 103 leerlingen is het onmogelijk een SES-

score te berekenen.  

Etniciteit – De variabele etniciteit werd ook hier bepaald aan de hand van het geboorteland van de 

grootmoeder van moederszijde. Wanneer deze niet geweten was, werd er gekeken naar het 

geboorteland van de moeder. Uiteindelijk blijven maar 16 leerlingen over waarvoor geen etnische 

afkomst is geweten (0,3%). Leerlingen met een grootmoeder aan moederszijde (of een moeder 

indien voorgaande niet geweten) geboren in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, of Groot-

Brittannië werden onder de categorie ‘West-Europees’ geplaatst 2. Voor de analyses met enkel de 2de 

en 3de graad zien we 71,1% of 3263 leerlingen met een West-Europese herkomst, tegenover 28,5% of 

1308 leerlingen met een andere etnische achtergrond. De categorie ‘niet West-Europees’ fungeert 

als de referentiecategorie. 

Geboorteland – Leerlingen geboren in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, of Groot-Brittannië 

werden onder de categorie ‘West-Europees’ geplaatst (91,9%). Leerlingen geboren in een ander land 

werden onder de categorie ‘niet West-Europees’ geplaatst (7,9%). Er zijn 7 missings 

Religiositeit – de leerlingen werden gevraagd hoe belangrijk geloof/religie/spiritualiteit voor hen is. 

een schaal van 10 punten werd gepresenteerd gaande van helemaal niet belangrijk tot heel 

belangrijk. Gemiddeld scoren leerlingen 4,07 op deze schaal, met een standaardafwijking van 3,546. 

Van de leerlingen scoort 2,1% missing op deze variabele. 

                                                           
2
 Omwille van de beschikbare data wijkt de definitie van etniciteit af van de herkomstdefinitie zoals uitgewerkt 

in de nota van Vlaamse regering (8 mei 2015; 0237/1). Volgens deze definitie zijn personen van buitenlandse 
herkomst personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische 
nationaliteit bezaten of van wie minstens één van de ouders bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit 
bezat. 
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Gezinssamenstelling: woont bij beide ouders– deze variabele werd afgeleid van twee vragen over de 

gezinssamenstelling: ‘Wonen je beide ouders nog samen?’ en ‘Hoe zou je je woonsituatie 

omschrijven?’, waarbij er een aantal mogelijke antwoorden werden aangeboden. Enkel wanneer een 

respondent aangaf dat zijn/haar ouders effectief samenwonen en dat de jongere bij beide ouders 

woont, kreeg de respondent een score van 1 op de variabele ‘ouders wonen samen met kind’. Alle 

andere combinaties van opties kregen de code 0. Wanneer een leerling, bijvoorbeeld, aangaf bij 

beide ouders te wonen, maar ook aangaf dat de ouders gescheiden zijn dan kreeg deze leerling de 

score 0. Volgens deze codering wonen 3088 leerlingen in een intact gezin (67,3%), tegenover 1478 

leerlingen waarbij dit niet het geval is (32,2%). Redenen waarom een jongere een 0 scoort op deze 

variabele zijn, onder andere, ouders die niet meer samen zijn, een overlijden van een (of beide) 

ouder(s), leerlingen die al zelfstandig wonen, of omdat een leerling in een instelling of bij een voogd 

verblijft. Op deze variabele scoren 21 leerlingen, of 0,5% van de steekproef, missing.  

Onderwijsvorm –In de tweede en derde graad zitten 1882 leerlingen in het aso (28,6%), 161 

leerlingen in het kso (2,4%), 1436 leerlingen in een tso-opleiding (21,8%), en 1108 leerlingen volgen 

een bso-richting (16,8%). Welke opleidingsvorm er gevolgd wordt is geweten voor alle leerlingen. Er 

werden dummycategorieën aangemaakt en het volgen van aso wordt als referentie genomen. 

Seksuele oriëntatie –Leerlingen uit de tweede en derde graad werden gevraagd tot wie ze zich 

seksueel het meest voelden aangetrokken. De aangeboden antwoordmogelijkheden waren: meisjes, 

jongens, beide, ik twijfel. Als een leerling op personen valt van het eigen geslacht, op zowel jongens 

als meisjes valt, of twijfelt, dan krijgt deze leerling de code 1, holebi. De groep die twijfelt over 

zijn/haar seksuele geaardheid is zo klein dat deze opgenomen werd bij de groep holebi. Er wordt dus 

geen categorie voorzien zoals bij de data-analyses van het Procrustes-project. Deze groep bestaat uit 

196 leerlingen (4,3% van de totale steekproef). Leerlingen die aangeven enkel op het ander geslacht 

te vallen maken 93,6% van alle leerlingen uit, zij zijn maar liefst met 4292. Van de bevraagde 

leerlingen scoren 99 missing op deze vraag (2,2%). De categorie heteroseksueel wordt in de analyses 

gebruikt als de referentiecategorie. 

Geslacht vriendengroep – aan de leerlingen werd de volgende vraag gesteld: ‘Hoeveel van jouw 

vrienden zijn meisjes?’. Onder de antwoordmogelijkheden bevonden zich de opties ‘niemand’, 

‘minder dan de helft’, ‘de helft’, ‘meer dan de helft’, en ‘allemaal’. Jongens die aangeven dat hun 

vrienden voor meer dan de helft (of allemaal) uit meisjes bestaan, en meisjes die aangeven geen of 

voor minder dan de helft meisjesvrienden te hebben, worden gezien als personen met een 

vriendengroep die vooral bestaat uit mensen van het ander geslacht. Deze groep maakt 10,1% van de 

steekproef uit (461 leerlingen). De grootste groep is die van de 2520 jongeren die aangeven alleen 
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maar of voor meer dan de helft vrienden te hebben van het eigen geslacht (54,9%). De leerlingen 

met vriendengroepen die voor ongeveer evenveel uit jongens als meisjes bestaan zijn met 1411, of 

30,8% van de steekproef. Op deze variabele scoorden 195 leerlingen ongeldig (percentage missings is 

4,3%). Omdat deze variabele meer dan drie categorieën heeft, werden dummyvariabelen 

aangemaakt. De referentiecategorie hier is vooral vrienden van het eigen geslacht hebben. 

Genderrolattitude – aan de leerlingen uit de tweede en derde graad werden 25 stellingen 

voorgelegd aangaande feministische maatregelen en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Ze 

konden kiezen uit vijf antwoordcategorieën om aan te geven in welke mate ze zich konden vinden in 

de items. Enkele voorbeelden van deze items zijn: “Bedrijven moeten aangemoedigd worden om 

evenveel mannen als vrouwen aan te nemen” en “In vergelijking met mannen zijn vrouwen eerlijker” 

(zie Appendix). De finale genderrolattitude-schaal is de gemiddelde score van deze 25 items, en werd 

enkel berekend als leerlingen maximum 10 keer missing scoren. Samen vormen deze items een 

schaal die een Cronbach’s alpha heeft van 0,78, wat betekent dat de items samen een behoorlijk 

betrouwbare schaal vormen. De schaal gaat van 0 (egalitair) tot 4 (traditioneel). Gemiddeld scoren 

leerlingen 2,05 punten op de genderrolattitude schaal. De standaardafwijking bedraagt 0,39 punten. 

Er zijn 354 leerlingen die missing scoren, wat overeen komt met 7,7% van de steekproef.  

Variabelen met betrekking tot de schoolcontext 

Geslachtscompositie – gebaseerd op de informatie van alle leerlingen, ook de leerlingen die te oud 

waren om opgenomen te worden in de analyses, werd de geslachtscompositie per school berekend. 

Net als bij voorgaande datasets wordt deze variabel voorgesteld als het percentage meisjes onder de 

leerlingen. Gemiddeld hadden scholen een geslachtscompositie van exact 50,19% meisjes. De 

standaardafwijking voor deze variabele bedraagt 21,07%. Voor alle variabelen op het schoolniveau 

geldt dat er geen ontbrekende gegevens zijn, voor geen enkele school. Zo dus ook voor de variabele 

geslachtscompositie. De scholen in de dataset variëren tussen 0% meisjes tot 96% meisjes. 

SES-compositie – het aggregaat van de individuele SES van de leerlingen werd berekend per school. 

Net als bij de individuele SES, heeft de variabele SES-compositie in principe een reikwijdte van 0 tot 

8. In deze dataset heeft de school met de laagste SES-compositie een score van 1,83. De maximale 

score voor een school is 6,83. Gemiddeld scoren de scholen 4,16 punten op deze variabele, met een 

standaardafwijking van 1,16 punten. 

Concentratiescholen – een concentratieschool wordt gezien als een school met meer dan 50% 

leerlingen met een migratieachtergrond. Opnieuw is deze variabele berekend op de individuele 

gegevens van de leerlingen, wat wil zeggen dat een migratieachtergrond duidt op non-West-

Europese landen van afkomst. Volgens deze definitie zijn 15 scholen in de dataset een 
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concentratieschool (17,2%), 72 scholen hebben minder dan 50% leerlingen met een 

migratieachtergrond (82,8%). 

Genderrolcultuur – de individuele genderrolculturen werden per school geaggregeerd om de 

genderrolcultuur te berekenen. Daarna werden de scholen ingedeeld naargelang hun score in 

egalitaire scholen (de 25% laagst scorende scholen), de gemiddelde scholen en de traditionele 

scholen (de 25% hoogst scorende scholen). De referentiegroep is de groep scholen die gemiddeld 

scoorden op genderrolcultuur. Volgens deze indeling hebben 22 scholen een egalitaire 

genderrolcultuur, 44 een gemiddelde, en 21 scholen hebben een eerder traditionele cultuur rond 

genderrolattitudes.  

Tabel 2 JOP: beschrijving steekproef en overzicht van de variabelen – 2de, en 3de graad  

variabele (schaal) N % gemiddelde (SD) N missing (%) 

individueel niveau leerlingen     

geslacht 4585   2 (0%) 

meisje* 2304 49,7%   

jongen 2281 50,2%   

SES (0 - 8) 4484  4,19 (2,39) 103 (2,2%) 

leeftijd (11 – 19) 4529  15,93 (1,4) 58 (1,3%) 

etniciteit 4571   16 (0,3%) 

West-Europees* 3263 71,1%   

niet West-Europees 1308 28,5%   

geboorteland 4580   7 (0,2%) 

West-Europees* 4216 91,9%   

niet West-Europees 364 7,9%   

religiositeit 4490  4,07 (3,546) 97 (2,1%) 

woont bij beide ouders 4566   21 (0,5%) 

nee* 1478 32,2%   

ja 3088 67,3%   

onderwijsvorm 4587   0 (0%)  

aso* 1882 41%   

kso 161 3,5%   

tso 1436 31,3%   

bso 1108 24,2%   

geslacht vrienden 4392   195 (4,3%) 

vooral eigen geslacht* 2520 54,9%   

evenveel jongens als meisjes 1411 30,8%   

vooral ander geslacht 461 10,1%   

seksuele oriëntatie 4488   99 (2,2%) 

heteroseksueel* 4292 93,6%   

holebi 196 4,3%   
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Vervolg tabel 2 JOP: beschrijving steekproef en overzicht van de variabelen – 2de, en 3de graad 

variabele (schaal) N % gemiddelde (SD) N missing (%) 

niveau schoolcontext     

genderrolattitude (0 - 4) 4233  2,05 (0,39) 354 (7,7%) 

geslachtscompositie 87  50,19 (21,07) 0 (0%)  

SES-compositie (0 - 8) 87  4,16 (1,16) 0 (0%)  

concentratieschool 87   0 (0%)  

nee* 72 82,8%   

ja 15 17,2%   

genderrolcultuur  87   0 (0%)  

egalitair 22 25,3%   

gemiddeld* 44 50,6%   

traditioneel 21 24,1%   

     

N leerlingen: 4587 

N scholen: 87    

*referentiecategorie 

    

 

Vlaams LeerlingenOnderzoek (VLO) 

De resultaten van de univariate beschrijvingen voor de onafhankelijke variabelen in het VLO zijn te 

vinden in tabel 3. In de analyses worden er in totaal 11872 leerlingen uit 85 scholen opgenomen. Dit 

zijn alle leerlingen uit het VLO, er worden met andere woorden geen extra leerlingen uit de analyses 

gehaald. 

Geslacht – In de vragenlijst werd gevraagd of de respondent dan wel een meisje of een jongen was. 

Er zijn 48,8% meisjes en 51,4% jongens. Er zijn 29 missing cases, in totaal 0,2% van de steekproef. De 

data werden zo gecodeerd dat de categorie ‘jongen’ de referentiecategorie uitmaakt (jongen = 0, 

meisje = 1). 

Leeftijd – Aan de hand van het geboortejaar werd de leeftijd berekend. Gemiddeld zijn de leerlingen 

in de steekproef 16,45 jaar (standaardafwijking = 1,3). Enkel leerlingen uit het 3de en 5de jaar 

secundair werden bevraagd, dus deze gemiddelde leeftijd zegt op zich niet echt veel. Interessanter is 

dat de leerlingen uit het 3de jaar gemiddeld 15,41 jaar zijn (standaardafwijking = 0,75), terwijl 

leerlingen uit het 5de jaar gemiddeld 17,53 jaar (standaardafwijking = 0,78) zijn. Van 69 leerlingen, of 

0,6% van de steekproef, is geen leeftijd bekend. 

SES – De leerlingen werden gevraagd om van zowel de moeder als van de vader het huidige of laatste 

beroep te noemen of te omschrijven. Hieraan werd dan volgens de EGP-classificatie (0-8) een waarde 

aan gegeven (Erikson & Goldthorpe, 2002). Indien de ouder niet werkte door werkloosheid, 
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invaliditeit, of ziekte of omdat de ouder huisman of -vrouw was, werd het laatst uitgeoefende beroep 

gebruikt. Van beide ouders werd de hoogste EGP-score genomen als SES-waarde van het hele gezin. 

Indien maar van één ouder de SES was geweten, werd de score van deze ouder genomen als de 

gezins-SES. De gemiddelde SES-score voor de leerlingen bedraagt 5,11, met een standaardafwijking 

van 2,23 punten. Van 735 leerlingen kan geen SES-score berekend worden door gebrekkige 

informatie (6,2% van de totale steekproef). 

Etniciteit – Net zoals bij de data van het Procrustes-project werd voor de etniciteit van de studenten 

afgegaan op het geboorteland van de oma aan de kant van de moeder. Indien dit niet gekend is, 

werd er gekeken naar de nationaliteit van de moeder, daarna het geboorteland van de grootmoeder 

aan de vaderskant, en tenslotte de nationaliteit van de vader. Door deze manier van 

operationaliseren zijn er maar twee studenten die missing scoren op deze variabele. Uit de data blijkt 

dat 88,8% van de leerlingen een West-Europese achtergrond heeft, tegenover 11,2% leerlingen met 

een migratieachtergrond. De categorie ‘West-Europese afkomst’ is de referentiecategorie in de 

analyses. 

Religiositeit – Religiositeit werd geoperationaliseerd aan de hand van de vraag “Hoe belangrijk is het 

geloof voor jou?”, gevolgd door een schaal van 10 cijfers. Het getal 1 correspondeert met ‘helemaal 

niet belangrijk’ en 10 met ‘heel erg belangrijk. Gemiddeld scoren leerlingen op deze schaal 2,67 

(standaardafwijking = 2,91). Op de variabele religiositeit scoort 2,8% van de steekproef missing. 

Gezinssamenstelling: woont bij beide ouders – Leerlingen werden gevraagd bij wie ze woonden. Dit 

werd apart gevraagd voor de moeder en de vader. Woont de leerling zowel bij zijn/haar moeder én 

vader (adoptieouders inbegrepen) dan wordt de leerling ingedeeld in de categorie ‘woont bij beide 

ouders’. Geeft de leerling voor één of beide ouders aan dat die geen woonst deelden (dat de leerling 

bij een stiefouder, pleegouder, grootouder, of geen ouder woont), dan wordt de leerling ingedeeld in 

de categorie ‘woont niet bij beide ouders’. De manier waarop deze variabele werd bevraagd laat niet 

toe co-ouderschap te onderscheiden van kinderen die bij beide ouders in één huis wonen. Van de 

leerlingen in de data zegt 76,3% bij beide ouders te wonen, tegenover 19% die zegt van niet; 557 

leerlingen hadden voor beide ouders niets ingevuld, deze 4,7% van de steekproef scoort missing. 

Gezinssamenstelling: oudere broers en/of zussen – In de vragenlijst werd met betrekking tot broers 

en zussen gevraagd of de leerlingen oudere broers of zussen hadden. Aan de hand van deze vragen 

werden de leerlingen in vier categorieën ingedeeld: ‘geen oudere broer(s) noch zus(sen)’ (44,9%), 

‘enkel oudere broer(s)’ (20,3%), ‘enkel oudere zus(sen)’ (18,5%), ‘zowel oudere broer(s) als zus(sen)’ 

(12,7%). Van de steekproef scoort 3,7% missing op deze variabele. Omdat de variabele meerdere 
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categorieën heeft, werden dummyvariabelen aangemaakt, waarbij de categorie ‘geen oudere 

broer(s) noch zus(sen)’ optreedt als referentiecategorie. 

Tabel 3. VLO: beschrijving steekproef en overzicht van de variabelen 

variabele (schaal) N % gemiddelde (SD) N missing (%) 

individueel niveau leerlingen 
    

geslacht 11843 
  

29 (0,2%) 

meisje* 6098 48,4% 
  

jongen 5745 51,4% 
  

leeftijd 11803 
 

16,45 (1,3) 69 (0,6%) 

SES (0 - 8) 11137 
 

5,11 (2,23) 735 (6,2%) 

etniciteit 11870 
  

2 (0%) 

West-Europees * 10546 88,8% 
  

niet West-Europees 1324 11,2% 
  

religiositeit 11538  2,67 (2,91) 334 (2,8%) 

woont bij beide ouders 11315 
  

557 (4,7%) 

nee* 2256 19,0%   

ja 9059 76,3%   

broers en zussen 11436   436 (3,7%) 

geen oudere broer(s)/zus(sen) 5330 44,9%   

enkel oudere broer(s)* 2409 20,3%   

enkel oudere zus(sen) 2193 18,5%   

oudere broer(s) en zus(sen) 1504 12,7%   

onderwijsvorm 11872 
  

0 (0%) 

aso* 5546 46,7% 
  

kso 325 2,7% 
  

tso 3383 28,5% 
  

bso 2618 22,1% 
  

geslacht vrienden 11328   544 (4,6%) 

vooral eigen geslacht* 5399 45,5%   

mix jongens en meisjes 4543 38,3%   

vooral ander geslacht 1386 11,7%   

     

niveau schoolcontext 
    

geslachtscompositie 85 
 

49,78 (25,99) 0 (0%) 

SES-compositie (0 - 8) 85 
 

4,8 (1,23) 0 (0%) 

concentratieschool 85 
 

16,45 (6,9) 0 (0%) 

nee* 74 87,1%   

ja 11 12,9%   

N leerlingen: 11872 

N scholen: 85 

*referentiecategorie 
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Onderwijsvorm – In het VLO-project werden leerlingen gevraagd welke onderwijsvorm ze op dat 

moment volgden. Leerlingen konden aangeven of de onderwijsvorm waar zij les in kregen aso, tso, 

kso, of bso was. Dit is ook in deze categorieën gecodeerd in onze analyses, waarbij het volgen van 

een aso-richting de referentiecategorie is. Van alle leerlingen is het geweten welke onderwijsvorm er 

gevolgd wordt, dus het percentage missings is 0. Bijna de helft van de steekproef (n = 5546; 46,7%) 

volgt een aso-richting, 3383 leerlingen volgen tso (28,5%), 2618 leerlingen bso (22,1%), en maar 320 

leerlingen volgen kso (2,7%). 

Geslacht vrienden – De leerlingen werden gevraagd hoeveel van hun vrienden meisjes zijn. Als 

‘niemand’, of ‘een paar’ werd aangeduid, en de respondent was een meisje, werd deze in de 

categorie ‘vooral ander geslacht’ ingedeeld. Werd het antwoord ‘de helft’ aangeduid, dan kreeg de 

respondent de categorie ‘mix jongens en meisjes’. Duidde het meisje de antwoorden ‘de meeste’ of 

‘allemaal’ aan, werd deze in de categorie ‘vooral ander geslacht’ ingedeeld. Voor de jongens werd 

het omgekeerde toegepast. Omdat de meeste jongeren bevriend zijn met mensen van hetzelfde 

geslacht (45,5%), is dit de referentiecategorie. 38,3% van de leerlingen heeft een gemengde 

vriendengroep, en 11,7% is vooral bevriend met mensen van het ander geslacht. Van 544 is er geen 

informatie geweten. 

Variabelen met betrekking tot de schoolcontext 

Geslachtscompositie –Op basis van gegevens bezorgd door de scholen zelf, werden de proporties 

meisjes onder de leerlingen berekend. Deze variabele, die de geslachtscompositie van de school 

voorstelt, slaat dus op alle leerlingen van alle leerjaren van de school. Van drie scholen werden er 

geen gegevens ontvangen, voor deze scholen is dan de proportie berekend op de leerlingen die 

deelnamen aan de enquête. Op deze manier zijn er geen scholen die missings scoren op deze 

variabele. In drie scholen van de 85 scholen zitten er alleen maar jongens. Daartegenover staat een 

school met 97,84% meisjes, het hoogste percentage van alle scholen. Gemiddeld hebben scholen 

49,78% meisjes onder de leerlingen (standaardafwijking = 25,99%). 

SES-compositie – De SES-compositie van een school werd berekend aan de hand van de individuele 

SES-scores van de ondervraagde leerlingen uit het 3de en 5de jaar. De gemiddelde score van de 

leerlingen werd genomen als de score voor de school. Van geen enkele school was het onmogelijk dit 

te berekenen (0% missings). Gemiddeld scoren scholen 4,8 op de variabele SES-compositie 

(standaardafwijking = 1,23). 

Concentratiescholen – Op basis van de leerlingengegevens die de scholen aan de onderzoekers 

verstrekten, werd per school de proportie aan leerlingen met een migratieachtergrond berekend. 

Daarna werd een opdeling gemaakt tussen concentratiescholen en scholen met voornamelijk (>50%) 
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leerlingen met een West-Europese etniciteit. Deze laatste categorie is de referentiecategorie in de 

analyses. Net als bij de geslachtscompositie slaat deze variabele op de volledige schoolpopulatie, en 

dus niet alleen op de bevraagde leerlingen. Geen enkele school scoort missing op de variabele 

etnische compositie. Er zijn 74 scholen met minder dan 50% leerlingen met een migratieachtergrond, 

tegenover 11 concentratiescholen.  

 

CORRELATIES SCHOOLNIVEAU 

Om niet steeds in herhaling te hoeven vallen in de hoofdstukken, wordt hier even de bivariate 

tweezijdige correlaties tussen de metrische onafhankelijke variabelen op het schoolniveau 

weergegeven van de data van Procrustes (tabellen 4 en 5), JOP (tabellen 6 en 7) en VLO (tabellen 8 

en 9). Dit wordt weergegeven voor zowel alle leerlingen samen, als voor de meisjes en jongens apart. 

Over het algemeen wordt er gevonden dat de geslachtscompositie positief correleert met de SES-

compositie. Daarnaast wordt er gevonden dat de (hoge) SES-compositie in een school vaak een 

negatief verband heeft met concentratieschool. Geen enkele correlaties zijn hoog genoeg opdat er 

sprake zou kunnen zijn van multicollineariteit in de analyses. 

 

Tabel 4. Procrustes wave 3: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de 
metrische onafhankelijke variabelen op schoolniveau (N leerlingen = 5162). 

 1. 2. 3. 

1. geslachtscompositie 1 0,175 -0,047 

2. SES-compositie  1 -0,528
**

 

3. concentratieschool   1 

*p < 0,05; **p < 0,01 

 

Tabel 5. Procrustes wave 3: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de 
metrische onafhankelijke variabelen op schoolniveau (N meisjes = 2778; N jongens = 
3161). 

 1. 2. 3. 

1. geslachtscompositie 1 -0,018 -0,159
**

 

2. SES-compositie 0,329** 1 -0,485
**

 

3. concentratieschool -0,02 -0,481
**

 1 

*p < 0,05; **p < 0,01 
Resultaten meisjes bovenste helft; resultaten jongens onderste helft 
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Tabel 6. JOP: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische 
onafhankelijke variabelen op schoolniveau (N leerlingen = 4587). 

 1. 2. 3. 

1. geslachtscompositie 1 0,043
**

 -0,163
**

 

2. SES-compositie  1 -0,546
**

 

3. concentratieschool   1 

*p < 0,05; **p < 0,01 

 

Tabel 7. JOP: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische 
onafhankelijke variabelen op schoolniveau (N meisjes = 2304; N jongens = 2281).  

 1. 2. 3. 

1. geslachtscompositie 1 -0,144
**

 -0,233
**

 

2. SES-compositie 0,172
**

 1 -0,516
**

 

3. concentratieschool -0,098
**

 -0,573** 1 

*p < 0,05; **p < 0,01 
Resultaten meisjes bovenste helft; resultaten jongens onderste helft 

 

Tabel 8. VLO: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische 
onafhankelijke variabelen op schoolniveau (N leerlingen = 11872). 

 1. 2. 3. 

1. geslachtscompositie 1 -0,012 0,08
**

 

2. SES-compositie  1 -0,543
**

 

3. concentratieschool   1 

*p < 0,05; **p < 0,01 

 

Tabel 9. VLO: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische 
onafhankelijke variabelen op schoolniveau (N meisjes = 6098; N jongens = 5745). 

 1. 2. 3. 

1. geslachtscompositie 1 -0,276
**

 0,074
**

 

2. SES-compositie 0,202
**

 1 -0,6
**

 

3. concentratieschool 0,069
**

 -0,476** 1 

*p < 0,05; **p < 0,01 
Resultaten meisjes bovenste helft; resultaten jongens onderste helft 
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DEEL 1: GENDERROLATTITUDES 

Een eerste kenmerk dat in dit rapport wordt onderzocht zijn genderrolattitudes. Hiermee worden de 

attitudes bedoeld met betrekking tot de culturele gender-gerelateerde verwachtingen naar mannen 

en vrouwen toe (Blakemore, Berenbaum, & Liben, 2013). Genderrolattitudes kunnen over het 

algemeen geplaatst worden op een as met twee extremen: traditionele versus egalitaire 

genderrolattitudes. Traditionele genderrolattitudes slaan op het idee dat een man en vrouw inherent 

van elkaar verschillen en dat het wenselijk is te leven binnen het kader aan traditionele ideeën over 

wat het betekent om een man of een vrouw te zijn. Hierbij worden een afgebakende set kenmerken, 

verantwoordelijkheden en gedragingen toegeschreven aan individuen gebaseerd op zijn of haar 

geslacht. Het wordt maar moeilijk aanvaard wanneer iemand hiervan afwijkt. Personen met 

egalitaire genderrolattitudes, daarentegen, zijn geen voorstander van dergelijke afgebakende rollen 

voor mannen en vrouwen en genderstereotypen, en geloven dat rigide traditionele genderrollen 

mensen belemmeren zich ten volle te ontwikkelen (Connell, 1995; Davis & Greenstein, 2009; Halimi 

et al., 2016). Genderrolattitudes treden op als een lens waardoor individuen naar de realiteit kijken, 

waardoor ook het beslissingsproces beïnvloed wordt. Zo worden ook de beslissingen die jonge 

mensen maken over opleiding en werk door genderrolattitudes gekleurd, waardoor soms goede 

opties buiten beschouwing worden gelaten (Bolzendahl & Myers, 2004; Corrigall & Konrad, 2007; 

Davis & Greenstein, 2009).  

Volgens Bolzendahl en Myers (2004) kunnen verklaringen voor de reproductie van egalitaire 

genderrolattitudes ingedeeld worden in twee kampen: het interest-based- en het exposure-based 

perspectief. Bij het eerste wordt er geargumenteerd dat genderrolattitudes voortkomen uit de 

belangenstructuren van individuen: wanneer een meer egalitaire maatschappij ten goede zou komen 

aan iemands persoonlijke belangen, dan zal die persoon meer geneigd zijn om er egalitaire 

genderrolattitudes op na te houden. Dit interest-based perspectief verklaart waarom vrouwen er 

over het algemeen meer egalitaire genderrolattitudes op nahouden dan mannen, aangezien vrouwen 

vaker verwachten dat ze er persoonlijk op vooruit zouden gaan in een gendergelijke maatschappij 

(Bolzendahl & Myers, 2004). Daartegenover staat dat mannen het gevoel hebben aan het kortste 

eind te trekken bij meer gendergelijkheid (Davis & Greenstein, 2009). Onderzoek uit de jaren ’90 en 

begin 2000 toont bijvoorbeeld aan dat mannen zich meer afzetten tegen het idee van 

gendergelijkheid in het huishouden dan gendergelijkheid op het werk, en dat dit gelinkt is met het 

idee dat het eerste schadelijker is voor hun persoonlijke belangen (Burt & Scott, 2002; Kane & 

Sanchez, 1994). Een verwijzing naar hegemonische masculiniteit is hierbij ook niet ver te zoeken: veel 

mannen halen voordeel uit het belichamen van een bepaald soort mannelijkheid – het patriarchaal 
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dividend (Connell, 1995) – en staan daarom misschien niet te springen om dat voordeel zomaar aan 

zich voorbij te laten gaan. 

Relevanter voor de thematiek rond geslachtscompositie is het exposure-based perspectief dat 

argumenteert dat individuen attitudes overnemen wanneer ze meer worden blootgesteld aan ideeën 

en situaties waarbij die attitudes positief worden belicht. Dus meer contact met positieve situaties en 

attitudes rond gendergelijkheid zorgt ervoor dat er meer egalitaire genderrolattitudes ontwikkelen 

(Bolzendahl & Myers, 2004). Omgekeerd wordt er gesteld dat blootstelling aan situaties en ideeën 

waarbij egalitaire ideeën in een slecht daglicht worden gesteld, leidt naar individuele attitudes die 

negatiever staan tegenover gendergelijkheid (Davis & Greenstein, 2009). Exposure-based 

perspectieven kunnen worden teruggebracht tot drie grote denkpisten: exposure via persoonlijke 

levenservaringen, educatie, of socialisatie (Bolzendahl & Myers, 2004). In een eerste denkpiste 

worden levenservaringen benadrukt als oorzaken van veranderingen in genderrolattitudes (Vespa, 

2009). Dit kan dus voorkomen in zowel de sfeer van familie als die van de school. In lijn hiermee werd 

er bijvoorbeeld aangetoond dat agressie binnen een romantische relatie meer als iets 

gerechtvaardigd aangenomen wordt bij adolescente jongens als die zelf veel geconfronteerd werden 

met een al dan niet gewelddadig conflict tussen twee ouders (Kinsfogel & Grych, 2004). 

Veranderingen in de levenssituatie zoals de biologische transitie van kind naar puberteit, het groter 

wordend belang van leeftijdsgenoten, of het veranderen van schoolomgeving, kunnen andere ideeën 

rond gender en genderrollen teweegbrengen (Halimi et al., 2016). Een tweede piste binnen de 

exposure-based perspectieven draait rond educatie. Hierbij zijn directe ervaringen minder van 

belang, maar wel de blootstelling aan nieuwe ideeën rond gendergelijkheid binnen de context van 

een opleiding. De derde – en laatste – vorm van exposure is via socialisatie. Het typische voorbeeld 

hierbij is dat ouders met egalitaire genderrolattitudes deze doorgeven aan hun kinderen (Farre & 

Vella, 2013; Fulcher, Sutfin, & Patterson, 2008; Serbin, Powlishta, Gulko, Martin, & Lockheed, 1993; 

Tenenbaum & Leaper, 2003). Onderzoek bij adolescenten en hun ouders heeft gevonden dat 

genderrolattitudes dichter bij elkaar liggen binnen generaties dan tussen generaties (Burt & Scott, 

2002). Wanneer kinderen meer in contact komen met leeftijdsgenoten in het begin van de 

adolescentie, dan lijkt de invloed van ouders veel aan impact te verliezen, en komt de context van 

hun leeftijdsgenoten en school als een belangrijke socialisatieagent meer op de voorgrond (in 

vergelijking met ouders en andere familieleden) (Halimi et al., 2016; Harris, 1995).  

Volgens bovenstaande interest based perspective wordt er verwacht dat meisjes, meer dan jongens, 

doorgaans grotere voorstanders zijn van egalitaire ideeën rond gendergelijkheid. Onderzoek toont 

inderdaad meermaals aan dat dit het geval is (Bolzendahl & Myers, 2004; Scott, Alwin, & Braun, 

1996). Dit heeft als gevolg dat we mogen verwachten dat een school met een overwegend 
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vrouwelijke leerlingenpopulatie ook veel leerlingen gaat hebben met eerder egalitaire ideeën rond 

gender en gendergelijkheid. Dit louter omdat meisjes er doorgaans minder traditionele 

genderrolattitudes op nahouden. Vervolgens zeggen theorieën als die van Harris (1995) en ook in het 

exposure perspectief dat jongeren sterk beïnvloedt kunnen worden door de leeftijdsgenoten in de 

nabije omgeving. Deze twee ideeën samen vormen de bouwstenen voor de hypothese dat de 

individuele genderrolattitudes van jongeren een effect ondervinden van de geslachtscompositie in 

hun school. Meer concreet wordt er verwacht dat een hoger percentage aan meisjes in een school 

gepaard gaat met een grotere kans dat de leerlingen individueel egalitaire genderrolattitudes 

aangeven. Dus van zowel meisjes als jongens wordt ervan uitgegaan dat ze meer egalitaire attitudes 

rond gendergelijkheid met zich meedragen als er zich meer meisjes – met doorgaans meer egalitaire 

genderrolattitudes – deelmaken van hun peers in een school. Omgekeerd kan er dan ook gesteld 

worden dat leerlingen in scholen met meer jongens, meer traditionele genderrolattitudes gaan 

overnemen van de andere leerlingen. Om deze hypothese te testen wordt er gebruikt gemaakt van 

de data uit het Procrustesproject, en de data van het JOP. Beide datasets worden op zo een 

gelijkaardig mogelijke manier geanalyseerd. Vervolgens worden de resultaten naast elkaar 

gepresenteerd. De modellen worden grotendeels opgebouwd zoals beschreven in het stappenplan in 

het methodologisch deel. Na de algemene analyse zal er ook bekeken worden hoe jongens en 

meisjes van elkaar verschillen door voor elk geslacht apart dezelfde analyse uit te voeren. 

Aan de hand van de literatuur rond genderrolattitudes en de beschikbare informatie in de datasets 

werd er een selectie van controlevariabelen gemaakt voor de analyses. Zoals al werd aangegeven 

hierboven wordt er verwacht dat het geslacht van de respondent een effect op genderrolattitudes 

heeft; jongens zouden meer traditionele genderrolattitudes hebben (Bolzendahl & Myers, 2004; 

Scott et al., 1996). Verder worden ook andere standaard demografische variabelen op het niveau van 

de leerling opgenomen in de analyse: leeftijd, SES, etnische afkomst, geloof, gezinssituatie, en 

opleiding. 

Rond de variabele leeftijd over het effect van leeftijd op genderrolattitudes bestaat er geen sluitend 

consensus (Alfieri, Ruble, & Higgins, 1996). De meeste onderzoeksresultaten over het effect van de 

SES van de jongeren op genderrolattitude wijzen wel in dezelfde richting: een hogere socio-

economische status zou gelinkt zijn aan meer egalitaire ideeën rond gender (Halimi et al., 2016; Kulik, 

2002; Tallichet & Willits, 1986). Of een leerling al dan niet een West-Europese achtergrond heeft 

wordt ook opgenomen in de analyses; er wordt verwacht dat het hebben van een niet-West-

Europese etnische achtergrond gelinkt kan worden met meer traditionele genderrolattitudes 

(Arends‐Tóth & Van de Vijver, 2009), en dat dit effect vooral opgaat voor jongens (Idema & Phalet, 

2007). In de analyses wordt ook rekening gehouden met het geloof van de respondenten. Hierbij 
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wijst de literatuur uit dat religiositeit en het deelnemen aan religieuze activiteiten een positief effect 

hebben op het hebben van traditionele genderrolattitudes, maar dat dit wel verschilt van geloof tot 

geloof (Diehl, Koenig, & Ruckdeschel, 2014; Halimi et al., 2016; Hoffmann & Miller, 1997). Dit is 

onder meer gevonden in studies rond genderrolattitudes en de islam (Diehl et al., 2014) en 

conservatievere strekkingen van het christendom (Hoffmann & Miller, 1997).  

Twee controlevariabelen met betrekking tot de gezinssituatie van de leerling worden in de analyses 

betrokken. Of de leerling in een traditioneel nucleair gezin woont, waarbij de ouders nog samen zijn 

en de jongere bij hen inwoont, is één van deze variabelen. Onderzoek wijst uit dat éénoudergezinnen 

hun kinderen opvoeden met minder traditionele attitudes rond gender (Kiecolt & Acock, 1988; Leve 

& Fagot, 1997; McHale, Crouter, & Whiteman, 2003), en dat bijvoorbeeld jongens opgevoed door 

een alleenstaande moeder doorgaans meer feminien gendertypisch gedrag vertonen (MacCallum & 

Golombok, 2004). De tweede variabele slaat op de gezinsconstructie van de eventuele aanwezigheid 

van broers en zussen. Onderzoek van McHale en Crouter (2003) vond dat gezinnen met enkel zonen 

en gezinnen met kinderen van beide geslachten eerder geneigd zijn een traditionelere opvatting over 

gendergelijkheid te hebben (Marks, Lam, & McHale, 2009; McHale & Crouter, 2003). De informatie 

die nodig is om deze variabele te construeren is enkel voorhanden in de Procrustes-data, en niet in 

de JOP-dataset. Verder wordt er ook verwacht dat leerlingen in bso en tso meer traditionele 

genderrolattitudes er op nahouden dan leerlingen uit het aso (Huyge et al., 2015). In verband met de 

seksuele oriëntatie van de jongeren wordt er verwacht dat holebi’s eerder egalitaire opvattingen 

hebben rond gender en gendergelijkheid. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat lesbische ouders 

minder traditionele genderrolattitudes hebben dan heteroseksuele ouders en dat dit ook de 

opvoeding – en de genderrolattitudes – van hun kinderen beïnvloedt (Sutfin, Fulcher, Bowles, & 

Patterson, 2008). Tenslotte is het niet verassend dat de literatuur wijst op een link tussen 

gendertypicaliteit en genderrolattitudes (Kulik, 2000; Tobin et al., 2010). Onderzoek wijst uit dat deze 

link meer uitgesproken is bij jongens dan bij meisjes (Kulik, 2000). 

 

ANALYSES 

Procrustes 

De afhankelijke variabele in de analyse, de schaal ‘genderrolattitudes’, werd aangemaakt aan de 

hand van 15 items (Vermeersch et al., 2010). Enkele voorbeelden van deze items zijn: “Een jongen 

die als hobby naar ballet gaat, daar is iets mis mee.” en “Het is normaal dat meisjes meer aandacht 

besteden aan hun uiterlijk dan jongens.”. De leerlingen konden aanduiden op een likertschaal of ze 

‘helemaal niet akkoord’, ‘niet akkoord’, ‘tussenin’, ‘akkoord’, of ‘helemaal akkoord’ gingen met de 
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stelling. Alle items die de schaal van genderrolattitudes construeren, zijn te vinden in de appendix 

van dit hoofdstuk. De finale genderrolattitude-schaal stelt de gemiddelde score voor van deze 15 

items, en werd enkel berekend als leerlingen maximum 2 keer missing scoren. De schaal gaat van 0 

(egalitair) tot 4 (traditioneel) en heeft een Cronbach’s alpha van 0,85. Gemiddeld scoren leerlingen 

1,65 punten op de genderrolattitude schaal (standaardafwijking = 0,61). Slechts 0,7% van de 

leerlingen scoort missing op deze schaal. Een t-test wijst uit dat jongens en meisjes significant 

verschillend scoren (p < 0,001): jongens scoren gemiddeld 1,91 punten op de schaal, terwijl meisjes 

gemiddeld 1,37 punten scoren. Figuur 1 is een weergave van de verdeling van genderrolattitude per 

geslacht, waar er duidelijk een kloof te zien is tussen de geslachten. Dit ligt in lijn met bestaand 

onderzoek (Bolzendahl & Myers, 2004; Scott et al., 1996).  

 

 De bivariate correlaties tussen de onafhankelijke variabelen op het niveau van de leerlingen en 

genderrolattitude volgen grotendeels de hierboven beschreven verwachtingspatronen: voor de 

metrische variabelen (hoge) SES (r = -0,157; p < 0,01), leeftijd (r = 0,098; p < 0,01), religiositeit (r = 

0,122; p < 0,01), en gendertypicaliteit (r = 0,157; p < 0,01) werden significante connecties gevonden 

met betrekking tot het hebben van met traditionele genderrolattitudes (zie tabel 1). Ook wordt er, 

niet geheel onverwacht, gevonden dat het hebben van traditionele genderrolattitudes samenhangt 

met de genderrolattitudes van de leerling bij de aanvang van het middelbaar, en met de 

genderrolattitude van de ouders. Dit wijst mogelijk op selectie-effecten (dit wordt later uitgebreid 

besproken in de regressieanalyse). 
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De bivariate relaties tussen de categorische relaties en genderrolattitudes worden weergegeven in 

tabel 2. Opnieuw liggen de meeste resultaten voor de onafhankelijke variabelen op dezelfde lijn als 

voorgaand onderzoek. Er wordt gevonden dat jongeren met een migratieachtergrond meer 

traditionele genderrolattitudes hebben (etniciteit en geboorteland p < 0,05) dan leerlingen zonder 

migratieachtergrond. Verder is er ook een significante link gevonden tussen de samenstelling aan 

broers en zussen in het gezin en genderrolattitudes (p < 0,05), maar dit gaat enkel op voor gezinnen 

met enkel zussen (1,61) versus gezinnen met broers én zussen (1,62). Voor deze variabel is het zeker 

aan te raden om de analyse uit te voeren per geslacht. Voor de variabele studierichting wordt er ook 

een significante bivariate relatie met de afhankelijke variabele gevonden (p < 0,01). Hierbij verschilt 

zowel het volgen van aso (gemiddelde score 1,57), kso (1,27), tso (1,78), als bso (1,94) significant van 

elkaar in relatie tot genderrolattitudes. Tenslotte toont de data voor de variabele seksuele oriëntatie 

een significante correlatie met genderrolattitudes (p < 0,01), wat in lijn met de verwachtingen ligt. 

Heteroseksuele leerlingen tonen significant traditionelere ideeën rond gender en gendergelijkheid 

(gemiddeld 1,66) dan leerlingen die aangeven holebi te zijn (1,42) of nog twijfelen over hun seksuele 

voorkeur (1,37).  

 

Tabel 1. Procrustes: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische onafhankelijke variabelen op 
leerlingenniveau en genderrolattitude (N leerlingen =5162). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. genderrolattitude  1 0,571
**

 0,274
**

 -0,157
**

 0,098
**

 0,122
**

 0,157
**

 

2. genderrolattitude w1  1 0,275
**

 -0,199
**

 0,1
**

 0,126
**

 0,087
**

 

3. genderrol-attitudes 
ouders 

  1 -0,262
**

 0,09
**

 0,252
**

 0,02 

4. SES    1 -0,167
**

 -0,157
**

 0,015 

5. leeftijd     1 0,077
**

 -0,018 

6. religiositeit      1 0,019 

7. gendertypicaliteit       1 

*p < 00,05; **p < 00,01 
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De resultaten van de multilevelanalyses worden 

weergegeven in tabel 3. Hier toont het nulmodel 

dat 12,21% van de variantie in genderrolattitudes 

op het niveau van de school gesitueerd is (p < 

0,001), een eerste aanwijzing dat contexteffecten 

niet uitgesloten zijn. In model 1 wordt de variabele 

geslachtscompositie in de analyse opgenomen. 

Zoals verwacht bestaat er een significant negatief 

effect van het percentage meisjes in een school op 

de individuele (traditionele) genderrolattitudes van 

de leerlingen. Per percentagepunt dat er meer 

meisjes in een school zijn, scoort een leerling 

gemiddeld 0,007 punten lager op de schaal van 

traditionele genderrolattitude (overschrijdings-kans 

p < 0,001). Dit is ten opzichte van het gemiddelde, 

want alle metrische variabelen zijn gecentreerd. Dit 

houdt dus in dat de gamma’s in de modellen in 

tabel 3 de genderrolattitude voor de gemiddelde 

waarde bij de metrische variabele voorstellen. 

Tenslotte wordt er waargenomen dat de variantie 

van genderrolattitudes op het schoolniveau voor 

meer dan de helft krimpt wanneer 

geslachtscompositie wordt opgenomen in de 

analyse (van 0,047 naar 0,021). Het effect van 

geslachtscompositie valt echter weg in model 2 bij 

toevoeging van de variabelen op leerlingenniveau. 

Het effect valt weg reeds na het toevoegen van de 

variabele geslacht (werd apart getest in een model 

dat hier niet weergegeven is), wat aangeeft dat het initiële effect van geslachtscompositie in model 1 

eigenlijk toegeschreven kan worden aan de individuele geslachten van de leerlingen. Model 2 laat 

zien dat er geen sprake is van een bijkomend contexteffect van geslachtscompositie, los van en 

bovenop het effect van het eigen geslacht. In dit model heeft de variabele geslacht een significant 

negatief effect: gemiddeld scoren meisjes 0,5 punten minder op traditionele genderrolattitude (p < 

0,001).  

Tabel 2: bivariate relaties tussen categorische variabelen 
en genderrolattitude (N leerlingen = 5162). 

 genderrolattitude 

 
gemiddelde t/F 

niveau leerling   

geslacht:  t = 35,854** 

jongen 1,91  

meisje 1,37  

etniciteit:   t = -11,544** 

West Europees 1,6  

niet-West Europees 1,89  

geboorteland:   t = -4,426** 

West Europees 1,64  

niet-West Europees 1,86  

gezin:  t = -0,197 

woont niet bij beide 
ouders samen 

1,65  

woont bij beide 
ouders in één huis 

1,65  

gezin:   F = 3,407* 

enkel broers 1,65  

enkel zussen 1,61  

mix broers/zussen 1,68  

geen broers/zussen 1,62  

onderwijsvorm:   F = 71,069** 

aso 1,57  

bso 1,94  

kso 1,27  

tso 1,78  

geslacht vrienden :   F = 0,271 

vooral eigen geslacht 1,65  

mix beide geslachten 1,65  

vooral ander geslacht 1,68  

seksuele oriëntatie:  F = 18,811** 

hetero 1,66  

holebi 1,42  

geen idee 1,37  

   

*p < 0,05; **p < 0,01 
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Tabel 3. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – genderrolattitudes. 

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 

intercept  1,71***  
(0,031) 

1,693***  
(0,022) 

1,839*** 
(0,029) 

1,834*** 
(0,029) 

1,803*** 
(0,025) 

1,8*** 
 (0,027) 

schoolniveau       
geslachtscompositie  -0,007*** 

(0,001) 
-0,000 

(0,001) 
-0,001 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
0,001 

(0,001) 
SES-compositie   -0,035 

(0,024) 
-0,03 

(0,024) 
-0,029 
(0,02) 

-0,028 
(0,021) 

concentratieschool   0,072 
(0,068) 

0,09 
(0,07) 

0,005 
(0,057) 

0,007 
(0,071) 

       
niveau leerling       
geslacht: meisje    -0,502*** 

(0,017) 
-0,518*** 

(0,019) 
-0,376*** 

(0,017) 
-0,372*** 

(0,019) 
SES   -0,014** 

(0,005) 
-0,014** 

(0,005) 
-0,005 

(0,004) 
-0,002 

(0,005) 
leeftijd   0,012 

(0,013) 
0,011 

(0,013) 
0,011 

(0,012) 
0,006 

(0,013) 
etniciteit: niet-West 
Europees 

  0,245*** 
(0,029) 

0,246*** 
(0,029) 

0,139*** 
(0,026) 

0,074* 
(0,03) 

geboorteland: niet-
West Europees 

  -0,06 
(0,045) 

-0,059 
(0,045) 

-0,053 
(0,04) 

-0,016 
(0,052) 

religiositeit   0,014** 
(0,005) 

0,014** 
(0,005) 

0,009* 
(0,005) 

0,006 
(0,005) 

woont bij beide 
ouders in één huis 

  0,011 
(0,019) 

0,012 
(0,019) 

0,006 
(0,017) 

-0,004 
(0,019) 

gezin (ref. enkel 
broers):  

      

enkel zussen   -0,033 
(0,02) 

-0,032 
(0,02) 

-0,012 
(0,018) 

0,004 
(0,019) 

mix broers/zussen   0,000 
(0,02) 

0,001 
(0,02) 

0,013 
(0,018) 

0,028 
(0,02) 

geen broers/zussen   -0,035 
(0,027) 

-0,035 
(0,027) 

-0,008 
(0,024) 

0,017 
(0,026) 

onderwijsvorm (ref. 
aso):  

      

bso   0,166*** 
(0,034) 

0,158*** 
(0,034) 

0,027 
(0,03) 

0,019 
(0,035) 

kso   -0,202* 
(0,083) 

-0,199* 
(0,083) 

-0,201** 
(0,074) 

-0,234** 
(0,086) 

tso   0,07** 
(0,027) 

0,063* 
(0,027) 

0,012 
(0,024) 

0,018 
(0,026) 

geslacht vrienden 
(ref. vooral eigen 
geslacht):  

      

mix beide 
geslachten 

  -0,036* 
(0,017) 

-0,034* 
(0,017) 

-0,014 
(0,015) 

-0,014 
(0,017) 

vooral ander 
geslacht 

  -0,029 
(0,034) 

-0,027 
(0,034) 

-0,022 
(0,03) 

-0,029 
(0,033) 

seksuele oriëntatie  
(ref. hetero): 

      

holebi   -0,201*** 
(0,05) 

-0,201*** 
(0,05) 

-0,174*** 
(0,044) 

-0,124* 
(0,049) 

geen idee   -0,13* 
(0,061) 

-0,127* 
(0,061) 

-0,116* 
(0,055) 

-0,064 
(0,059) 

gendertypicaliteit    0,095*** 
(0,012) 

0,095*** 
(0,012) 

0,069*** 
(0,011) 

0,063*** 
(0,012) 

       

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 3. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – genderrolattitudes. 

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 

geslacht* 
geslachtscompositie 

   0,003 
(0,002) 

0,001 
(0,001) 

0,000 
(0,001) 

       
genderrolattitudes 
wave 1 

    0,474*** 
(0,014) 

0,45*** 
(0,016) 

       
genderrolattitudes 
ouders 

     0,123*** 
(0,014) 

       

variantie 
schoolniveau 

0,047*** 
(0,010) 

0,021*** 
(0,005) 

0,008*** 
(0,002) 

0,009*** 
(0,003) 

0,005** 
(0,002) 

0,004** 
(0,002) 

variantie leerlingen-
niveau 

0,338*** 
(0,007) 

0,338*** 
(0,007) 

0,257*** 
(0,005) 

0,256*** 
(0,005) 

0,203*** 
(0,004) 

0,198*** 
(0,005) 

-2*loglikelihood 9116,679 9081,324 6682,890 6679,757 5611,249 4440,608 
N scholen 57 57 56 56 56 56 
N leerlingen  5127 5127 4481 4481 4463 3617 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001  
N scholen: 57 
N leerlingen: 5162 
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 

 

Naast geslachtscompositie hebben de andere variabelen op het schoolniveau, namelijk SES-

compositie en concentratieschool geen significant effect op de variabele genderrolattitude (zie 

model 2). Daartegenover staat dat de variabelen die peilen naar SES en etniciteit op het niveau van 

de leerling wel een significant effect op de genderrolattitudes van de leerlingen hebben. De effecten 

van SES, migratieachtergrond, geloofsovertuiging, en onderwijsrichting komen overeen met hun 

respectievelijke bivariate correlaties. Hoe hoger de SES van een leerling, hoe lager deze doorgaans zal 

scoren op de variabele genderrolattitude (gamma y = -0,014; p < 0,05). Leerlingen met een 

migratieachtergrond (niet West-Europees) scoren significant hoger (y = 0,245; p < 0,001) en hebben 

dus dikwijls traditionelere ideeën rond gender en genderrollen. Verder valt er op dat de 

geloofsovertuiging van leerlingen meer traditionele genderrolattitudes aangeven dan leerlingen die 

laag scoren op religiositeit (y = 0,014; p < 0,01). Tenslotte heeft ook de onderwijsvorm die een 

leerling volgt een invloed op genderrolattitude. In vergelijking met leerlingen in het aso hebben 

leerlingen in een tso-richting (y = 0,07; p < 0,01) en zeker in een bso-richting (y = 0,166; p < 0,001) 

doorgaans traditionelere genderrolattitudes. Het omgekeerde wordt waargenomen bij leerlingen uit 

het kso: deze leerlingen zijn juist meer uitgesproken voorstanders van egalitaire genderrolideeën (y = 

-0,202; p < 0,05). Hierbij moet echter de kanttekening worden gemaakt dat slechts 0,9% van de 

leerlingen in de steekproef een opleiding volgen in het kso. 

Verder wordt er in model 2 aangetoond dat het geslacht van de vriendengroep een effect heeft op 

genderrolattitudes. Vreemd genoeg wordt dit effect enkel waargenomen bij de dummyvariabele ‘mix 

beide geslachten’, dus voor leerlingen die ongeveer evenveel jongens als meisjes tot hun vrienden 
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rekenen, en niet bij de categorie ‘vooral vrienden van het ander geslacht’. Dit is opmerkelijk, maar 

kan een gevolg zijn van de kleine groep studenten (5,8%) die aangaven vooral bevriend te zijn met 

mensen van het ander geslacht. Tenslotte bestaan er significante effecten van seksuele oriëntatie en 

gendertypicaliteit op genderrolattitude. Zoals geanticipeerd toont model 2 aan dat leerlingen met 

een homoseksuele of biseksuele geaardheid minder traditionele genderrolattitudes aangeven in 

vergelijking met heteroseksuele leerlingen (y = -0,201; p < 0,001). Ook leerlingen die twijfelen over 

hun geaardheid tonen significant minder traditionele genderrolattitudes aan (y = -0,13; p < 0,05), 

maar dit effect is wel minder sterk en minder significant dan dat van de categorie ‘holebi’. 

Gendertypicaliteit heeft een significant positief effect op traditionele genderrolattitudes: per punt 

dat een leerling hoger of lager scoort op de schaal van gendertypicaliteit ten opzichte van het 

gemiddelde, wordt er verwacht dat deze leerling 0,095 punten respectievelijk hoger of lager scoort 

op de schaal (traditionele) genderrolattitude. Overeenkomstig met de resultaten van de bivariate 

analyses bestaat er geen significant effect van de woonsituatie – of de jongere al dan niet in een 

nucleair gezin woont – op de genderrolattitudes van de leerlingen. Hoewel de combinatie 

broers/zussen wel significant is op het 5% significantieniveau bij de bivariate relatie, heeft deze 

variabele in combinatie met de andere variabelen van model 2 geen significant effect meer op de 

genderrolattitudes van de leerlingen. Ook leeftijd is niet significant, waarschijnlijk als gevolg van de 

kleine variatie in de dataset. De varianties van genderrolattitude op de twee analyseniveaus krimpen 

allebei, de variantie op het niveau van de scholen halveert zelfs opnieuw (van 0,021 naar 0,008 en 

van 0,338 naar 0,257). 

In een volgende stap wordt de interactie tussen het geslacht van de leerlingen en de 

geslachtscompositie van de school ingevoegd (zie model 3). De resultaten tonen aan dat er geen 

significant effect plaatsvindt van de interactie van geslacht en genderrolcompositie op 

genderrolattitudes. De effecten van geslacht, geslachtscompositie en de andere controlevariabelen 

blijven nagenoeg gelijk na het toevoegen van het interactie-effect. Bovendien heeft model 3 geen 

significant lagere -2*loglikelihood ten opzichte van model 2, wat wil zeggen dat het toevoegen van 

het interactie-effect niet bijdraagt tot een beter model. Deze resultaten indiceren dat wanneer deze 

analyses voor beide geslachten apart uitgevoerd worden, er geen verschil tussen de geslachten 

verwacht zal worden, althans op vlak van het effect van geslachtscompositie. Er werd gekozen om dit 

derde model te standaardiseren opdat de vergelijking met de JOP-datasets mogelijk zou worden. In 

het gestandaardiseerde model (hier niet weergegeven) zien we dat gendertypicaliteit 

(gestandaardiseerde gamma y* = 0,063; p < 0,001) en de etnische achtergrond (y* = 0,09 ; p < 0,001) 

de belangrijkste voorspellers zijn van de afhankelijke; maar vooral het geslacht van de jongere heeft 

een grote impact op zijn of haar genderrolattitudes (y* = -0,251; p < 0,001). 
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In het vierde model wordt er gekeken welke (school)effecten het resultaat zijn van selectie. Zo is het 

mogelijk dat een set aan kenmerken en de daaraan gekoppelde genderrolattitude een invloed 

hebben op de keuze van een jongere op vlak van richting en type school. Met andere woorden: door 

te controleren voor de genderrolattitudes van de leerlingen in het prille begin van hun middelbare 

schoolcarrière is het mogelijk te onderscheiden wat de echte invloed is van bepaalde kenmerken. Of 

de effecten van variabelen nog significant zijn in model 4 vergeleken met model 3, geeft aan of 

kenmerken nog een verandering in genderrolattitude teweegbrengen in de periode dat de leerlingen 

op de middelbare school zitten. Een aantal interessante zaken gebeuren bij het toevoegen van de 

genderrolattitudes aan het begin van het secundair onderwijs. Ten eerste haalt het effect van 

geslachtscompositie nog niet de cutoff van de 0,05-overschrijdingskans. Dit wil zeggen dat het initiële 

effect gevonden in model 1 nog steeds louter toegeschreven kon worden aan het effect van de 

individuele geslachten (meisje zijn) van de leerlingen op genderrolattitude, en eventueel ook andere 

controlevariabelen.  

Ten tweede kan er worden opgemerkt dat – net als bij de variabele genderrolcultuur – bijna alle 

effecten van de variabelen in het model krimpen, en dat sommige daarbij hun significantie verliezen. 

Zo verliezen de variabelen SES-status, het volgen van een bso-opleiding, en het hebben van een mix 

van meisjes en jongens als vrienden, hun significantie. Dit is een indicatie dat deze variabelen een 

invloed hebben op de genderrolattitudes nog voor de leerlingen naar de middelbare school gaan. De 

resultaten suggereren dat bijvoorbeeld het volgen van een bso-opleiding op zich geen invloed heeft 

op de attitudes ten opzichte van genderrollen, maar dat leerlingen met meer traditionele 

genderrolattitudes eerder geneigd zijn een bso-opleiding te volgen. Ook het volgen van een opleiding 

in het tso verschilt niet significant van het volgen van een asorichting. Daar staat tegenover dat het 

volgen van een kso-opleiding wel nog steeds significant verschilt van het volgen van een aso-

opleiding. Wat wil zeggen dat genderrolattitudes werkelijk een effect ondervinden van het volgen 

van een kso-opleiding zonder dat er sprake is van een selectie-effect. In het licht van de leeftijd van 

de respondenten, is het niet verwonderlijk dat het effect van de seksuele oriëntatie van de leerlingen 

op genderrolattitudes weinig verandert in vergelijking met model 4. In een laatste model wordt er 

gecontroleerd op de genderrolattitudes van de ouders, die een significant effect hebben op de 

genderrolattitudes van de leerlingen (y = 0,123; p < 0,001), maar dit effect is toch nog altijd 

beduidend kleiner dan de genderrolattitudes van de jongere in wave 1 (y = 0,45; p < 0,001). Verder 

verandert er weinig vergeleken met model 4; enkel valt het effect van ‘geen idee seksualiteit’ weg, 

maar dit is zo een kleine categorie, dat hier geen conclusies uit getrokken kunnen worden. Tenslotte 

moet nog vermeld worden dat – op model 3 na – elke opbouw van de modellen een significant 

betere fit heeft (gebaseerd op de maximum likelihood). 
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Door de analyse apart uit te voeren voor beide geslachten wordt er gekeken naar hoe processen in 

de vorming en reproductie van genderrolattitudes kunnen verschillen voor jongens en meisjes (zie 

tabel 4). Ook in de univariate beschrijving van de onafhankelijke variabele genderrolattitude kon er 

waargenomen worden dat jongens door de band genomen hoger scoren op traditionele 

genderrolattitudes.  

Modellen 1a en 1b stellen de analyse voor waarbij de controlevariabelen reeds zijn opgenomen maar 

er nog geen rekening wordt gehouden met de genderrolattitudes bij de start van de middelbare 

schoolcarrière. Noch bij jongens noch bij meisjes is de variabele geslachtscompositie significant. Van 

alle variabelen op het schoolniveau, wordt er een positief verband tussen concentratieschool en 

traditionele genderrolattitudes bij meisjes (y = 0,168; p < 0,05). Bij de controlevariabelen op het 

leerlingenniveau is SES wel significant voor meisjes, maar niet voor jongens. Tevens wordt er een 

significant effect voor geslachtscompositie gevonden bij de jongens. In scholen met meer meisjes 

tonen jongens dus minder traditionele genderrolattitudes (y = -0,005; p < 0,001). Dit effect is wel 

behoorlijk klein en moet genuanceerd worden (y* in laatste model = -0,05). Verder geldt voor 

meisjes dat een hogere SES geassocieerd kan worden met eerder egalitaire genderrolattitudes (y = -

0,017; p < 0,05). De etnische achtergrond van de leerlingen blijkt ook een significant positief effect te 

hebben voor zowel meisjes (y = 0,21; p < 0,001) als jongens (y = 0,246; p < 0,001). Opnieuw zijn de 

variabelen die verwijzen naar de gezinscontext niet significant. Het type onderwijs is dat wel, en de 

significante effecten lopen ongeveer gelijk voor jongens en meisjes. Het volgen van bso bijvoorbeeld 

heeft een sterk positief effect op traditionele genderrolattitudes bij jongens (y = 0,166; p < 0,001) en 

bij meisjes (y = 0,13; p < 0,01). Bij meisjes en jongens verschillen alle onderwijsvormen significant van 

aso, waarbij het volgen van tso en bso geassocieerd kan worden met traditionele genderrolattitudes, 

en kso met eerder egalitaire genderrolattitudes. Bij meisjes wordt een negatief significant effect 

gevonden voor het hebben van een gemixte vriendengroep (y = -0,056; p < 0,05). Bij de jongens 

daarentegen heeft deze variabele geen significant effect op genderrolattitudes. Het effect van 

seksuele oriëntatie op genderrolattitudes is significant voor meisjes (holebi y = -0,226; p < 0,001, en 

‘geen idee’ y = -0,271; p < 0,001) en voor jongens (holebi y = -0,197; p < 0,001). Bij jongens is er geen 

significant effect gevonden voor de dummyvariabele ‘geen idee seksualiteit’. Tenslotte is ook 

gendertypicaliteit een significante factor voor jongens (y = 0,144; p < 0,001) en meisjes (y = 0,067; p < 

0,001).  

In de modellen 2a en 2b worden de genderrolattitudes van de leerlingen op tijdstip 1 toegevoegd 

aan de analyse. Hier verdwijnt bij de meisjes de significantie bij de variabelen concentratieschool, 

SES, en het hebben van een gemixte vriendengroep. Bij deze variabelen kan er dus geconstateerd 

worden dat selectie-effecten zich voordoen. Enkel bij het volgen van kso zien we bij meisjes dat het 
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effect ongeveer constant blijft met het toevoegen van de initiële genderrolattitudes van de 

leerlingen. Dit houdt in dat er effectief een effect bestaat van een kso opleiding op 

genderrolattitudes. Met andere woorden is er bij het volgen van kso geen sprake van een selectie-

effect zoals dat het geval is bij de andere onderwijsrichtingen. Dit gaat ook op voor de jongens. 

Opnieuw is hier sprake van een selectie-effect. Aanvullend bij de meisjes zien we een significant 

effect op genderrolattitudes bij de variabele ‘woont bij beide ouders in één huis’, maar dit wil niet 

veel zeggen, aangezien het effect eigenlijk weinig verschilt van model 1a. Model 2b toont dat – naast 

het effect van een bso-opleiding – geen andere variabele de significante status verliest na het 

toevoegen van de genderrolattitudes op tijdstip 1. Er wordt bij de meeste van deze variabelen wel 

opgemerkt dat de sterkte van de effecten aanzienlijk krimpen. In een laatste model wordt er 

gecontroleerd voor de genderrolattitudes van de ouders (modellen 3a en 3b). Voor zowel meisjes (y 

= 0,119; p < 0,001) als jongens (y = 0,128; p < 0,001) wordt er een positief significant effect van de 

genderrolattitudes van de ouders gevonden. Hier valt op dat de meeste effecten stabiel blijven met 

uitzondering van het effect van het hebben van een migratieachtergrond. Dit indiceert dat het effect 

van etniciteit eigenlijk toegeschreven kan worden aan de genderrolattitudes van de ouders. 

Tenslotte wordt er terug een significant effect voor concentratieschool gevonden bij de meisjes, los 

van de eigen genderrolattitudes als die van de ouders (y = 0,067; p < 0,05).  

Tabel 4. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data – genderrolattitudes: meisjes (N= 2443) en jongens 
(N = 2719) apart. 

 meisjes jongens 
 model 1a model 2a model 3a model 1b model 2b model 3b 

intercept  1,32*** 
(0,033) 

1,331*** 
(0,029) 

1,324*** 
(0,032) 

1,585*** 
(0,029) 

1,626*** 
(0,024) 

1,616*** 
(0,027) 

schoolniveau       
geslachtscompositie 0,000 

(0,002) 
0,001 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
-0,005*** 

(0,001) 
-0,003*** 

(0,001) 
-0,003*** 

(0,001) 
SES-compositie -0,016 

(0,025) 
-0,011 

(0,022) 
-0,002 

(0,024) 
-0,031 

(0,024) 
-0,026 

(0,019) 
-0,02 

(0,02) 
concentratieschool 0,168* 

(0,081) 
0,083 

(0,071) 
0,194* 
(0,088) 

0,109 
(0,071) 

0,013 
(0,056) 

0,016 
(0,071) 

       
niveau leerlingen       
SES -0,017** 

(0,006) 
-0,01 

(0,006) 
-0,01 

(0,006) 
-0,008 

(0,005) 
0,000 

(0,005) 
0,005 

(0,005) 
leeftijd 0,01 

(0,017) 
0,022 

(0,016) 
0,015 

(0,018) 
0,011 

(0,014) 
0,01 

(0,012) 
0,002 

(0,014) 
etniciteit: niet-West 
Europees 

0,21*** 
(0,037) 

0,128*** 
(0,034) 

0,033 
(0,039) 

0,246*** 
(0,032) 

0,119*** 
(0,028) 

0,063* 
(0,032) 

geboorteland: niet-West 
Europees 

-0,069 
(0,058) 

-0,065 
(0,052) 

0,02 
(0,068) 

-0,055 
(0,049) 

-0,047 
(0,043) 

-0,016 
(0,056) 

religiositeit 0,013 
(0,007) 

0,008 
(0,006) 

0,005 
(0,007) 

0,01 
(0,006) 

0,005 
(0,005) 

0,001 
(0,005) 

       

Vervolg op volgende pagina. 

 
 
 
 



60 
 

 
Vervolg tabel 4. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data – genderrolattitudes: meisjes (N= 2443) en 
jongens (N = 2719) apart. 

 meisjes jongens 
 model 1a model 2a model 3a model 1b model 2b model 3b 

 
woont bij beide ouders in 
één huis 

0,042 
(0,025) 

0,047* 
(0,022) 

0,047 
(0,025) 

0,015 
(0,021) 

0,006 
(0,018) 

0,001 
(0,020) 

gezin (ref. enkel broers):       
enkel zussen -0,042 

(0,026) 
-0,031 

(0,024) 
-0,022 

(0,025) 
-0,023 

(0,022) 
-0,001 

(0,019) 
0,009 
(0,02) 

mix broers/zussen -0,014 
(0,026) 

-0,003 
(0,023) 

0,004 
(0,026) 

-0,005 
(0,022) 

0,012 
(0,019) 

0,028 
(0,021) 

geen broers/ zussen -0,018 
(0,036) 

-0,001 
(0,032) 

0,019 
(0,034) 

-0,023 
(0,030) 

0,006 
(0,026) 

0,026 
(0,027) 

onderwijsvorm (ref. aso):       
bso 0,13** 

(0,046) 
0,005 

(0,042) 
-0,005 

(0,049) 
0,166*** 

(0,037) 
0,006 

(0,032) 
0,004 

(0,036) 
kso -0,211* 

(0,088) 
-0,228** 

(0,079) 
-0,267** 

(0,09) 
-0,319*** 

(0,091) 
-0,281*** 

(0,078) 
-0,324*** 

(0,092) 
tso 0,077* 

(0,036) 
0,028 

(0,032) 
0,029 

(0,034) 
0,081** 
(0,029) 

0,013 
(0,025) 

0,016 
(0,027) 

geslacht vrienden (ref. 
vooral eigen geslacht): 

      

mix beide geslachten -0,056* 
(0,023) 

-0,023 
(0,02) 

-0,023 
(0,022) 

-0,028 
(0,019) 

-0,007 
(0,016) 

-0,008 
(0,018) 

vooral ander geslacht -0,039 
(0,045) 

-0,021 
(0,04) 

0,003 
(0,044) 

-0,017 
(0,037) 

-0,015 
(0,032) 

-0,021 
(0,035) 

seksuele oriëntatie  
(ref. hetero): 

      

holebi -0,226*** 
(0,065) 

-0,183** 
(0,058) 

-0,13* 
(0,065) 

-0,197*** 
(0,055) 

-0,167*** 
(0,047) 

-0,114* 
(0,053) 

geen idee -0,271*** 
(0,074) 

-0,237*** 
(0,066) 

-0,197** 
(0,071) 

-0,124 
(0,067) 

-0,112 
(0,058) 

-0,055 
(0,062) 

gendertypicaliteit  0,067*** 
(0,016) 

0,044** 
(0,014) 

0,036* 
(0,015) 

0,144*** 
(0,013) 

0,098*** 
(0,011) 

0,094*** 
(0,012) 

       
genderrolattitudes w1  0,473*** 

(0,02) 
0,438*** 

(0,023) 
 0,562*** 

(0,014) 
0,534*** 

(0,016) 
       
genderrolattitudes ouders   0,119*** 

(0,019) 
  0,128*** 

(0,015) 
       

variantie schoolniveau 0,007** 
(0,003) 

0,005* 
(0,002) 

0,005* 
(0,002) 

0,008** 
(0,002) 

0,004** 
(0,001) 

0,003* 
(0,001) 

variantie leerlingenniveau 0,218*** 
(0,007) 

0,175*** 
(0,005) 

0,169*** 
(0,006) 

0,309*** 
(0,007) 

0,23*** 
(0,005) 

0,224*** 
(0,005) 

-2*loglikelihood 2935,011 2434,982 1933,484 7509,753 6147,625 4889,972 
N scholen 49 49 49 56 56 56 
N leerlingen  2206 2198 1796 4481 4463 3617 
       

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001  
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 
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JOP 

De bovenstaande analyse wordt in de mate van het mogelijke gereproduceerd op de data van het 

JOP. Hierbij wordt de variabele genderrolattitudes op een andere manier geconstrueerd dan bij de 

Procrustes-data, omdat de items in de JOP-vragenlijst die slaan op ideeën rond gendergelijkheid 

verschillen van die in de Procrustes-vragenlijst. Omdat vragen omtrent gender en gendergelijkheid 

enkel aan de leerlingen uit graad 2 en 3 werden voorgelegd, zijn het gros van de leerlingen in deze 

analyses tussen 14 en 19 jaar. Er is wel een handvol leerlingen dat jonger is (minimum 12 jaar). Voor 

de 4587 leerlingen, heeft het JOP data uit 87 scholen. De variabele genderrolattitude bij de JOP-data 

is opgemaakt uit twee verschillende sets aan items: een verzameling van 9 items die peilt naar de 

mate waarin een leerling maatregelen ter bevordering van gendergelijkheid steunt en een set van 16 

items die eerder peilt naar ideeën rond vrouwen en mannen, in welke mate ze van elkaar verschillen, 

en hoe mannen en vrouwen in relatie staan tegenover elkaar. Voorbeelden van deze 25 items zijn 

“Bedrijven moeten aangemoedigd worden om evenveel mannen als vrouwen aan te nemen” en “In 

vergelijking met mannen zijn vrouwen eerlijker”. Deze items werden door de onderzoekers 

uitgedacht, en werden feministische attitudes genoemd (Celis, Roggemans, & Spruyt, 2014). In de 

appendix kan er een overzicht gevonden worden van de 25 items. Samen vormen deze items een 

schaal die een cronbach’s alpha heeft van 0,78, wat betekent dat de items samen een behoorlijk 

betrouwbare schaal vormen. Net als bij de Procrustes-data bestaat de variabele genderrolattitude uit 

de gemiddelde score van alle 25 items, en gaat deze van 0 (egalitair) tot 4 (traditioneel). Deze score 

werd berekend voor leerlingen die minimum 15 van de 25 items geldig hadden beantwoord. 

Gemiddeld scoren alle leerlingen samen 2,05 op de schaal van genderrolattitude. De 

standaardafwijking bedraagt 0,39 punten. Er zijn 354 leerlingen die missing scoren.  
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Figuur 2 geeft de verdeling van genderrolattitudes weer voor meisjes en jongens apart. Hier zie je dat 

jongens opnieuw hoger scoren dan meisjes, een significant verschil dat bevestigd is door een t-test, 

maar hier zie je ook dat dit minder uitgesproken is dan bij de Procrustes-data. Gemiddeld scoren 

meisjes 1,97 (standaardafwijking = 0,38) en jongens 2,14 (standaardafwijking = 0,39). 

Tabellen 5 en 6 geven de bivariate relaties tussen de onafhankelijke variabelen en de variabele 

genderrolattitudes weer. De metrische controlevariabelen volgen de verwachtingspatronen uit het 

literatuuronderzoek. De SES van de leerling (r = -0,066; p < 0,01) en religiositeit (r = 0,082; p < 0,01) 

hebben zo bijvoorbeeld een significant effect op genderrolattitudes. De leeftijd van een leerling heeft 

net als bij de Procrustes data een significant positief effect op traditionele genderrolattitudes: oudere 

leerlingen geven dus eerder traditionele genderrolattitudes aan (r = 0,047; p < 0,01).  

Tabel 5. JOP: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische 
onafhankelijke variabelen op leerlingenniveau en genderrolattitude (N leerlingen = 
4587). 

 1. 2. 3. 4. 

1. genderrolattitude  1 -0,066
**

 0,047
**

 0,082
**

 

2. SES  1 -0,150
**

 -0,302
**

 

3. leeftijd   1 0,088
**

 

4. religiositeit    1 

*p < 0,05; **p < 0,01 

 

In tabel 6 worden de bivariate relaties weergegeven tussen de categorische variabelen en 

genderrolattitudes. Naast geslacht heeft de etnische achtergrond en het geboorteland van een 

persoon een significant effect op genderrolattitudes (p < 0,01). Respondenten met een grootmoeder 

aan moeders kant geboren in een West-Europees land zijn minder traditioneel op vlak van 

genderrolattitudes (scoren gemiddeld 2,03 op genderrolattitudes) dan respondenten met 

grootmoeders geboren buiten West-Europa (gemiddeld 2,1). Eenzelfde patroon wordt ook gevonden 

voor de variabele niet-West-Europese achtergrond. Welke richting een leerling volgt, heeft ook een 

connectie met genderrolattitudes. Alle richtingen scoren significant verschillend van elkaar op de 

schaal van genderrolattitudes, behalve leerlingen uit het tso (gemiddeld 2,09) en het bso (2,012) (p < 

0,01). Leerlingen uit het aso scoren met een gemiddelde 1,99 een stuk lager, en hebben dus meer 

egalitaire opvattingen over mannen en vrouwen. Leerlingen uit het kso scoren het meest egalitair 

van alle richtingen; zij scoren gemiddeld 1,91.  
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Verder heeft het geslacht van de vriendengroep 

ook een link met genderrolattitudes (p < 0,01), 

maar is er wel enkel een significant verschil in de 

gemiddelden gevonden tussen het hebben van een 

gemixte vriendengroep (gemiddelde score 2,08) en 

een vriendengroep die overwegend bestaat uit 

mensen van het eigen geslacht (gemiddelde score 

2,03). Het hebben van een vriendengroep van 

voornamelijk het ander geslacht verschilt niet 

significant van de twee andere categorieën als het 

op genderrolattitudes aankomt. De laatste 

significante connectie van een dichotome 

controlevariabele met de afhankelijke variabele 

genderrolattitudes is de seksuele oriëntatie van een 

jongere (p < 0,01). Hier wordt gevonden dat 

hetero’s gemiddeld 2,06 scoren tegenover holebi’s, 

die gemiddeld 1,91 scoren op de schaal van 

traditionele genderrolattitudes. Van alle 

controlevariabelen – metrisch en categorisch – 

heeft enkel de woonsituatie van de jongere geen 

significant verband met de onafhankelijke variabele 

genderrolattitudes. Al deze correlaties en relaties 

komen grosso modo overeen met de bivariate 

beschrijving bij de data van het Procrustes-project, 

met uitzondering dat het geslacht van de vriendengroep bij de JOP-data wel een significant verband 

heeft met genderrolattitudes, maar niet bij de Procrustes-data. 

De resultaten van de lineaire multilevelanalyses zijn te vinden in tabel 7. Model 0 toont aan dat het 

inderdaad gepast is rekening te houden met twee analyseniveaus. De variantie in genderrolattitudes 

op het schoolniveau bedraagt 0,009 en is significant. Deze variantie is goed voor 5,88% van de totale 

variantie in genderrolattitudes. Bovendien heeft het nulmodel dat rekening houdt met twee 

analyseniveaus een significant betere fit dan een nulmodel dat enkel rekening houdt met het 

analyseniveau van de leerlingen (hier niet weergegeven). De opbouw van de modellen volgt die van 

de analyses op de Procrustes-data, dus in model 1 wordt er enkel rekening gehouden met het effect 

van de variabele geslachtscompositie op genderrolattitudes. Een significante gamma van -0,003 (p < 

Tabel 6: bivariate relaties tussen categorische variabelen 
en genderrolattitude (N leerlingen = 4587). 

 genderrolattitude 

 
gemiddelde t/F 

niveau leerling   

geslacht  t = 14,78** 

jongen 2,14  

meisje 1,97  

etniciteit:   t = -5,093** 

West Europees 2,03  

niet-West Europees 2,1  

geboorteland:   t = -3,718** 

West Europees 2,04  

niet-West Europees 2,13  

gezin:  t = -0,871 

woont niet bij beide 
ouders samen 

2,04  

woont bij beide 
ouders in één huis 

2,05  

onderwijsvorm:   F = 33,67** 

aso 1,99  

bso 2,12  

kso 1,91  

tso 2,09  

geslacht vrienden :   F = 5,863** 

vooral eigen geslacht 2,03  

mix beide geslachten 2,08  

vooral ander geslacht 2,06  

seksuele oriëntatie:  t = 4,158** 

hetero 2,06  

holebi 1,91  

   

*p < 0,05; **p < 0,01   
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0,001) toont aan dat in scholen met proportioneel meer meisjes, leerlingen een grotere kans hebben 

egalitaire genderrolattitudes aan te geven dan in scholen met proportioneel veel jongens. Per 

percentagepunt dat er meer meisjes aanwezig zijn onder de leerlingen, vergeleken met een school 

met een gemiddelde mix jongens/meisjes, zullen de leerlingen doorgaans 0,003 punten lager scoren 

op de schaal van traditionele genderrolattitudes. In vergelijking met het nulmodel heeft dit model 

een significant betere fit, en krimpt de variantie in genderrolattitude op het schoolniveau van 0,009 

naar 0,004. In model 2 echter worden de controlevariabelen meegerekend in de analyse, met als 

gevolg dat het effect van geslachtscompositie op genderrolattitude aanzienlijk kleiner wordt (y = -

0,001; p < 0,001). Dit effect blijft wel significant. Dat het effect van de geslachtscompositie op school 

significant blijft wil zeggen dat dit effect op genderrolattitude effectief bestaat, los van alle andere 

controlevariabelen in model 2 – inclusief het individuele geslacht van de leerling. Dus, hoe meer 

meisjes in een school deel uitmaken van de leerlingenpopulatie (ten opzichte van een gemiddelde 

school), hoe meer deze leerlingen egalitaire genderrolattitudes er op nahouden. Al gaat het opnieuw 

over een tamelijk klein effect. Naast de geslachtscompositie van een school, heeft geen enkel andere 

variabele op het schoolniveau een significant effect op de genderrolattitudes van de leerlingen in 

model 2. 

Van de controlevariabelen op het leerlingenniveau heeft het individuele geslacht van een leerling 

een significant effect op zijn of haar genderrolattitudes. Niets verrassends hier: jongens geven 

doorgaans meer traditionelere attitudes ten opzichte van gender en gendergelijkheid aan dan 

meisjes (y = -0,156; p < 0,001). Verder blijkt ook de religiositeit van de jongere, de gevolgde 

onderwijsvorm, en de seksuele oriëntatie een factor te zijn voor genderrolattitudes bij de leerlingen. 

De resultaten tonen dat jongeren die hoger scoren op religiositeit doorgaans traditionelere 

genderrolattitudes hebben (y = 0,008; p < 0,001). Leerlingen die een bso-opleiding of een tso-

opleiding volgen hebben doorgaans meer traditionele opvattingen rond gender dan leerlingen uit het 

aso. Dit wijzen gammas van respectievelijk 0,103 (p < 0,001) en 0,077 (p < 0,001) uit. De categorie 

‘kso’ verschilt niet significant van de referentiecategorie. Tenslotte wordt er ook een significant 

effect gevonden aangaande de seksuele oriëntatie van de leerlingen: leerlingen die aangeven hetero 

te zijn scoren gemiddeld hoger op de schaal van traditionele genderrolattitudes dan holebi-jongeren 

(y = -0,112; p < 0,001). De SES, leeftijd, woonsituatie van de jongere, en het overwegende geslacht 

van de vriendengroep zijn variabelen die geen significant effect hebben op genderrolattitudes in dit 

model. Opvallend is ook dat de data geen significant effect voor de migratieachtergrond van een 

leerling op genderrolattitudes aantoont. 
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Tabel 7. Resultaten van de multilevel analyses op de data van het JOP – genderrolattitudes  

 model 0 model 1 model 2 model 3 

intercept  2,047*** 
(0,012) 

2,048*** 
(0,009) 

2,058*** 
(0,019) 

2,056*** 
(0,02) 

schoolniveau     
geslachtscompositie  -0,003*** 

(0,000) 
-0,001*** 

(0,000) 
-0,002*** 

(0,000) 
SES-compositie   -0,004 

(0,01) 
-0,003 
(0,01) 

concentratieschool   0,004 
(0,026) 

0,006 
(0,026) 

     
niveau leerling     
geslacht: meisje   -0,156*** 

(0,013) 
-0,157*** 

(0,013) 
SES   -0,002 

(0,003) 
-0,002 

(0,003) 
leeftijd   -0,001 

(0,004) 
-0,001 

(0,004) 
 

etniciteit: niet-West Europees   -0,004 
(0,02) 

-0,004 
(0,02) 

geboorteland: niet-West 
Europees 

  0,042 
(0,026) 

0,042 
(0,026) 

religiositeit   0,008*** 
(0,002) 

0,008*** 
(0,002) 

woont bij beide ouders in één 
huis 

  -0,000 
(0,013) 

-0,000 
(0,013) 

onderwijsvorm (ref. aso):      
bso   0,103*** 

(0,02) 
0,101*** 

(0,02) 
kso   -0,014 

(0,04) 
-0,015 
(0,04) 

tso   0,077*** 
(0,017) 

0,076*** 
(0,017) 

geslacht vrienden (ref. vooral 
eigen geslacht):  

    

mix beide geslachten   0,008 
(0,013) 

0,009 
(0,013) 

vooral ander geslacht   -0,02 
(0,02) 

-0,019 
(0,02) 

seksuele oriëntatie: holebi   -0,112*** 
(0,03) 

-0,112*** 
(0,03) 

     
geslacht* 
geslachtscompositie 

   0,001 
(0,001) 

     

variantie schoolniveau 0,009*** 
(0,002) 

0,004*** 
(0,001) 

0,002** 
(0,001) 

0,002** 
(0,001) 

variantie leerlingen-niveau 0,144*** 
(0,003) 

0,144*** 
(0,003) 

0,135*** 
(0,003) 

0,135*** 
(0,003) 

-2*loglikelihood 3934,353 3892,362 3330,681 3330,103 
N scholen 87 87 87 87 
N leerlingen 4233 4233 3933 3933 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001  
N scholen: 87 
N leerlingen: 4587 
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 
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In het finale model 3 wordt de interactie tussen de geslachtscompositie van de school en het geslacht 

van de leerling in het model opgenomen. Het toevoegen van deze interactie-variabele verandert 

weinig aan het bestaande model. Alle significante effecten behouden hun significantieniveau en 

hetzelfde geldt voor de non-significante effecten. Het interactie-effect is dan ook zelf niet significant. 

Bovendien is model 3 geen significant beter model dan model 2, aangezien de -2*loglikelihood niet 

significant lager is ten opzichte van die van model 2.  

De gestandaardiseerde resultaten tonen dat het geslacht van een jongere de doorslaggevende factor 

is voor de individuele genderrolattitude van die jongere (y* = -0,078; p < 0,001). Ook of een jongere 

heteroseksueel is of niet, en de gevolgde onderwijsrichting (waarbij bso en in mindere mate tso meer 

leerlingen hebben met traditionele genderrolattitudes dan leerlingen uit het aso en kso) blijken 

behoorlijk van belang te zijn. De geslachtscompositie, tenslotte, toont in het laatste model een 

gestandaardiseerde gamma van -0,028. 

Net als bij de analyses op de Procrustes-data, wordt de analyse voor jongens en meisjes apart 

uitgevoerd om een meer genuanceerd beeld te krijgen op genderrolattitudes. In tabel 8 wordt het 

model met alle controlevariabelen voor beide geslachten weergegeven. Het hoofdeffect, het effect 

van de geslachtscompositie in de middelbare school op individuele genderrolattitudes, is voor beide 

geslachten significant en negatief. Hier is er dus geen verschil met de resultaten uit bovenstaande 

analyse. Voor meisjes geldt dat per standaardafwijking er hoger gescoord wordt dan het gemiddelde 

op de variabele geslachtscompositie er doorgaans 0,022 punten lager gescoord wordt op de 

onafhankelijke variabele genderrolattitudes (p < 0,05). Bij de jongens is dit gemiddeld 0,043 punten 

lager (p < 0,001). Bij de controlevariabelen echter, zijn er wel verschillen tussen de geslachten. Onder 

andere leeftijd heeft bij de meisjes uit de steekproef een significant negatief effect op 

genderrolattitudes, terwijl dit bij jongens om een significant positief effect gaat. Dit wijst op een 

mogelijk interactie-effect, waarbij het effect van leeftijd op genderrolattitudes afhangt van het 

geslacht van de jongere. Dit resultaat ondersteunt de gender-intensifiëring theorie van Hill en Lynch 

(1983): hoe ouder de leerlingen, hoe groter de kloof tussen jongens en meisjes inzake 

genderrolattitude wordt. Verder toont de data voor meisjes significante effecten van religiositeit (y = 

0,011; p < 0,001). Ook het effect van de onderwijsrichting gaat niet voor beide geslachten gelijk op: 

terwijl bij meisjes er significante effecten gevonden zijn van het volgen van een bso- en tso-opleiding 

(vergeleken met aso) (bso y = 0,15; p < 0,001, en tso y = 0,108; p < 0,001), worden er bij de jongens 

uit de steekproef geen significante effecten gevonden wat betreft de gevolgde onderwijsrichting. Als 

laatste significante variabele heeft de seksuele oriëntatie van de leerling zowel bij jongens als meisjes 
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Tabel 8. Resultaten van de multilevel analyses op de JOP-data – 
genderrolattitudes  
meisjes (N= 2304) en jongens (N = 2281) apart. 

 meisjes jongens 
 model a model b 

intercept  1,903*** 
(0,022) 

2,113*** 
(0,026) 

schoolniveau   
geslachtscompositie -0,001* 

(0,001) 
-0,002*** 

(0,000) 
SES-compositie -0,012 

(0,012) 
0,006 

(0,013) 
concentratieschool -0,024 

(0,031) 
0,039 

(0,032) 
   
niveau leerlingen   
SES -0,002 

(0,004) 
-0,002 

(0,004) 
leeftijd -0,017** 

(0,006) 
0,017* 
(0,006) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

0,032 
(0,028) 

-0,042 
(0,028) 

geboorteland: niet-West 
Europees 

0,036 
(0,035) 

0,038 
(0,037)  

religiositeit 0,011*** 
(0,003) 

0,005 
(0,003) 

woont bij beide ouders in 
één huis 

-0,002 
(0,017) 

0,007 
(0,019) 

onderwijsvorm (ref. aso):   
bso 0,15*** 

(0,026) 
0,051 
(0,03) 

kso -0,02 
(0,045) 

-0,007 
(0,06) 

tso 0,108*** 
(0,022) 

0,044 
(0,024) 

geslacht vrienden (ref. 
vooral eigen geslacht): 

  

mix beide geslachten -0,006 
(0,019) 

0,027 
(0,019) 

vooral ander geslacht 0,014 
(0,03) 

-0,022 
(0,028) 

seksuele oriëntatie: holebi -0,102** 
(0,037) 

-0,135** 
(0,051) 

   

variantie schoolniveau 0,001 
(0,001) 

0,001 
(0,001) 

variantie leerlingenniveau 0,13*** 
(0,004) 

0,139*** 
(0,005) 

-2*loglikelihood 1670,524 1626,188 
N leerlingen  2065 1868 
N scholen 84 86 

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001  
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 

 

een gelijkaardig effect. Holebi-jongeren gaan eerder egalitaire genderrolattitudes aangeven dan 

hetero-jongeren, dit wordt zowel bij meisjes gezien (y = -0,102; p < 0,01), als bij jongens (y = -0,135; p 

< 0,01). Aan de hand van de gestandaardiseerde effecten kan er besloten worden dat de 

geslachtscompositie de belangrijkste verklarende factor voor de genderrolattitudes van jongens (y* = 
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-0,043; p < 0,01). Dit is op zich geen uitgesproken sterk effect, maar voor jongens worden er 

nauwelijks sterke en significante effecten gevonden in het model. Bij meisjes is het effect van de 

onderwijsrichting de factor die het meest doorweegt op genderrolattitudes (y* bso = 0,064 en y* tso 

= 0,05; p < 0,01).  

 

BESLUIT  

Het uiteindelijke doel van bovenstaande analyses is te ontdekken in welke mate de 

geslachtscompositie van middelbare scholen een impact heeft op de genderrolattitudes van 

jongeren. Aan de hand van de datasets van het Procrustes-project en het JOP werden 

multilevelanalyses uitgevoerd, wat gemengde resultaten voortbracht. De analyses op de JOP-data 

wijzen uit dat leerlingen uit scholen met een groter percentage aan meisjes meer egalitaire ideeën 

rond gender en gendergelijkheid erop nahouden. Een effect van geslachtscompositie dat zich aldus 

voordoet bovenop het effect van het individuele geslacht, onderwijsrichting, geloof, et cetera. De 

kloof in genderrolattitudes tussen jongens en meisjes verhindert niet dat jongens in scholen met 

proportioneel veel meisjes minder traditionele genderrolattitudes hebben dan jongens in scholen 

met proportioneel minder meisjes. Dit is echter enkel zo bij de resultaten van de analyses op de JOP-

data. Bij de analyses op de Procrustes-data werd een dergelijk effect niet gevonden voor meisjes, 

enkel voor jongens. Bovendien is de verklaringskracht van dit effect niet zo heel groot. 

De theorie waarop de onderzoeksvraag grotendeels steunt – de groepssocialisatie-theorie van Harris 

– stelt dat leerlingen voornamelijk beïnvloed zouden worden door leeftijdsgenoten. Aangezien 

meisjes meer dan jongens doorgaans egalitaire ideeën rond gender en gendergelijkheid erop 

nahouden, zou er dus verwacht kunnen worden dat jongeren omringd door meer meisjes minder 

traditionele genderrolattitudes hebben. Alle analyses vonden inderdaad een grote kloof tussen de 

algemene genderrolattitudes van meisjes en jongens. Jongens hebben doorgaans meer traditionele 

ideeën over gender dan meisjes. Meer nog, het geslacht van de jongere lijkt een van de meest 

doorslaggevende variabelen te zijn als het aankomt op genderrolattitude. Dit ligt in lijn met het 

interest based perspectief (Bolzendahl & Myers, 2004) en met wat Connell (1995) het patriarchaal 

dividend noemt, waarbij mannen minder overtuigd zijn van hun eigen gewin bij een meer 

gendergelijke maatschappij (omdat ze al dan niet zelf voordeel halen uit genderongelijkheid).  

Terwijl de analyses op de JOP-data een bescheiden invloed vaststelt van de geslachtscompositie in 

een school op de individuele genderrolattitudes van de leerlingen, voor beide geslachten, vinden de 

analyses op de Procrustes-data echter geen dergelijk verband voor de meisjes. Aanvankelijk is er 

hiervoor in de Procrustes-data wel een significant verband gevonden in het model zonder 
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controlevariabelen, maar vanaf er rekening gehouden wordt met het individuele geslacht van de 

jongeren, valt dit effect weg. Ook in de algemene analyse, waar jongens en meisjes samen worden 

geanalyseerd, wordt er geen effect van geslachtscompositie gevonden. Alsook blijft het effect van 

geslachtscompositie zowel voor als na de controle op selectie-effecten niet significant. Er bestaat dus 

geen compositie-effect bovenop het effect van het individuele geslacht op genderrolattitudes, toch 

niet bij de data van de meisjes in het Procrustes-project. Bij de analyses op de Procrustes-data 

werden er aanwijzingen gevonden voor een positief verband tussen het gaan naar een 

concentratieschool en traditionele genderrolattitudes bij meisjes, maar daarnaast werd er geen 

enkele link meer gevonden tussen de onderzochte schoolkenmerken en de individuele 

genderrolattitudes van de leerlingen. Wat wel – naast geslacht – van belang blijkt te zijn bij de 

Procrustes-dataset is de onderwijsrichting, het geloof en de migratieachtergrond, de seksuele 

oriëntatie, en de gendertypicaliteit van de jongere. De sociaaleconomische status van de leerling is 

van belang bij de ontwikkeling van genderrolattitudes, maar heeft maar weinig effect meer in de 

periode dat een leerling op de middelbare school zit. De significantie van dit effect verdwijnt namelijk 

na de controle op de selectie-effecten. Het effect van SES lijkt ook eerder van belang voor meisjes 

dan voor jongens.  

De analyses op de data van het JOP tonen een verband tussen scholen met percentagegewijs veel 

meisjes en egalitaire genderrolattitudes. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met de 

controlevariabelen wordt er een non-lineair verband gezien waarbij leerlingen uit scholen met een 

extreme aanwezigheid van één geslacht – zowel jongens als meisjes – traditionelere 

genderrolattitudes aangeven dan leerlingen uit eerder gemixte scholen. Dit non-lineaire verband valt 

weg wanneer de onderwijsrichtingen in beschouwing worden genomen. Deze bevinding toont aan 

dat een deel van de impact van geslachtscompositie te verklaren is aan de hand van de gevolgde 

onderwijsrichting (aso, kso, tso, bso). De invulling van beroeps- en technisch onderwijs is vaak 

genderspecifiek van aard. Scholen die dan een leerlingenpopulatie met een grote proportie aan één 

geslacht hebben, zijn niet toevallig vaak scholen die beroeps- of technisch onderwijs onderrichten 

(Van Houtte, 2006). Wat vooraf gaat – genderrolattitudes of de keuze van onderwijsrichting – is aan 

de hand van de analyses op de JOP-data niet mogelijk vast te stellen. De analyses op de Procrustes-

data daarentegen geven een selectie-effect weer: jongeren met traditionelere genderrolattitudes 

kiezen vaker om bso of tso te studeren dan aso of kso. Enkel het volgen van kso lijkt tijdens de 

opleiding nog de genderrolattitudes van de leerlingen te beïnvloeden (meer egalitair). Niettemin 

wordt er nog steeds een link tussen geslachtscompositie en genderrolattitudes gevonden, zelfs als er 

rekening gehouden wordt met de onderwijsrichting van leerlingen. Los van het geslacht, de 

onderwijsrichting van de jongere, en de andere significante controlevariabelen wordt er 
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waargenomen dat leerlingen in scholen met proportioneel meer meisjes eerder egalitaire 

genderrolattitudes aangeven. Andere schoolkenmerken die werden bestudeerd lijken geen verband 

met de individuele genderrolattitudes te hebben.  

Verder liggen alle significante effecten van de controlevariabelen bij de analyses op de JOP-data in 

lijn met de verwachtingen beschreven in het literatuuronderzoek, hoewel er wel enkele opvallende 

verschillen zijn met de resultaten van de Procrustes-analyses. Zo werd er een link gevonden tussen 

een West-Europese achtergrond en meer egalitaire genderrolattitudes bij de data van het 

Procrustes-project, maar werd er geen invloed van de migratieachtergrond van de leerlingen 

gevonden bij de JOP-analyses. Hetzelfde patroon geldt voor de impact van SES. Ook werd er enkel op 

de Procrustes-data een significant effect van een kso-richting gevonden, maar werd een zelfde effect 

op genderrolattitudes bij de analyses op de JOP-data niet gevonden.  

Dat de resultaten van de analyses op de JOP- en Procrustes-data verschillen van elkaar kan aan 

verschillende oorzaken gekoppeld worden. Een eerste grote reden dat ongetwijfeld meespeelt is dat 

in het Procrustes-project enkel leerlingen in de eerste graad werden bevraagd, terwijl het JOP enkel 

informatie heeft over genderrolattitudes in de tweede en derde graad. Dit betekend dat de 

steekproeven grotendeels verschillen in leeftijden, en dat leerlingen uit de JOP-data al langer op een 

middelbare school zitten tegenover de leerlingen uit de procrustus-data. Dat er een effect van 

geslachtscompositie gevonden werd bij de leerlingen in de JOP-data en maar beperkt bij de 

leerlingen in de Procrustes zou veelzeggend kunnen zijn als het om een longitudinale analyse ging, 

maar zo ver redeneren is problematisch. Het is onder meer problematisch door het tweede punt van 

verschil tussen de analyses op de JOP- en Procrustes-data: voor beide datasets is de onafhankelijke 

variabele niet helemaal met dezelfde set items bevraagd. De items waarmee de schaal 

genderrolattitudes werden geconstrueerd in de Procrustes-analyses gaan meer over stereotype 

ideeën rond gender en gendergelijkheid en hoe de respondent zich voelt tegenover mensen die 

hiervan afwijken. De vragenlijst van het JOP peilt enerzijds naar de steun van maatregelingen ter 

bevordering van gendergelijkheid in de domeinen van werk, privé en de politiek. Deze werden door 

de onderzoekers als feministische attitudes omschreven. Anderzijds slaan de items uit de JOP-

vragenlijst op stereotiepe ideeën rond mannen en vrouwen, met een extra focus op hoe zij zich 

tegenover elkaar (dienen te) verhouden. Er zijn dus nuanceverschillen in hoe de schalen van 

genderrolattitudes zijn opgesteld, waardoor er niet zomaar een vergelijking mag gemaakt worden 

tussen de analyses op Procrustes en JOP. Tenslotte moet er worden vermeld dat de steekproef van 

het Procrustes-project vaker minder leerlingen per school omvat dan dat het geval is bij de JOP-data, 

die meer jaren omvatten. Dit impliceert dat de geslachtscompositie bij de JOP-data een meer 

adequate maatstaf is dan de variabele geslachtscompositie bij de Procrustes-data. 
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Niet alleen zijn er verschillen tussen de resultaten van de JOP- en Procrustes-analyses, ook blijkt uit 

de aparte analyses dat meisjes en jongens op meerdere vlakken van elkaar verschillen. Hierbij vallen 

enkele zaken in het bijzonder op. Een eerste bemerking is dat meisjes naarmate ze ouder worden 

meer egalitaire genderrolattitudes aangeven, terwijl jongens net meer traditioneler gaan denken 

over gender en gendergelijkheid. Dit werd wel enkel in de analyses van de JOP-data gevonden. Dat 

de kloof van genderrolattitudes tussen jongens en meisjes groter wordt naarmate ze ouder worden, 

leunt aan bij de gender-intensifiëring theorie van Hill en Lynch (1983). Ten tweede werd er bij beide 

datasets gevonden dat er veel meer factoren gelinkt kunnen worden aan genderrolattitudes bij 

meisjes dan bij jongens. De analyses op de jongens uit de JOP-data vonden bijvoorbeeld enkel een 

significant effect van de geslachtscompositie, leeftijd, en de seksuele oriëntatie, terwijl bij meisjes er 

ook nog veel andere significante effecten gevonden werden. Ook bij de Procrustes-data werden er 

meer invloedrijke factoren voor de genderrolattitudes bij meisjes gevonden, meer dan het geval is 

voor die van jongens.  

Wat kan er nu geconcludeerd worden over de impact van de geslachtscompositie in scholen op de 

individuele genderrolattitudes van de leerlingen? De resultaten zijn gemixt: de JOP-data toont dat er 

een effect van geslachtscompositie bestaat, bij de Procrustes-data is dit minder het geval. De twee 

datasets zijn bovendien moeilijk met elkaar te vergelijken. Omdat de JOP-data leerlingen bevat die al 

langer op een middelbare school zitten, en er meer leerlingen per school werden bevraagd waardoor 

er een reëler beeld van de geslachtscompositie mogelijk was, zou er voorzichtig gesteld kunnen 

worden dat geslachtscompositie er wel degelijk toe doet. Dit effect moet genuanceerd worden, want 

wat zeker kan vastgesteld worden, is dat de individuele kenmerken van de leerlingen veel meer een 

rol spelen in de vorming van genderrolattitudes, en dat het geslacht van de jongere daarbij nog de 

belangrijkste factor is.  

De aanwijzingen dat er een klein maar significant effect van de geslachtscompositie bestaat op de 

individuele genderrolattitudes van de leerlingen lijken Harris’ groepssocialisatietheorie te bevestigen, 

die stelt dat leeftijdsgenoten belangrijke socialisatie-actoren zijn voor jongeren. Een gelijkaardige 

verklaring is te vinden bij het exposure-based perspectief dat veronderstelt dat de aanwezigheid van 

het ander geslacht, en de daarmee gepaarde ervaringen, jongeren meer besef doet geven van de 

genderongelijkheid in de maatschappij en hun leven.  
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Samenvatting in punten:  

- De resultaten tonen aanwijzingen dat de genderrolattitudes van de leerlingen een klein effect 

ondervinden van de geslachtscompositie op school. 

- Grote kloof tussen jongens en meisjes, waarbij jongens meer traditionelere genderrolattitudes 

aangeven dan meisjes. 

- Individuele kenmerken lijken meer invloed te hebben op de genderrolattitudes van de leerlingen 

dan omgevingskenmerken. 

- Bestaan selectie-effecten: de initiële genderrolattitudes van jongeren lijken hun keuzerichting in het 

middelbaar te beïnvloeden. 
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DEEL 2: HOMONEGATIVITEIT 

De afstand is niet groot tussen genderrolattitudes en homonegativiteit. In dit rapport verwijst 

homonegativiteit naar alle negatieve attitudes tegenover homoseksualiteit, homoseksuele mannen 

en vrouwen (Hudson & Ricketts, 1980). Hoewel gender en seksuele oriëntatie wel degelijk aparte 

concepten zijn, zijn ze inherent nauw met elkaar verweven (Herek, 1990; Whitley, 2001). Vanuit het 

oogpunt van traditionele genderrolideologie wordt heteroseksualiteit als een onderdeel gezien van 

“normale” masculiniteit en femininiteit. Omgekeerd betekent dit dat homoseksualiteit en alle andere 

seksualiteit die afwijkt van heteroseksualiteit vanuit deze culturele ideologie gezien wordt als een 

schending van gendernormen. Dit draagt enkele gevolgen met zich mee: ten eerste wordt het niet 

conformeren aan gendernormen door niet-heteroseksueel gedrag te vertonen gestigmatiseerd en 

gepercipieerd als iets abnormaals, iets onnatuurlijks (Herek, 1990, 2007). Ten tweede zorgt de angst 

om dan gelabeld te worden als iemand “abnormaal” dat het eigen gedrag zorgvuldig gecontroleerd 

wordt (Herek, 1990, 2007). De angst om niet geaccepteerd te worden en uit de groep te vallen 

spoort mensen aan strategieën te hanteren om zichzelf als heteroseksueel neer te zetten, zowel ten 

opzichte van anderen als ten opzichte van zichzelf. Het zich afzetten tegen en verwerpen van alles 

wat niet past in het kader van heteroseksualiteit en de genderstereotypen is een veelgebruikte 

strategie (Connell, 1995; Herek, 1990; Pascoe, 2011).  

Holebi-jongeren – en dan zeker jongens – die niet-genderconform gedrag vertonen, zijn vaker het 

slachtoffer van pesten, en lopen een groter risico op geestelijke gezondheidsproblemen als depressie 

en angststoornissen (D'augelli, Pilkington, & Hershberger, 2002; Roberts, Rosario, Slopen, Calzo, & 

Austin, 2013; Russell, Ryan, Toomey, Diaz, & Sanchez, 2011). Zelfs al worden verbale homonegatieve 

scheldwoorden soms achteloos gebruikt (Burn, 2000), onderzoek wijst uit dat jongeren, ook 

heteroseksuele jongeren, die met een homonegatieve insteek gepest worden meer psychologische 

stress ondervinden (Nadal et al., 2011; Swearer, Turner, Givens, & Pollack, 2008). De homonegatieve 

aard van pesten weegt wel op meerdere vlakken door: onderzoek van Swearer en collega’s toont 

bijvoorbeeld aan dat jongens die voor homo worden uitgemaakt hun schoolmilieu negatiever 

inschatten dan jongeren die om een andere reden gepest worden (2008). Bovendien zouden holebi- 

jongeren die meer in aanraking komen met homonegativiteit minder geneigd zijn om uit de kast te 

komen (Burn, Kadlec, & Rexer, 2005; D'augelli et al., 2002; Payne, 2007). Dit laatste is belangrijk, 

want onderzoek wijst uit dat iemand die meer interactie met holebi’s heeft, vaak minder 

homonegatieve attitudes ontwikkelt (Barth, Overby, & Huffmon, 2009; Herek & Capitanio, 1996; 

Lance, 1987; Pettigrew & Tropp, 2006; Sakalh & Ugurlu, 2002), met het gevolg dat een cultuur van 

homonegativiteit zich in stand kan houden (Herek, 1990; Herek & Capitanio, 1996).  
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Homoseksualiteit bij mannen wordt vaker negatiever gepercipieerd dan homoseksualiteit bij 

vrouwen (Herek, 2002, 2007; LaMar & Kite, 1998). Meisjes die mannelijke, doorgaans 

maatschappelijk gewaardeerde, kenmerken vertonen worden meer getolereerd dan jongens met 

kenmerken die als typisch vrouwelijk worden geïdentificeerd (Pascoe, 2011). Doorgaans hebben 

meisjes ook een tolerantere houding tegenover homoseksualiteit (Herek, 2002, 2007; Hooghe, 2011; 

LaMar & Kite, 1998; Whitley, 2001). Zeker in het geval van holebimannen wordt er, wanneer de 

heteroseksuele normen niet nageleefd worden en de traditionele gendernormen geschonden 

worden, tegelijk afstand genomen van de bevoorrechte status van man zijn, wat enigszins verklaart 

waarom mannen gemiddeld er meer homonegatieve attitudes op nahouden (Herek, 2007; LaMar & 

Kite, 1998). De kloof in homonegatieve attitudes tussen meisjes en jongens kan dus verklaard 

worden door het beeld dat opgehangen wordt rond mannelijkheid, een beeld dat op veel vlakken 

strikter is dan wat er voor vrouwen aanvaardbaar wordt geacht. 

‘Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op homonegativiteit bij jongens en 

meisjes?’ Als we dezelfde redenering volgen als in het hoofdstuk genderrolattitudes, ervan uitgaande 

dat meisjes minder homonegatieve attitudes hebben dan jongens, kan er verwacht worden dat een 

hoger percentage aan meisjes in een school een culturele ideologie creëert waar homoseksualiteit 

positiever wordt ingeschat. Bijgevolg kan de hypothese worden opgesteld dat individuele leerlingen 

– zowel meisjes als jongens – er in scholen met proportioneel meer meisjes, minder homonegatieve 

attitudes op nahouden, dan de leerlingen in scholen met proportioneel meer jongens. Steunend op 

Harris’ groepssocialisatie-theorie (1995), wordt er verondersteld dat er een effect bestaat van alle 

leeftijdsgenoten in de wijde omgeving (hier dus de schoolcontext) op de attitudes van een leerling 

omtrent homoseksualiteit, een effect dat losstaat van het effect van het geslacht – en de 

homonegatieve attitudes – van de leeftijdsgenoten in de directe sociale cirkel, de vriendengroep. 

Voor zover wij weten is hier nog nauwelijks of geen onderzoek naar gedaan.  

Om deze hypothese te testen wordt er een model opgesteld analoog met het model uit het 

hoofdstuk van genderrolattitudes. Op deze manier wordt het mogelijk om beide analyses met elkaar 

te vergelijken. Een gelijkaardige set van controlevariabelen wordt dus opgenomen bestaande uit de 

leeftijd, SES, etnische afkomst, religiositeit, gezinssituatie, en onderwijsvorm van de leerling. Over 

het algemeen volgen de verwachtingen omtrent de controlevariabelen dezelfde lijn als bij de 

analyses met genderrolattitudes als uitkomstvariabele. Studies wijzen uit dat jongeren met een 

lagere SES (Froyum, 2007) en die een technische opleiding volgen (Aerts, Dewaele, Cox, & Van 

Houtte, 2014) gemiddeld meer homonegatieve attitudes aangeven (zie ook lad culture p. 10); ook 

personen die meer belang hechten aan een geloof en een hoge religiositeit aangeven, vertonen 

volgens onderzoek vaker homonegatieve attitudes (Hooghe, Claes, Harell, Quintelier, & Dejaeghere, 
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2010; Meuleman, Abts, Slootmaeckers, & Meeusen, 2018; Olson, Cadge, & Harrison, 2006). Verder 

werd er in een studie van Poteat, Espelage, en Koenig (2009) gevonden dat leerlingen in hogere 

graden een grotere bereidheid aangeven om bevriend te blijven met een vriend(in) nadat deze zou 

uitkomen voor zijn/haar homoseksuele geaardheid, wat suggereert dat oudere adolescenten minder 

homonegatieve attitudes hebben dan jongere adolescenten. Ten slotte, als kinderen uit gezinnen 

met enkel zonen of een mix van zonen en dochters een grotere neiging hebben om stereotype 

genderrolattitudes aan te leren (McHale et al., 2003), dan is het niet onlogisch dat die kinderen ook 

meer rigide ideeën rond romantische relaties ontwikkelen. Dezelfde redenering kan gevolgd worden 

voor kinderen uit klassieke twee-ouder gezinnen (Leve & Fagot, 1997), maar of de gezinsconstructie 

de ontwikkeling van homonegatieve attitudes zou beïnvloeden, is voor zover wij weten nog niet 

onderzocht. Deze variabelen rond gezinsconstructies zitten dan ook in de eerste plaats in de analyse 

om de vergelijking met de andere analyses mogelijk te maken. 

Het klinkt vanzelfsprekend dat holebi-jongeren gemiddeld minder homonegatieve attitudes hebben 

dan heteroseksuele jongeren. Toch is deze relatie tussen seksuele oriëntatie en homonegativiteit niet 

zo eendimensionaal als het op het eerste gezicht lijkt. Het is niet omdat iemand op het eigen geslacht 

valt dat deze persoon dit ook automatisch accepteert en dit deel uit laat maken van zijn of haar 

identiteit. Holebi’s die zich continu in een heteronormatieve omgeving bevinden, een omgeving die 

heteroseksualiteit als vanzelfsprekend ziet en homoseksualiteit veroordeelt, gaan vaak die sociale 

afgunst ook omzetten in zelfhaat en schaamte. De term ‘geïnternaliseerde homonegativiteit’ slaat op 

de set negatieve attitudes ten opzichte van homoseksualiteit – zowel ten opzichte van 

homoseksualiteit bij andere personen, homoseksualiteit bij zichzelf, en kenmerken die geassocieerd 

worden met homoseksualiteit in het algemeen (Shidlo, 1994). Heteronormativiteit gaat verder dan 

louter seksuele oriëntatie: zoals al eerder vermeld werd, zijn heteroseksualiteit en de sociale 

constructie van gender nauw met elkaar verbonden, en personen die de gendernormen niet naleven 

krijgen vaak automatisch de gay stempel (Pascoe, 2011; Rieger, Linsenmeier, Gygax, Garcia, & Bailey, 

2010). In die lijn vindt een studie van Theodore en Basow (2000) een connectie tussen 

homonegativiteit en de mate waarin mannen het belangrijk vinden om gendernormatieve 

kenmerken te belichamen, maar enkel bij die mannen die van zichzelf vonden dat ze niet voldoen 

aan dit ideaalbeeld van mannelijkheid. Er kan dus verwacht worden dat genderatypische jongeren 

minder homonegativiteit zullen vertonen, maar enkel als ze in het reine zijn met hun 

genderatypicaliteit.  
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ANALYSES 

Voor er overgegaan wordt op de hoofdanalyses moet er eerst even stilgestaan worden bij het feit dat 

de afhankelijke variabele in onze analyses, de schaal homonegativiteit, eigenlijk niet normaal 

verdeeld is (zie figuren 1 en 2 hieronder). Dit zowel in de data van het Procrustes-project (wave 3) als 

in de data van het JOP. In een lineaire regressieanalyse zijn de coëfficiënten hierdoor soms wat 

vertekend, en kunnen de standaardfouten zo nu en dan scheefgetrokken zijn. Toch werd er gekozen 

om de analyses uit te voeren aan de hand van lineaire regressieanalyses, om zo de vergelijking tussen 

de andere analyses in dit rapport zoveel mogelijk te faciliteren, en om de interpretatie van het 

cijfermateriaal niet te compliceren. Om toch rekening te houden met de niet-normaal verdeelde 

afhankelijke variabele homonegativiteit, werd er voor elke analyse een identieke tweede analyse 

uitgevoerd met een andere statistische techniek die uitgaat van een poisson-verdeling. Indien de 

resultaten – met name de overschrijdingskansen van de effecten – van de lineaire regressie- en de 

poissonregressie-analyses van elkaar verschillen, wordt dit gerapporteerd.  

Procrustes 

Om te beginnen wordt er eerst even stilgestaan bij de afhankelijke variabele homonegativiteit, en 

hoe de variabelen in het model zich verhouden tegenover elkaar. De variabele homonegativiteit is 

een schaal gaande van 0 tot 4, gebaseerd op 11 stellingen rond homoseksualiteit. De leerlingen 

moesten aangeven of ze ‘helemaal niet akkoord’ (0) tot ‘helemaal akkoord’ (4) waren met stellingen 

als ‘het homohuwelijk moet worden afgeschaft.’ Of ‘Twee mannen of twee vrouwen kunnen even 

goed een kind opvoeden als een man en vrouw.’. Een overzicht van alle items kan teruggevonden 

worden in de appendix. Het gemiddelde van deze scores werd berekend wanneer een leerling maar 

op maximum twee items missing scoorde. Hoe hoger de score, hoe groter de aanwezigheid van 

homonegatieve attitudes. Gemiddeld scoren de leerlingen 1,04 punten op deze schaal, met een 

standaardafwijking van 0,81. Van de leerlingen scoort 1,5% missing (n = 78). Een Cronbach’s alpha 

van 0,91 toont aan dat er een goede interne consistentie bestaat tussen de items, waardoor er van 

uitgegaan kan worden dat de geconstrueerde schaal van homonegativiteit betrouwbaar is. De 

spreiding van deze variabelen voor jongens en meisjes apart wordt voorgesteld in figuur 1. 
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Hoe de variabelen op het niveau van de leerlingen zich verhouden tegenover elkaar wordt 

weergegeven in tabellen 1 en 2. De meeste bivariate relaties liggen in lijn van de verwachtingen: er 

werden significante correlaties met de afhankelijke variabele homonegativiteit gevonden voor de 

traditionele genderrolattitudes van de leerling (r = 0,688; p < 0,01), en voor de genderrolattitudes 

van de ouders (r = 0,284; p < 0,01). Voor de (hogere) sociaaleconomische status van de leerling (r = -

0,174; p < 0,01), religiositeit (r = 0,235; p < 0,01), en gendertypicaliteit (r = 0,101; p < 0,01) werd er 

eveneens een significante correlatie gevonden met homonegativiteit. De correlatie tussen leeftijd en 

homonegativiteit verschilt echter van wat andere studies vinden, namelijk dat adolescenten in 

hogere jaren minder homonegatieve attitudes zouden bezitten. De leerlingen in het 

Procrustesonderzoek variëren slechts enkele jaren in leeftijd, dus dit zou kunnen verklaren waarom 

er in deze data een significante positieve relatie gevonden wordt tussen leeftijd en homonegativiteit 

(r = 0,11; p < 0,01). Verdere analyses zullen uitmaken of deze positieve relatie standhoudt wanneer 

er gecontroleerd wordt voor andere variabelen.  
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Tabel 1. Procrustes: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische onafhankelijke variabelen en 
homonegativiteit op leerlingenniveau (N leerlingen = 5162). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. homonegativiteit 1 0,668** 0,284** -0,174** 0,11** 0,235** 0,101** 

2. genderrolattitude  1 0,274** -0,157** 0,098** 0,122** 0,157** 

3. genderrolattitudes ouders   1 -0,262** 0,09 0,252** 0,02 

4. SES    1 -0,167** -0,157** 0,015 

5. leeftijd      1 0,077** -0,018 

6. religiositeit       1 0,019 

7. gendertypicaliteit        1 

*p < 0,05; **p < 0,01 
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In tabel 2 worden de relaties voorgesteld tussen de 

categorische variabelen en de homonegatieve 

attitudes van de leerlingen. Ook hier worden er 

weinig relaties gevonden die afwijken van wat er 

verwacht kan worden volgens de theorie. 

Leerlingen met een migratie-achtergrond hebben 

significant meer homonegatieve attitudes dan 

leerlingen zonder migratie-achtergrond. Er werd 

zowel een correlatie met homonegativiteit 

gevonden voor leerlingen met een 

migratieachtergrond van wie de familie al enkele 

generaties in een West-Europees land woont 

(gemiddeld 1,55 versus 0,93 voor leerlingen zonder 

migratieachtergrond; p < 0,01), als voor leerlingen 

die zelf geboren zijn buiten West-Europa 

(gemiddeld 1,48 versus 1,02; p < 0,01). Ook de 

gezinsconstructie heeft een relatie met 

homonegatieve attitudes bij de leerlingen. 

Leerlingen van wie de ouders nog samen zijn, 

scoren gemiddeld 1,06 op de schaal van 

homonegativiteit, leerlingen van wie de ouders niet 

meer samen zijn, scoren op deze schaal gemiddeld 

0,96. Dit verschil is significant (p < 0,01). Daarnaast 

is de combinatie broers/zussen in een gezin 

significant gecorreleerd met de homonegatieve 

attitudes van de leerlingen (p < 0,05). Leerlingen 

die zowel broer(s) als zus(sen) hebben, vertonen 

significant hogere scores op de schaal van 

homonegativiteit (gemiddeld 1,07) vergeleken met 

de groep leerlingen die enig kind zijn (gemiddeld 0,98), en met de groep leerlingen die enkel één of 

meerdere zussen heeft (gemiddeld 0,99). Tabel 2 toont ook een significant verband tussen de 

studierichting van de leerling en homonegatieve attitudes (p < 0,01). De gemiddelde scores van 

leerlingen uit het kso (0,71), aso (0,96), tso (1,23), en bso (1,42) voor homonegatieve attitudes 

verschillen allemaal significant van elkaar. Verder is er een significante correlatie tussen de seksuele 

oriëntatie van de leerlingen en homonegativiteit, waarbij heteroseksuele leerlingen hoger scoren op 

Tabel 2. Procrustes: bivariate relaties tussen 
categorische variabelen en homonegativiteit (N 
leerlingen = 5162) 

 homonegativiteit 

 
gemiddelde t/F 

   

geslacht  t = 29,365** 

jongen 1,33  

meisje 0,71  

etniciteit   t = -20,548** 

West Europees 0,93  

niet-West Europees 1,55  

Geboorteland   t = -8,278** 

West Europees 1,02  

niet-West Europees 1,48  

gezin:  t = -3,625** 

woont niet bij beide 
ouders samen 

0,96  

woont bij beide 
ouders in één huis 

1,06  

gezin:   F = 2,77* 

enkel broers 1,04  

enkel zussen 0,99  

mix broers/zussen 1,07  

geen broers/zussen 0,98  

onderwijsvorm:   F = 69,603** 

aso 0,96  

bso 1,42  

kso 0,71  

tso 1,23  

geslacht vrienden :   F = 0,623 

vooral eigen geslacht 1,04  

mix beide geslachten 1,01  

vooral ander geslacht 1,05  

seksuele oriëntatie:  F =8,228** 

hetero 1,04  

holebi 0,85  

geen idee 0,76  

   

*p < 0,05; **p < 0,01   



81 
 

homonegativiteit (gemiddeld 1,04) dan homoseksuele (0,85) en twijfelende (0,76) leerlingen. Er 

wordt geen significante bivariate relatie gevonden tussen de proportie vrienden van het eigen 

geslacht en het hebben van meer of minder homonegatieve attitudes. 

Om te achterhalen wat de impact van de proportie jongens/meisjes in een school op homonegatieve 

attitudes is, worden meerdere multilevel analyses analoog met de modellen voor genderrolattitudes 

in hoofdstuk 1 uitgevoerd. Deze analyses worden stapsgewijs opgebouwd, beginnend bij het 

nulmodel, een model dat de variantie aan homonegatieve attitudes weergeeft op het niveau van de 

school en van de leerlingen apart zonder rekening te houden met eventueel beïnvloedende factoren. 

In tabel 3 worden de modellen weergegeven, waaronder dus ook het nulmodel. Het nulmodel toont 

dat er behoorlijk wat variantie bestaat op het schoolniveau: de variantie tussen de scholen bedraagt 

0,122 (p < 0,001), wat omgerekend betekent dat 17,16 % van de totale variantie in homonegativiteit 

zich op het schoolniveau bevindt. In een volgende stap wordt de eerste onafhankelijke variabele 

toegevoegd aan het model (model 1). Die eerste variabele is de geslachtscompositie in een school. 

Zonder controle voor andere variabelen als geslacht, SES, etc. heeft de variabele geslachtscompositie 

een significant (p < 0,001), negatief effect op homonegativiteit: hoe meer meisjes op school, hoe 

lager individuele leerlingen scoren op homonegativiteit.  

De significantie van het effect van geslachtscompositie valt echter weg in model 2, bij toevoeging van 

de controlevariabelen. Het initiële effect van geslachtscompositie valt weg wanneer het individuele 

geslacht van de leerling in rekening wordt genomen. Meisjes stellen zich meer dan jongens toleranter 

op tegenover homoseksualiteit (tabel 3, Model 2: y =-0,574, p < 0,001), wat overeen komt met de 

bestaande literatuur en de bivariate analyses. Er wordt wel een significant effect gevonden voor de 

variabele “concentratieschool” (y = 0,248; p < 0,01). Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden 

dat het effect voor de variabele concentratieschool net niet significant is in de poisson-analyse (p = 

0,091). Op het schoolniveau zijn er verder geen significante effecten op homonegativiteit, dit in 

tegenstelling tot het leerlingenniveau. Naast geslacht zijn SES (y = -0,019; p < 0,01), religiositeit (y = 

0,045; p < 0,001), en etnische achtergrond, (y = 0,448; p < 0,001) verklarende factoren voor 

homonegatieve attitudes. Al deze variabelen volgen het verwachtingspatroon geschetst hierboven. 

Ook het effect van de variabele ‘woont bij beide ouders in één huis’ (y = 0,059) is significant (p < 

0.05), wat inhoudt dat jongeren uit intacte gezinnen meer geneigd zijn tot homonegatieve attitudes. 

Dit effect is echter net niet significant in de poisson-analyses (p = 0,13). De studierichting van de 

leerling kan worden gelinkt met homonegatieve attitudes: in vergelijking met leerlingen uit het aso, 

scoren leerlingen uit het tso (y = 0,111; p < 0,01), en het bso (y = 0,235; p < 0,001) hoger op 

homonegativiteit. Leerlingen uit het kso verschillen niet significant met leerlingen uit het aso.  
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Tabel 3. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – homonegativiteit  

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 

intercept  1,121*** 
(0,049) 

1,1*** 
(0,04) 

1,187*** 
(0,037) 

1,028*** 
(0,031) 

 

1,052*** 
(0,031) 

 

1,029*** 
(0,034) 

schoolniveau       
geslachtscompositie  -0,009*** 

(0,002) 
-0,002 

(0,001) 
-0,001 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
SES-compositie   0,009 

(0,028) 
0,029 

(0,020) 
0,021 

(0,019) 
0,022 

(0,019) 
concentratieschool   0,248** 

(0,082) 
0,118 

(0,069) 
0,058 

(0,069) 
-0,004 

(0,091) 
genderrolcultuur:       

traditioneel    0,118* 
(0,052) 

0,126* 
(0,053) 

0,093 
(0,056) 

egalitair    0,037 
(0,030) 

-0,022 
(0,036) 

-0,021 
(0,037) 

       
niveau leerling       
geslacht: meisje   -0,574*** 

(0,022) 
-0,193*** 

(0,020) 
-0,214*** 

(0,025) 
-0,203*** 

(0,027) 
SES   -0,019** 

(0,006) 
-0,008 

(0,005) 
-0,007 

(0,005) 
0,000 

(0,006) 
leeftijd   0,026 

(0,017) 
0,019 

(0,014) 
 

0,019 
(0,014) 

0,014 
(0,016) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

  0,448*** 
(0,039) 

0,272*** 
(0,032) 

0,266*** 
(0,032) 

0,284*** 
(0,036) 

geboorteland: niet-West 
Europees 

  -0,098 
(0,06) 

-0,043 
(0,050) 

-0,038 
(0,050) 

-0,056 
(0,064) 

religiositeit   0,054*** 
(0,007) 

0,043*** 
(0,006) 

0,044*** 
(0,006) 

0,039*** 
(0,006) 

woont bij beide ouders in 
één huis 

  0,059* 
(0,025) 

0,051* 
(0,021) 

0,050* 
(0,021) 

0,045 
(0,023) 

gezin (ref, enkel broers):        
enkel zussen   -0,045 

(0,026) 
-0,024 

(0,022) 
-0,025 

(0,022) 
-0,001 

(0,024) 
mix broers/zussen   -0,04 

(0,026) 
-0,041° 
(0,022) 

-0,042 
(0,022) 

-0,026 
(0,024) 

geen broers/zussen   -0,025 
(0,036) 

0,000 
(0,030) 

0,001 
(0,030) 

-0,003 
(0,032) 

onderwijsvorm (ref, aso):        
bso   0,235*** 

(0,045) 
0,084* 
(0,037) 

0,095* 
(0,037) 

0,107* 
(0,042) 

kso   -0,176 
(0,11) 

-0,032 
(0,091) 

-0,042 
(0,090) 

-0,080 
(0,104) 

tso   0,111** 
(0,035) 

0,045 
(0,029) 

0,054 
(0,029) 

0,081* 
(0,032) 

geslacht vrienden (ref, 
vooral eigen geslacht):  

      

mix beide geslachten   -0,083*** 
(0,023) 

-0,056** 
(0,019) 

-0,060** 
(0,019) 

-0,057** 
(0,021) 

vooral ander geslacht   -0,056 
(0,045) 

-0,038 
(0,037) 

-0,040 
(0,037) 

-0,036 
(0,041) 

seksuele oriëntatie  
(ref, hetero): 

      

holebi   -0,14* 
(0,067) 

0,014 
(0,055) 

0,009 
(0,055) 

0,028 
(0,061) 

geen idee   -0,12 
(0,082) 

-0,021 
(0,068) 

-0,022 
(0,068) 

-0,014 
(0,072) 

 

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 3. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – homonegativiteit  

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 

gendertypicaliteit    0,064*** 
(0,016) 

-0,009 
(0,013) 

-0,010 
(0,013) 

-0,004 
(0,015) 

genderrolattitude leerling    0,747*** 
(0,017) 

0,746*** 
(0,017) 

0,719*** 
(0,018) 

       
geslacht* 
geslachtscompositie 

    -0.004* 
(0.002) 

-0,005** 
(0,002) 

geslacht* 
genderrolcultuur 
traditioneel 

    0.099 
(0.091) 

0,131 
(0,116) 

geslacht* 
genderrolcultuur egalitair 
 

    0,12** 
(0,042) 

0,137*** 
(0,045) 

genderrolattitudes ouders      0,077*** 
(0,018 

variantie schoolniveau 0,122*** 
(0,025) 

0,077*** 
(0,017) 

0,009** 
(0,003) 

0,003* 
(0,001) 

0,002 
(0,001) 

0,001 
(0,001) 

variantie leerlingen-niveau 0,589*** 
(0,012) 

0,59*** 
(0,012) 

0,457*** 
(0,01) 

0,313*** 
(0,007) 

0,313*** 
(0,007) 

0,299*** 
(0,007) 

-2*loglikelihood 11892,603 11872,027 9175,825 7459,1 7447,223 5863,557 
N leerlingen  5084 5084 4444 4430 4430 3587 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
N scholen: 57 
N leerlingen: 5162 
Alle metrische variabelen zijn gecentreerd. 

 

Verder scoren leerlingen met een gemengde vriendengroep significant lager op homonegatieve 

attitudes dan leerlingen met vooral vrienden van het eigen geslacht (y = -0, 083; p < 0,001). Hetzelfde 

geldt niet voor leerlingen met vooral vrienden van het ander geslacht. Omdat we weten dat meisjes 

minder hoog scoren op homonegativiteit, is het zeker voor deze variabelen aangewezen om meisjes 

en jongens apart te bestuderen, alvorens conclusies te trekken over het effect van de 

geslachtscompositie van de vriendengroep. De resultaten tonen verder een link tussen de seksuele 

oriëntatie van jongeren en homonegatieve attitudes: leerlingen die aangaven verliefd te worden op 

mensen van het eigen geslacht scoren significant lager op homonegativiteit (y = -0,14; p < 0,05) dan 

heteroseksuele jongeren. Jongeren die twijfelen aan hun geaardheid tonen echter geen significant 

verschil in homonegativiteit ten opzichte van de heteroseksuele respondenten. Ten slotte wordt er 

een significant positief effect gevonden van gendertypicaliteit op homonegativiteit (y = 0,064; p < 

0,001). Gendertypische jongeren scoren gemiddeld hoger op homonegatieve attitudes. Om te weten 

welke factoren nu het meest doorwegen op homonegatieve attitudes, werden de 

standaardcoëfficiënten berekend (niet in tabel). Wanneer de gestandaardiseerde coëfficiënten naast 

elkaar gelegd worden, blijkt dat het geslacht van de leerling (ref. cat. jongen; y* = -0,352; p < 0,001), 

gevolgd door het hebben van een niet-West-Europese achtergrond (y* = 0,202; p < 0,001) en een 

hoger belang hechten aan religie (y* = 0,114; p < 0,001) de meest invloedrijke verklarende factoren 

in het model zijn. 
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In model 3 wordt er rekening gehouden met de genderrolcultuur op school. Tegelijkertijd wordt er 

gecontroleerd voor de aanwezigheid van traditionele genderrolattitudes op het niveau van de 

leerlingen zelf. Zoals verwacht, bestaat er een sterke relatie tussen de genderrolattitudes en 

homonegatieve attitudes bij de leerlingen (y = 0,747; p < 0,001). Van de twee dummyvariabelen die 

de genderrolcultuur representeren, wordt er enkel een significant effect gevonden voor de variabele 

traditionele genderrolcultuur (y = 0,118; p < 0,05). In de poisson-regressie is dit effect niet significant 

(p = 0,396). Het effect van schoolgaan in een omgeving met een egalitaire genderrolcultuur is niet 

significant. Enkele effecten die significant zijn in model 2, zijn dit niet langer in model 3, bij controle 

voor individuele genderrolattitudes en genderrolcultuur. Zo valt de significantie van het effect van 

schoolgaan in een concentratieschool weg, wat op een selectie-effect wijst: jongeren met eerder 

traditionele genderrolattitudes schrijven zich eerder in in een concentratieschool, en het hebben van 

traditionele genderrolattitudes is gelinkt met homonegatieve attitudes. Hetzelfde patroon is onder 

meer zichtbaar bij het volgen van een tso-opleiding. Het effect van het volgen van een bso-opleiding 

blijft wel significant in model 3 (y = 0,084; p < 0,05), wat erop wijst dat het volgen van bso inherent 

een invloed heeft op het ontwikkelen van homonegatieve attitudes, maar dit effect is wel beduidend 

kleiner dan in model 2 en is tevens helemaal niet significant in de poisson-analyses (p = 0,419). In 

model 3 vertonen de variabelen seksuele oriëntatie en gendertypicaliteit geen significant effect 

meer.  

Drie interactie-variabelen worden toegevoegd in model 4. Hierbij worden er enkel significante 

effecten gevonden voor geslacht*gendercompositie (y = -0,004; p < 0,05), en 

geslacht*genderrolcultuur egalitair (y = 0,12; p < 0,001). Deze cijfers geven aan dat meisjes met een 

grotere proportie meisjes op school nog minder homonegatieve attitudes zullen aangeven dan de 

jongens in die school. Jongens ervaren dan weer meer dan meisjes een negatief effect op 

homonegativiteit in een school met een egalitaire genderrolcultuur. Deze significante effecten 

spreken elkaar enigszins tegen en moeten met enig voorbehoud geïnterpreteerd worden, want ze 

zijn beide niet significant in de analyses met poisson-test (respectievelijk p = 0,238 en p = 0,151). In 

dit model verdwijnt de significante variantie op het niveau van de school.  

In het vijfde model wordt de variabele ‘genderrolattitudes ouders’ toegevoegd. Er werd gekozen om 

de genderrolattitudes van de ouder enkel in het laatste model te betrekken in de analyses, en niet al 

in model 2 als gewone controlevariabele. De scores van de ouders voor traditionele 

genderrolattitudes is namelijk voor een groot deel van de jongeren in het Procrustes-project niet 

voorhanden, maar is niettemin interessant om voor te controleren. In model vijf wordt er 

waargenomen dat geen enkele variabele op het schoolniveau nog een significant effect heeft. Voor 

de variabele ‘genderrolattitudes ouders’ vinden we een significant positief effect, met een 
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regressiecoëfficiënt van 0,077 (p < 0,001). Verder blijft het geslacht van de leerling een significant 

effect hebben (y = -0,203; p < 0,001), net als de variabelen etniciteit (y = 0,284; p < 0,001), 

religiositeit (y = 0,039; p < 0,001), het hebben van een gemengde vriendengroep (y = -0,057; p < 

0,001), en de genderrolattitude van de leerling (y = 0,719; p < 0,001). De effecten van de 

onderwijsvorm bso, en de interactie-blijven stabiel vergeleken met model 4. Enkel wordt er een 

significant effect voor de onderwijsvorm tso gevonden, maar dit effect is niet significant in de 

poisson-analyses (p = 0,169). In het finale model tonen de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 

dat vooral het effect van de individuele genderrolattitude (y* = 0,54; p < 0,001) van belang is voor 

homonegativiteit, gevolgd door de etniciteit (y* = 0,128; p < 0,001), en het geslacht (y* = -0,125; p < 

0,001) van de leerling. Ten slotte moet er nog vermeld worden dat elk opeenvolgend model een 

statistisch betere fit heeft dan de voorgaande modellen. 

homonegativiteit – meisjes en jongens  

Tabel 4 toont de resultaten van de analyses voor meisjes en jongens apart. In de modellen waar 

enkel de variabele geslachtscompositie in opgenomen is, wordt er voor beide geslachten een 

significant negatief effect op homonegatieve attitudes waargenomen (niet in de tabel weergegeven), 

maar dit effect is niet meer significant wanneer andere controlevariabelen ook worden opgenomen 

in de analyse (modellen 1a en 1b). Van de variabelen op het schoolniveau vinden we enkel een 

significant effect voor het schoolgaan in een concentratieschool bij de meisjes (y = 0,358; p < 0,001). 

Voor zowel jongens als meisjes worden er significante effecten gevonden voor de variabelen 

religiositeit (meisjes y = 0,052; p < 0,001 – en jongens y = 0,056; p < 0,001), etniciteit (meisjes y = 

0,462; p < 0,001 – en jongens y = 0,429; p < 0,001), en gendertypicaliteit (meisjes y = 0,05; p < 0,01 – 

en jongens y = 0,079; p < 0,01). Deze resultaten liggen in lijn met wat de algemene analyses tonen. 

Verder geldt voor de meisjes dat het volgen van een kso opleiding (ref. cat. aso; y = -0,263; p < 0,05), 

het hebben van een gemengde vriendengroep (ref. cat. eigen geslacht; y = -0,114; p < 0,001), en niet 

hetero zijn (ref. cat. holebi y = -0,226; p < 0,01 – twijfelen y = -0,209; p < 0,05) gelinkt kan worden 

met minder homonegatieve attitudes. Daartegenover worden er bij de jongens significante effecten 

gevonden voor de variabelen SES (y = -0,033; p < 0,01), leeftijd (y = 0,057; p < 0,001; maar niet 

significant in poisson regressies), bso (y = 0,388; p < 0,001) en tso (y = 0,209; p < 0,001).  

In modellen 2a en 2b worden de genderrolcultuur in de scholen en de individuele genderrolattitudes 

in de analyse opgenomen. Voor de jongens vinden we geen significante effecten op schoolniveau, de 

genderrolcultuur lijkt geen invloed te hebben op homonegativiteit. Voor de meisjes vinden we wel 

een significant positief effect voor de variabele ‘traditionele genderrolcultuur’ (y = 0,302; p < 0,01), in 

de poisson-analyse is dit echter niet significant (p = 0,197). In een laatste stap (modellen 3a en 3b) 
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wordt er rekening gehouden met de genderrolattitudes van de ouders. Hier wordt een significant 

positief effect van de genderrolattitudes van de ouders op de homonegatieve attitudes van de 

leerlingen gevonden, zowel voor de jongens (y = 0,096; p < 0,001), als de meisjes (y = 0,064; p < 0,01). 

Verder worden in het model van de meisjes voor de variabelen geslachtscompositie en egalitaire 

genderrolcultuur negatieve effecten gevonden, deze twee effecten zijn echter enkel significant in de 

lineaire regressie analyses, en moeten met voorbehoud worden geïnterpreteerd. De effecten van de 

andere variabelen blijven constant ten opzichte van model 2a. Bij de jongens valt in het laatste model 

de significantie voor de effecten van SES en leeftijd weg bij controle voor de genderrolattitudes van 

de ouders. Ten slotte wijzen de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (hier niet weergegeven) 

uit dat van alle variabelen die een effect hebben op homonegatieve attitudes, de variabele 

religiositeit (y* = 0,25; p < 0,001) de belangrijkste factor is voor de meisjes, terwijl dat voor de 

jongens hun etnische achtergrond is (y* = 0,209; p < 0,001). 

Tabel 4. Resultaten multilevel analyses Procrustes-data (w3) – homonegativiteit meisjes (N= 2443) en jongens (N = 2719) 

 meisjes jongens 
 model 1a model 2a model 3a model 1b model 2b model 3b 

intercept  0,610*** 
(0,041) 

0,616*** 
(0,037) 

0,606*** 
(0,037) 

1,157*** 
(0,053) 

1,201*** 
(0,042) 

1,172*** 
(0,049) 

schoolniveau       
geslachtscompositie -0,002 

(0,002) 
-0,002 

(0,002) 
-0,003* 
(0,002) 

0,001 
(0,001) 

0,002 
(0,001) 

0,002 
(0,001) 

SES-compositie 0,016 
(0,031) 

0,022 
(0,025) 

0,038 
(0,024) 

-0,034 
(0,038) 

0,004 
(0,025) 

-0,005 
(0,029) 

concentratieschool 0,358*** 
(0,100) 

0,069 
(0,109) 

0,091 
(0,129) 

0,084 
(0,111) 

0,015 
(0,087) 

-0,073 
(0,127) 

genderrolcultuur:       
traditioneel  

 
0,302** 
(0,106) 

0,249* 
(0,123) 

 0,091 
(0,052) 

0,077 
(0,059) 

egalitair  0,061 
(0,038) 

0,079* 
(0,033) 

 0,009 
(0,035) 

-0,001 
(0,038) 

       
niveau leerlingen       
SES -0,006 

(0,008 
0,005 

(0,007) 
0,009 

(0,007) 
-0,033** 

(0,01) 
-0,022** 

(0,008) 
-0,010 

(0,009) 
leeftijd -0,004 

(0,021) 
-0,005 

(0,018) 
0,018 
(0,02) 

0,057* 
(0,027) 

0,043* 
(0,022) 

0,015 
(0,025) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

0,462*** 
(0,045) 

0,333*** 
(0,039) 

0,353*** 
(0,045) 

0,429*** 
(0,062) 

0,209*** 
(0,049) 

0,226*** 
(0,057) 

geboorteland: niet-
West Europees 

-0,089 
(0,070) 

-0,040 
(0,061) 

-0,039 
(0,078) 

-0,102 
(0,097) 

-0,039 
(0,077) 

-0,078 
(0,101) 

religiositeit 0,052*** 
(0,008) 

0,044*** 
(0,007) 

0,044*** 
(0,008) 

0,056*** 
(0,011) 

0,042*** 
(0,009) 

0,032*** 
(0,010) 

woont bij beide 
ouders in één huis 

0,058 
(0,030) 

0,033 
(0,026) 

0,021 
(0,028) 

0,069 
(0,04) 

0,08* 
(0,032) 

0,079* 
(0,036) 

gezin (ref, enkel 
broers): 

      

enkel zussen -0,033 
(0,032) 

-0,014 
(0,028) 

0,015 
(0,029) 

-0,045 
(0,041) 

-0,029 
(0,033) 

-0,015 
(0,036) 

mix broers/zussen -0,025 
(0,031) 

-0,023 
(0,027) 

-0,018 
(0,029) 

-0,044 
(0,042) 

-0,052 
(0,034) 

-0,024 
(0,038) 

geen broers/ zussen 0,021 
(0,044) 

0,034 
(0,038) 

0,023 
(0,039) 

-0,061 
(0,057) 

-0,027 
(0,046) 

-0,025 
(0,050) 

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 4. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – homonegativiteit  
meisjes (N= 2443) en jongens (N = 2719) apart. 

 meisjes jongens 
 model 1a model 2a model 3a model 1b model 2b model 3b 

onderwijsvorm (ref, 
aso): 

      

bso 0,090 
(0,057) 

0,003 
(0,049) 

0,005 
(0,056) 

0,388*** 
(0,069) 

0,194*** 
(0,055) 

0,215*** 
(0,063) 

kso -0,263* 
(0,106) 

-0,143 
(0,092) 

-0,189 
(0,101) 

0,085 
(0,259) 

0,24 
(0,206) 

0,267 
(0,273) 

tso 0,062 
(0,043) 

0,014 
(0,038) 

0,032 
(0,039) 

0,209*** 
(0,056) 

0,125** 
(0,044) 

0,168*** 
(0,05) 

geslacht vrienden 
(ref, vooral eigen 
geslacht): 

    
 

  

mix beide 
geslachten 

-0,114*** 
(0,027) 

-0,080*** 
(0,024) 

-0,063* 
(0,025) 

-0,066 
(0,036) 

-0,050 
(0,029) 

-0,060 
(0,032) 

vooral ander 
geslacht 

-0,033 
(0,055) 

-0,007 
(0,047) 

0,038 
(0,05) 

-0,076 
(0,071) 

-0,074 
(0,056) 

-0,109 
(0,063) 

seksuele oriëntatie  
(ref, hetero): 

      

holebi -0,226** 
(0,079) 

-0,089 
(0,069) 

-0,059 
(0,075) 

-0,037 
(0,107) 

0,108 
(0,085) 

0,113 
(0,095) 

geen idee -0,209* 
(0,089) 

-0,054 
(0,077) 

-0,06 
(0,082) 

-0,013 
(0,145) 

-0,053 
(0,115) 

-0,000 
(0,123) 

 
gendertypicaliteit  0,05** 

(0,019) 
0,010 

(0,017) 
0,008 

(0,018) 
0,079** 
(0,026) 

-0,033 
(0,021) 

-0,020 
(0,023) 

       
genderrolattitudes 
leerling 

 0,602*** 
(0,023) 

0,586*** 
(0,025) 

 0,846*** 
(0,024) 

0,811*** 
(0,027) 

       
genderrolattitudes 
ouders 

  0,064** 
(0,022) 

  0,096*** 
(0,028) 

       

variantie 
schoolniveau 

0,011** 
(0,004) 

0,005* 
(0,002) 

0,002 
(0,002) 

0,006 
(0,004) 

0,000 
(0,000) 

0,000 
(0,000) 

variantie 
leerlingenniveau 

0,317*** 
(0,010) 

0,239*** 
(0,007) 

0,222*** 
(0,008) 

0,581*** 
 (0,017) 

0,371*** 
(0,011) 

0,363*** 
(0,012) 

-2*loglikelihood 3740,304 3101,010 23929,687 5186,747 4140,988 3284,009 
N leerlingen  2192 2186 1786 2252 2244 1801 
N scholen 49 49 48 56 56 56 
       

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 
N scholen: 56 
N leerlingen: 5162 
Alle metrische variabelen zijn gecentreerd. 

 

 

JOP 

In de vragenlijst van het JOP wordt in zes items specifiek naar de homonegatieve attitudes van de 

leerlingen gepeild. Voor elk item moesten de leerlingen aangeven in hoeverre ze akkoord gaan met 

de stelling. De vijf antwoordmogelijkheden variëren van ‘helemaal niet akkoord’ (0) tot ‘helemaal 

akkoord’ (4). Enkele voorbeelden van deze items zijn: ‘Als ik ontdek dat een vriend(in) van me homo 

of lesbisch is, loop ik liever niet met hem of haar over straat’, ‘Ik wil geen homoseksuele leraar / 



88 
 

lerares’, en ‘Agressie tegen homo’s is aanvaardbaar’ (zie ook Appendix). De Cronbach’s alpha voor 

deze groep items bedraagt 0,88. Het gemiddelde van deze scores werd berekend wanneer een 

leerling voor ten minste vier items een geldig antwoord heeft gegeven. Dit werd enkel gevraagd aan 

leerlingen uit de 2de en 3de graad. Voor 203 (4,4%) van de leerlingen werd geen gemiddelde 

berekend. Hoe hoger iemand scoort op deze schaal (0 – 4), hoe homonegatiever. Gemiddeld scoren 

de leerlingen 0,99 op de schaal van homonegativiteit, de standaardafwijking bedraagt 0,93. Figuur 2 

is een weergave van de afhankelijke variabele homonegativiteit voor jongens en meisjes apart. 

 

In tabellen 5 en 6 worden de bivariate relaties tussen de variabelen in de analyse voorgesteld. Tabel 

5 toont een significant verband van de genderrolattitudes van de leerlingen (r = 0,265; p < 0,01), de 

sociaal economische status (r = -0,218; p < 0,01), leeftijd (r = 0,08; p < 0,01) en religiositeit (r = 0,394; 

p < 0,01) met de afhankelijke variabele homonegativiteit. Enkel voor de variabele leeftijd wordt een 

correlatie met homonegativiteit gevonden die niet overeen komt met wat de literatuur stelt. In tabel 

6 worden de bivariate relaties tussen de categorische onafhankelijke variabelen en homonegativiteit 

weergegeven. Zoals verwacht, scoren de jongens hoger op homonegativiteit dan de meisjes (1,29 

versus 0,7; p < 0,01). De migratieachtergrond, en het geboorteland van de leerling kan ook worden 

gelinkt aan de mate van homonegatieve attitudes: leerlingen met een grootmoeder aan 

moederskant afkomstig uit een land buiten West-Europa (gemiddeld 1,61) en leerlingen die zelf 

geboren zijn buiten West-Europa (gemiddeld 1,52) scoren significant (beide p < 0,01) hoger dan 

leerlingen zonder migratieachtergrond (respectievelijk gemiddeld 0,75 en 0,94). Of de leerlingen uit 

een intact gezin komen of niet is ook gelinkt met homonegativiteit (gemiddeld 0,93 versus 0,88; p < 

0,01). Verder toont tabel 6 een significante correlatie tussen de studierichting en homonegatieve 

attitudes (p < 0,01). Alle studierichtingen verschillen bovendien significant van elkaar. Ten slotte 

wordt nog een significante correlatie gevonden tussen de seksuele orrientatie van de leerlingen en 
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homonegativiteit (p < 0,01). Heteroseksuele jongeren scoren gemiddeld 0,99 tegenover holebi-

jongeren die 0,64 scoren. 

Tabel 5. JOP: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische onafhankelijke variabelen op 
leerlingenniveau en homonegativiteit (N leerlingen = 4587). 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. homonegativiteit 1 0,265** -0,218** 0,08** 0,394** 

2. genderrolattitude  1 -0,066** 0,047** 0,082** 

3. SES   1 -0,15** -0,302** 

4. leeftijd    1 0,088** 

5. religiositeit     1 

*p < 0,05; **p < 0,01 

 

De multilevelanalyses voor de volledige groep 

leerlingen uit de 2de en 3de graad worden 

voorgesteld in tabel 7. Het nulmodel toont dat 

multilevelanalyse aangewezen is, aangezien er een 

significante variantie van 0,158 op het niveau van 

de scholen gevonden wordt. De variantie op het 

schoolniveau bedraagt zo 18,44% van de totale 

variantie in homonegatieve attitudes, wat 

behoorlijk hoog is. Het nulmodel, waarbij er 

rekening wordt gehouden met de geclusterde data, 

heeft een significant betere fit dan een nulmodel 

met maar één meetniveau (hier niet weergegeven). 

Het model met enkel de hoofdonafhankelijke 

variabele geslachts-compositie (model 1) heeft een 

significant lagere -2*loglikelihood dan het 

nulmodel, en dus een betere verklaringskracht. Het 

effect van de geslachtscompositie is negatief en 

significant (p < 0,001): hoe meer meisjes, hoe 

minder homonegatief individuele leerlingen in de 

school zijn. De variantie van homonegativiteit op 

het schoolniveau neemt met een derde af. In model 

2 worden de controlevariabelen opgenomen. De 

significantie van het effect van geslachtscompositie 

blijft, maar het effect krimpt aanzienlijk (y = -0,003, 

p < 0,001). De gestandaardiseerde regressiecoefficient voor het effect van geslachtscompositie 

Tabel 6. JOP: bivariate relaties tussen categorische 
variabelen en homonegativiteit (N leerlingen = 4587). 

 homonegativiteit 

 
gemiddelde t/F 

niveau leerling   

geslacht  t = 22,307** 

jongen 1,29  

meisje 0,7  

etniciteit:   t = -25,781** 

West Europees 0,75  

niet-West Europees 1,61  

geboorteland   t = -9,5** 

West Europees 0,94  

niet-West Europees 1,52  

gezin:  t = -5,122** 

woont niet bij beide 
ouders samen 

0,88  

woont bij beide 
ouders in één huis 

0,93  

onderwijsvorm:   F = 95,633** 

aso 0,78  

bso 1,31  

kso 0,52  

tso 1,07  

geslacht vrienden :   F = 1,973 

vooral eigen geslacht 0,959  

mix beide geslachten 1,02  

vooral ander geslacht 0,98  

seksuele oriëntatie:  t = 5,114** 

hetero 0,99  

holebi 0,64  

   

*p < 0,05; **p < 0,01   
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bedraagt 0,032. Wanneer een school een standaardafwijking meer meisjes onder de leerlingen heeft 

(vergeleken met het gemiddelde), scoren de leerlingen gemiddeld 0,02 lager op de schaal van 

homonegativiteit. Het effect bestaat dus, zelfs als er gecontroleerd wordt voor andere belangrijke 

variabelen, maar is relatief onbeduidend. De twee andere variabelen op het schoolniveau hebben 

ook een significant effect: zowel de SES-compositie, als de dummyvariabele concentratieschool 

hebben significante regressiecoëfficiënten van respectievelijk -0,045 (p < 0,05) en 0,168 (p < 0,001). 

Bij de individuele kenmerken worden significante effecten gevonden voor het geslacht van de 

leerling (ref. cat. jongens; y = -0,555; p < 0,001), leeftijd (y = -0,027; p < 0,01), het hebben van een 

migratieachtergrond (ref. cat. grootmoeder geboren in een West-Europees land; y = 0,368; p < 

0,001), religiositeit (y = 0,059; p < 0,001), het hebben van ouders die nog samen zijn (y = 0,08; p < 

0,01), de onderwijsvorm (ref. cat. aso; bso y = 0,31; p < 0,001; en tso y = 0,175; p < 0,001), het 

geslacht van de vrienden (ref. cat. vooral vrienden van het eigen geslacht; y = -0,167; p < 0,001), en 

de seksuele oriëntatie (ref cat. hetero y = -0,249; p < 0,001). Enkele zaken die hierbij opvallen, is dat 

hoewel leeftijd en homonegativiteit positief correleren in de bivariate analyse, hun verband in model 

2, waar gecontroleerd wordt voor andere variabelen, negatief is. Dit laatste komt overeen met de 

verwachtingen uit de literatuur. De individuele SES van de leerlingen heeft geen significant effect op 

homonegativiteit, maar de SES-context van een school heeft dat wel (y* = -0,04) . Het effect van de 

individuele SES is aanvankelijk significant, maar verliest significantie bij controle voor de 

studierichting van de leerling. De variabele geslacht is de belangrijkste verklarende factor van 

homonegativiteit (y* = -0,278). Verder wordt op het schoolniveau een sterke vermindering in 

variantie waargenomen, maar de resterende variantie blijft significant.  

Voor model 2 worden er gelijkaardige significantieniveaus gevonden voor de effecten wanneer 

dezelfde modellen met een poisson-regressieanalyse worden getest.  

Tabel 7. Resultaten van de multilevel analyses op de data van het JOP – homonegativiteit  

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 

intercept  0,973*** 
(0,045) 

0,971*** 
(0,038) 

0,995*** 
(0,038) 

0,955*** 
(0,040) 

0,968*** 
(0,042) 

schoolniveau      
geslachtscompositie  -0,011*** 

(0,002) 
-0,003*** 

(0,001) 
-0,001 

(0,001) 
-0,000 

(0,001) 
SES-compositie   -0,045* 

(0,019) 
-0,039* 
(0,019) 

-0,039* 
(0,019) 

concentratieschool   0,168*** 
(0,051) 

0,144** 
(0,048) 

0,146** 
(0,049) 

      
Genderrolcultuur 
(ref. gemiddeld): 

     

traditioneel 
   0,112* 

(0,046) 
0,127* 
(0,056) 

egalitair 
   -0,010 

(0,039) 
-0,091 

(0,053) 
      

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 7. Resultaten van de multilevel analyses op de data van het JOP – homonegativiteit  

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 

      
      
niveau leerling      
Geslacht: meisje   -0,555*** 

(0,025) 
-0,498*** 

(0,026) 
-0,521*** 

(0,036) 
SES   -0,007 

(0,006) 
-0,007 

(0,006) 
-0,007 

(0,006) 
leeftijd   -0,027** 

(0,009) 
-0,024** 

(0,009) 
-0,025** 

(0,009) 
etniciteit: niet-West 
Europees 

  0,368*** 
(0,039) 

0,386*** 
(0,039) 

0,385*** 
(0,039) 

geboorteland: niet-West 
Europees 

  -0,003 
(0,050) 

-0,025 
(0,050) 

-0,021 
(0,050) 

religiositeit   0,059*** 
(0,004) 

0,055*** 
(0,004) 

0,054*** 
(0,004) 

woont bij beide ouders in 
één huis 

  0,080** 
(0,025) 

0,075** 
(0,025) 

0,075** 
(0,025) 

      
onderwijsvorm (ref. aso):       

bso   0,310*** 
(0,039) 

0,270*** 
(0,039) 

0,273*** 
(0,040) 

kso   0,005 
(0,078) 

0,015 
(0,076) 

0,007 
(0,076) 

tso   0,175*** 
(0,033) 

0,147*** 
(0,033) 

 

0,147*** 
(0,033) 

geslacht vrienden 
(ref. vooral eigen 
geslacht):  

     

mix beide geslachten   -0,028 
(0,026) 

0,026 
(0,026) 

-0,026 
(0,026) 

vooral ander geslacht   -0,167*** 
(0,039) 

-0,169*** 
(0,040) 

-0,172*** 
(0,040) 

seksuele oriëntatie: 
holebi 

  -0,249*** 
(0,058) 

-0,237*** 
(0,059) 

-0,239*** 
(0,059) 

      
genderrolattitude leerling    0,311*** 

(0,031) 
0,310*** 

(0,031) 
      

geslacht* 
   geslachtscompositie 

    -0,001 
(0,002) 

      
geslacht* 
   genderrolcultuur 
traditioneel 

    -0,043 
(0,070) 

geslacht* 
   genderrolcultuur 
egalitair 

 

    0,135* 
(0,059) 

variantie schoolniveau 0,158*** 
(0,027) 

0,106*** 
(0,019) 

0,009** 
(0,003) 

0,006* 
(0,003) 

0,006* 
(0,003) 

variantie leerlingen-
niveau 

0,699*** 
(0,015) 

0,698*** 
(0,015) 

0,527*** 
(0,012) 

0,514*** 
(0,012) 

0,513*** 
(0,012) 

-2*loglikelihood 11080,033 11048,373 8984,433 8563,558 8556,980 
N leerlingen  4384 4384 4065 3927 3927 

 *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001  
N scholen: 87 
N leerlingen: 4587 
Alle metrische variabelen zijn gecentreerd. 
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De dummyvariabelen van de types genderrolculturen op school, samen met de variabele individuele 

genderrolattitude, worden opgenomen in de analyse in model 3. De individuele genderrolattitude 

heeft een significant positief effect op homonegativiteit (y = 0,311, p < 0,001). Bovendien wordt er 

een significant positief effect gevonden voor scholen met een gedeelde traditionele visie op gender 

en genderrollen (y = 0,112; p < 0,05). Tegelijkertijd is het effect van geslachtscompositie niet meer 

significant, specifiek na het in rekening brengen van de genderrolcultuur van de school. Dit wijst op 

een mediatie, waarbij de proportie aan meisjes/jongens een invloed heeft op de genderrolcultuur in 

een school, wat op zijn beurt een invloed heeft op de individuele homonegatieve attitudes van de 

leerlingen. De variabelen SES-compositie en concentratieschool behouden een significant effect in 

model 3, al moet vermeld worden dat het effect van concentratieschool in de poisson-analyse niet 

significant is.  

In het laatste model, model 4, worden de drie interactie-effecten in de analyse toegevoegd. Er wordt 

een significant effect waargenomen voor geslacht*egalitaire genderrolcultuur, wat erop wijst dat het 

effect van leerling in een school te zijn met een egalitaire genderrolcultuur groter is voor jongens dan 

voor meisjes. Dit effect is echter helemaal niet significant in de poisson-analyses (p = 0,502), en de -

2*loglikelihood score is niet significant lager dan die van model 3, wat wil zeggen dat dit laatste 

model geen verbetering is op het vorige. Deze bevinding moet dus voorzichtig worden 

geïnterpreteerd. Doorheen al deze modellen is de variabele geslacht van de leerling de belangrijkste 

verklarende factor voor de aanwezigheid van homonegatieve attitudes (model 2: y* = -0,278; model 

4: y* = -0,251). De tweede belangrijkste verklarende factor is de mate van religiositeit (model 2: y* = 

0,21; model 4: y* = 0,193). 

homonegativiteit – meisjes en jongens  

Opnieuw worden de analyses voor meisjes en jongens apart uitgevoerd. In een model waarbij enkel 

de geslachtscompositie in rekening wordt genomen, is er enkel in het geval van de jongens een 

significant negatief effect. Wanneer de controlevariabelen worden toegevoegd, verandert er weinig 

aan de effecten van geslachtscompositie voor zowel de jongens als de meisjes (modellen 1a en 1b in 

tabel 8). Zowel de variabelen SES-compositie (y = -0,052; p < 0,05) als concentratieschool (y = 0,143; 

p < 0,05) hebben een significant effect bij de meisjes (in de poisson-analyse is het effect van 

concentratieschool echter niet significant: p = 0,401). Bij de analyse voor de jongens wordt er enkel 

een significant effect waargenomen voor de variabele concentratieschool (y = 0,199; p < 0,01). 

Verder wordt er een significant effect vastgesteld voor de variabelen SES (y = -0,015; p < 0,05), 

leeftijd (y = -0,035; p < 0,01) en ‘woont bij beide ouders in één huis’ (y = 0,099; p < 0,05) bij de  
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Tabel 8. Resultaten van de multilevel analyses op de data van het JOP – homonegativiteit  
meisjes (N = 2304) en jongens (N = 2281) apart. 

 meisjes jongens 
 model 1a model 2a model 1b model 2b 

intercept  0,472*** 
(0,043) 

0,480*** 
(0,046) 

0,953*** 
(0,055) 

0,937*** 
(0,056) 

schoolniveau     
geslachtscompositie -0,002 

(0,001) 
-0,001 

(0,002) 
-0,002* 
(0,001) 

-0,000 
(0,001) 

SES-compositie -0,052* 
(0,025) 

-0,044 
(0,025) 

-0,039 
(0,027) 

-0,038 
(0,025) 

concentratieschool 0,143* 
(0,068) 

0,112 
(0,069) 

0,199** 
(0,064) 

0,170** 
(0,061) 

genderrolcultuur 
(ref. gemiddeld): 

    

traditioneel 
 0,133* 

(0,066) 
 0,076 

(0,055) 

egalitair 
 -0,001 

(0,050) 
 -0,046 

(0,054) 
     
niveau leerling     
SES -0,015* 

(0,007) 
-0,017* 
(0,007) 

-0,000 
(0,009) 

0,000 
(0,009) 

leeftijd -0,035** 
(0,011) 

-0,026* 
(0,011) 

-0,022 
(0,014) 

-0,031* 
(0,013) 

etniciteit: niet-West Europees 0,337*** 
(0,050) 

0,339*** 
(0,051) 

0,397*** 
(0,059) 

0,435*** 
(0,059) 

geboorteland: niet-West 
Europees 

-0,014 
(0,063) 

-0,017 
(0,064) 

0,004 
(0,077) 

-0,034 
(0,078) 

religiositeit 0,062*** 
(0,006) 

0,058*** 
(0,006) 

0,057*** 
(0,007) 

0,052*** 
(0,007) 

woont bij beide ouders in één 
huis 

0,099** 
(0,031) 

0,088** 
(0,031) 

0,067 
(0,040) 

0,066 
(0,040) 

onderwijsvorm (ref. aso):      
bso 0,211*** 

(0,049) 
0,167*** 

(0,050) 
0,414*** 

(0,062) 
0,388*** 

(0,061) 
kso 0,014 

(0,089) 
0,008 

(0,091) 
-0,049 

(0,125) 
-0,007 

(0,120) 
tso 0,109** 

(0,041) 
0,080 

(0,042) 
0,248*** 

(0,051) 
0,227*** 

(0,050) 
geslacht vrienden 
(ref. vooral eigen geslacht):  

    

mix beide geslachten -0,050 
(0,034) 

-0,045 
(0,034) 

-0,011 
(0,039) 

-0,016 
(0,039) 

vooral ander geslacht -0,110* 
(0,054) 

-0,112* 
(0,055) 

-0,212*** 
(0,058) 

-0,219*** 
(0,058) 

seksuele oriëntatie: holebi -0,205** 
(0,065) 

-0,210** 
(0,067) 

-0,325** 
(0,107) 

-0,284** 
(0,106) 

     
genderrolattitude leerling  0,194** 

(0,040) 
 0,447*** 

(0,049) 

variantie schoolniveau 0,014** 
(0,005) 

0,012* 
(0,005) 

0,005 
(0,005) 

0,001 
(0,004) 

variantie leerlingenniveau 0,426*** 
(0,013) 

0,422*** 
(0,013) 

0,632*** 
(0,021) 

0,602*** 
(0,020) 

-2*loglikelihood 4268,531 4117,969 4626,861 4346,441 
N leerlingen  2126 2063 1939 1864 
N scholen 84 84 86 86 

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 
N scholen: 87 
N leerlingen: 4587 
Alle metrische variabelen zijn gecentreerd. 



94 
 

 

meisjes, maar dit is niet het geval bij de analyses voor de jongens. Voor de andere variabelen worden 

er wel gelijkaardige significantieniveaus gevonden tussen de jongens en de meisjes. Zo vinden we 

voor jongens en meisjes dat etniciteit (maar niet het feitelijke geboorteland van de leerling) (meisjes 

y = 0,337; p < 0,001 – en jongens y = 0,397; p < 0,001) en religiositeit (meisjes y = 0,062; p < 0,001 – 

en jongens y = 0,057; p < 0,001) geassocieerd kan worden met homonegativiteit. Ook bij meisjes en 

jongens die bso (meisjes y = 0,211; p < 0,001 – en jongens y = 0,414; p < 0,001) en tso (meisjes y = 

0,109; p < 0,001 – en jongens y = 0,248; p < 0,001) volgen, worden significant meer homonegatieve 

attitudes vastgesteld dan bij leerlingen die aso volgen. Jongens die vooral bevriend zijn met meisjes 

vertonen gemiddeld minder homonegatieve attitudes (y = -0,212; p < 0,001). Er wordt ook een 

significant negatief effect gevonden voor de meisjes (y = -0,11; p < 0,05). Hoewel jongens gemiddeld 

veel hogere homonegatieve attitudes hebben, tonen deze resultaten dat meisjes bevriend met 

voornamelijk jongens, toch doorgaans lagere homonegatieve attitudes hebben. Ten slotte wordt er 

gevonden dat holebi-jongeren, zowel meisjes (y = -0,205; p < 0,01) als jongens (y = -0,325; p < 0,01), 

lager scoren op homonegativiteit dan heterojongeren.  

In modellen 2a en 2b worden de variabelen van genderrolcultuur op school toegevoegd, samen met 

de individuele genderrolattitudes van de leerlingen. In deze modellen vertonen de resultaten weinig 

significante effecten op het schoolniveau. Enkel voor meisjes wordt er een significant positief effect 

gevonden voor de variabele traditionele genderrolcultuur (ref. cat. gemiddelde genderrolcultuur y = 

0,133; p < 0,01). De aanvankelijk significante effecten van de SES-compositie op school en of de 

school al dan niet een concentratieschool is, zijn niet meer significant in dit model voor de meisjes. 

Voor de jongens wordt geen effect van genderrolcultuur gevonden, en blijft het effect van 

concentratieschool overeind, maar dan wel enkel in de analyses met lineaire regressie (p poisson = 

0,2). Dus ook dit effect moet met enige voorbehoud geïnterpreteerd worden. Er wordt eveneens een 

significant effect gevonden voor de variabele leeftijd. Zoals verwacht, heeft de individuele 

genderrolattitude van de leerlingen een significant effect op homonegatieve attitudes (meisjes y = 

0,194; p < 0,001 – en jongens y = 0,447; p < 0,001). De meest invloedrijke factoren voor 

homonegatieve attitudes bij jongens zijn etniciteit (y* = 0,199; p < 0,001), gevolgd door religiositeit 

(y* = 0,19; p < 0,001), en de individuele genderrolattitude (y* = 0,173; p < 0,001). Voor meisjes zijn 

de belangrijkste voorspellers van homonegativiteit religiositeit (y* = 0,199; p < 0,001), etniciteit (y* = 

0,151; p < 0,001), en individuele genderrolattitude (y* = 0,073; p < 0,001).  
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BESLUIT 

Dit hoofdstuk onderzoekt in welke mate de geslachtscompositie in een school een invloed heeft op 

de attitudes tegenover homoseksualiteit, en homoseksuele mannen en vrouwen. Als hypothese werd 

vooropgesteld dat leerlingen in scholen met proportioneel meer meisjes, er minder homonegatieve 

attitudes zouden op nahouden. Deze hypothese steunt op de assumpties dat meisjes minder 

homonegatieve attitudes hebben dan jongens, en dat jongeren vooral door de peers in hun wijde 

omgeving (zoals de schoolomgeving) worden gesocialiseerd, zoals dat gesuggereerd wordt in de 

groepssocialisatie-theorie van Harris (1995). Onderzoek werd gedaan aan de hand van data uit het 

Procrustes-project en het JOP. Een eerste aanwijzing dat de schoolomgeving er wel degelijk toe doet, 

is dat homonegatieve attitudes tussen de scholen behoorlijk variëren, en dat dit zowel het geval is 

voor de data van het JOP als van Procrustes. Van de variantie in homonegativiteit situeert zich 

17,16% op het schoolniveau in de Procrustes-data, en 18,44% in de JOP-data, wat relatief veel is. Dit 

wijst aan dat homonegativiteit gelinkt kan worden aan normen en waarden die erg kunnen 

verschillen naargelang de schoolcontext.  

We vinden echter geen echt harde bewijzen voor het bestaan van een invloed van de 

geslachtscompositie op homonegativiteit. In de analyses op de Procrustes-data wordt er in het eerste 

model wel een significant effect gevonden voor geslachtscompositie, een effect dat overeen komt 

met de hypothese dat de aanwezigheid van meer meisjes in een school een klimaat van tolerantie 

tegenover homoseksualiteit creëert. Wanneer er de controlevariabelen aan het model worden 

toegevoegd, verdwijnt dit effect. Het effect van geslachtcompositie is volledig toe te schrijven aan 

het effect van het individuele geslacht van de leerling, want zoals verwacht hebben meisjes 

gemiddeld veel minder homonegatieve attitudes dan jongens. Geslacht is een van de grootste 

verklarende factoren voor homonegativiteit bij jongeren in de analyses op de Procrustes-data. 

Voor een ander schoolkenmerk wordt wel een significant effect gevonden: leerlingen die naar een 

concentratieschool gaan, waar meer dan de helft van de leerlingen een migratieachtergrond heeft, 

hebben een grotere kans om homonegatieve attitudes te hebben. Verder onderzoek toont dat dit 

effect vooral toegeschreven kan worden aan de meisjes, in de aparte analyses voor de jongens wordt 

er geen significant effect van concentratieschool gevonden. Dit effect van naar een 

concentratieschool gaan, kan gelinkt worden aan de gedeelde traditionele genderrolattitudes in een 

schoolomgeving: in concentratiescholen heerst er doorgaans een conservatiever klimaat ten opzichte 

van genderrollen. Meisjes in scholen met een eerder traditionele genderrolcultuur scoren gemiddeld 

hoger op homonegativiteit dan meisjes in scholen met minder traditionele gedeelde attitudes. 
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De analyses op de JOP-data tonen een ietwat ander beeld. Er wordt een significant negatief effect 

van geslachtscompositie gevonden wanneer er nog geen rekening gehouden wordt met de 

controlevariabelen. Opnieuw wordt er dus gevonden dat leerlingen die schoollopen in een omgeving 

met veel meisjes doorgaans minder homonegatieve attitudes hebben. Anders dan in de analyses op 

de Procrustes-data valt dit effect niet weg wanneer er gecontroleerd wordt voor andere variabelen, 

waaronder het geslacht van de leerling. Een klein negatief effect blijft over, dat weliswaar verdwijnt 

wanneer er gecontroleerd wordt voor individuele en gedeelde genderrolattitudes. In de aparte 

analyses voor jongens en meisjes wordt het duidelijk dat dit effect van genderrolattitude enkel 

optreedt bij jongens, en niet bij meisjes. Desalniettemin, omdat het effect zo klein is voor jongens, 

wat nog eens extra beklemtoond wordt door het non-significante interactie-effect 

geslacht*geslachtscompositie, moet er niet heel veel belang gehecht worden aan dit effect van 

geslachtscompositie wat betreft homonegativiteit. 

Belangrijker dan de bevinding dat de geslachtscompositie eigenlijk niet veel invloed heeft op 

homonegatieve attitudes, is dat er in de analyses op de JOP-data aanwijzingen zijn voor een effect 

van de SES-compositie en het aandeel leerlingen met een migratieachtergrond in de 

leerlingenpopulatie. Leerlingen in scholen met een hogere SES-context scoren gemiddeld lager op 

homonegativiteit dan leerlingen in scholen met een lagere SES-compositie, zelfs wanneer er 

gecontroleerd wordt voor hun individuele SES, waarvoor er enkel bij meisjes een significant effect 

gevonden wordt. Tegelijkertijd wordt er ook een significant effect gevonden van scholen met 

overwegend leerlingen met een migratieachtergrond op homonegatieve attitudes. Los van de eigen 

migratieachtergrond geven leerlingen in concentratiescholen aan meer negatieve attitudes te 

hebben ten overstaan van homoseksualiteit. Voor jongens blijft dit effect bestaan wanneer er 

rekening gehouden wordt met de individuele en gedeelde genderrolattitudes. Over het algemeen 

kan er dus gesteld worden dat in de analyses op de JOP-data de schoolkenmerken veel meer invloed 

lijken te hebben op homonegativiteit bij jongeren dan in de analyses op Procrustes. 

De resultaten van de analyses van de Procrustes-data en de JOP-data liggen dus niet helemaal in 

dezelfde lijn. Hoe komt het dat er in de data van Procrustes bijna geen schooleffecten worden 

gevonden, maar wel in de data van JOP? Een verklaring hiervoor is te vinden bij het verschil in de 

mogelijkheid tot socialisatie. De leerlingen die in Procrustes werden bevraagd, zitten in de laatste 

maanden van het tweede studiejaar. De leerlingen in JOP daarentegen, zitten in de tweede en derde 

graad van het middelbaar onderwijs. De leerlingen in het JOP hebben doorgaans al meer tijd 

gespendeerd op de schoolbanken van één school, waardoor ze potentieel meer invloed van de 

schoolomgeving hebben ondervonden. Dit verklaart waarom de resultaten van JOP dus meer 

schoolkenmerken naar voor schuiven als verklarende factoren voor homonegativiteit. Hoe langer 
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iemand tijd spendeert in een omgeving, met dezelfde groep mensen, hoe meer die gesocialiseerd 

wordt in die omgeving. Tegelijkertijd moeten deze resultaten ook genuanceerd worden, enkel 

longitudinaal onderzoek over alle jaren heen kan echt hard maken dat schoolkenmerken de 

homonegatieve gevoelens van jongeren beïnvloeden.  

Als er gekeken wordt naar de invloed van de andere kenmerken op homonegativiteit zijn er wel veel 

gelijkenissen te vinden tussen beide analyses. Beide datasets tonen dat meisjes in scholen met een 

traditionele genderrolcultuur, los van hun eigen genderrolattitudes, hoger scoren op 

homonegativiteit dan meisjes in scholen met minder conservatieve gedeelde attitudes over gender 

en genderrollen. Voor jongens en scholen met een egalitaire genderrolcultuur wordt er geen effect 

gevonden. Ook wordt er zowel in de analyses op de Procrustes-data als de JOP-data gevonden dat de 

onderwijsvorm in verband gebracht kan worden met homonegatieve attitudes bij leerlingen. 

Leerlingen in het bso en (in mindere mate) in het tso zijn beduidend minder positief over 

homoseksualiteit. Het is niet geheel verassend dat opleidingsniveau met homonegativiteit 

geassocieerd kan worden: het fenomeen dat jongeren die statusdeprivatie in één domein ervaren, 

meer waarde gaan hechten aan andere vormen van status, zoals heteroseksualiteit, komt ook voor in 

ander onderzoek (Froyum, 2007; Willis, 1977).  

Beide analyses vinden ook overwegend overeenkomstige resultaten wat betreft het verband tussen 

religiositeit, migratieachtergrond en homonegativiteit. Veel religieuze vertegenwoordigers 

propageren dat homoseksualiteit “tegen de wil van god” is, en iets onnatuurlijks is, een framing die 

ervoor zorgt dat actief betrokken gelovigen, die vaak blootgesteld worden aan religieuze geschriften 

en die vooral interageren met andere gelovigen, homonegatieve attitudes ontwikkelen en die ook 

behouden (Adamczyk & Pitt, 2009; Hooghe et al., 2010; Olson et al., 2006). Dit wordt ook 

teruggevonden in de analyses: alle resultaten van zowel meisjes als jongens, in zowel het JOP als het 

Procrustes-project tonen gemiddeld hogere homonegativiteit voor leerlingen die hoger scoren op 

religiositeit. Al moet er opgemerkt worden dat religiositeit relatief ongenuanceerd werd bevraagd, 

waardoor verschillen in religies, en individuele religieuze motivaties niet in rekening werden gebracht 

(Van Droogenbroeck, Spruyt, Siongers, Keppens, & Vandenbossche, 2015).  Daarnaast geven in alle 

analyses leerlingen met een migratieachtergrond vaker homonegatieve attitudes aan. Dit bevestigt 

ander onderzoek, en kan worden verklaard door de vaststelling dat jongeren met een 

migratieachtergrond vaak nog normen en waarden meekrijgen uit de landen waar hun roots liggen, 

landen die vaker een conservatieve kijk op homoseksualiteit hebben (Hooghe et al., 2010; Norris & 

Inglehart, 2012). Bovendien zijn er aanwijzingen dat jongeren die zich benadeeld voelen door hun 

migratieachtergrond, zich op andere vormen van status richten, zoals heteroseksualiteit (Froyum, 

2007). 



98 
 

Belgisch onderzoek van Hooghe (2011) toont dat jongens die een groot (wellicht mannelijk) 

vriendschapsnetwerk hebben, hoger scoren op homonegativiteit. Meisjes daarentegen tonen minder 

homonegatieve attitudes wanneer ze meer (wellicht vrouwelijke) vrienden hebben. Er werd 

geconcludeerd dat binnen mannelijke vriendschapsnetwerken bepaalde normen rond mannelijkheid 

aangemoedigd worden die de ontwikkeling van tolerante attitudes tegenover holebi’s beknotten. In 

dit onderzoek werd ervan uitgegaan dat jongeren vooral met seksegenoten bevriend zijn, maar dit 

werd niet in het analysemodel opgenomen (Hooghe, 2011). In ons onderzoek vinden we bescheiden 

aanwijzingen dat een dergelijk effect bestaat: in de analyses op de JOP-data vertonen jongens met 

vooral vrouwelijke vrienden minder homonegatieve attitudes. Eenzelfde effect geldt echter ook voor 

meisjes met veel mannelijke vrienden. Longitudinaal onderzoek is nodig om uit te zoeken in welke 

mate selectie en socialisatie verantwoordelijk zijn voor het effect van het geslacht van de 

vriendengroep op homonegativiteit. 

Zoals eerder aangegeven, wordt homoseksualiteit volgens traditionele genderideologieën als een 

schending van de genderrolpatronen gezien (Carrigan et al., 1985; Herek, 1990, 2007; Pascoe, 2011; 

Whitley, 2001), en dit vertaalt zich ook in de resultaten. Naast geslacht en religiositeit zijn de 

individuele genderrolattitudes van een jongere een aanzienlijke predictor van homonegatieve 

gevoelens. Ook gendertypische jongeren, heteroseksuele jongeren en jongeren met ouders die in 

termen van traditionele genderrolpatronen denken, vertonen meer homonegativiteit. Al moeten 

deze bevindingen genuanceerd worden: gendertypische jongeren tonen meer homonegatieve 

gevoelens, en dit is te wijten aan het verband tussen gendertypicaliteit en rigide houdingen 

tegenover genderrollen. Daarnaast is het effect van de genderrolattitudes van de ouders maar 

beperkt vergeleken met het effect van de individuele genderrolattitudes. Voor seksuele oriëntatie, 

ten slotte, wordt er in de JOP-analyses een sterke associatie met homonegatieve attitudes gevonden, 

in de Procrustes-analyses, daarentegen, vinden we maar een beperkt verband. Er zou gespeculeerd 

kunnen worden dat de jongere adolescenten zich minder comfortabel voelen met hun non-

normatieve seksuele geaardheid dan de oudere leerlingen in het JOP. Anders gezegd, zouden jongere 

adolescenten mogelijk meer geïnternaliseerde homonegativiteit ervaren, maar er is meer onderzoek 

nodig om deze conclusie hard te maken. 
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Samenvatting in punten:  

- grote kloof tussen jongens en meisjes: jongens hebben beduidend meer homonegatieve attitudes 

dan meisjes. 

- beperkte aanwijzingen dat de geslachtscompositie in een school een effect heeft op 

homonegativiteit bij de leerlingen.  

- jongeren in een school met een hoge SES-compositie hebben minder homonegatieve attitudes dan 

leerlingen in scholen met een lagere SES-compositie, los van de eigen SES-status.  

- jongeren in concentratiescholen hebben meer homonegatieve attitudes dan leerlingen die niet in 

een concentratieschool zitten, los van de eigen migratieachtergrond. 
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DEEL 3: DRUK TOT GENDERCONFORMISME, GENDERTYPICALITEIT, EN 

THUISGEVOEL OP SCHOOL 

Al vanaf een jonge leeftijd ontwikkelen kinderen een inzicht in wat het betekent een jongen of een 

meisje te zijn, en ervaren ze een druk om te conformeren aan genderstereotypen (Ruble, Martin, & 

Berenbaum, 1998). Dit inzicht in het behoren tot een gender wordt genderidentiteit genoemd 

(Kohlberg, 1966). Het concept genderidentiteit kent een veelvoud aan definities en betekenissen 

(Yunger, Carver, & Perry, 2004). Dit rapport volgt Egan en Perry’s multidimensioneel concept van 

genderidentiteit. Zij stellen genderidentiteit voor als bestaande uit meerdere facetten die allemaal 

verschillende functies uitoefenen. Het model van genderidentiteit bestaat uit vijf grote domeinen: (1) 

weten dat je een lid bent van een gendercategorie, (2) gendertypicaliteit (ervaren van gelijkenissen 

met andere geslachtsgenoten), (3) gendertevredenheid (4) het ervaren van druk tot 

genderconformiteit (zowel van ouders, leeftijdsgenoten, en van jezelf om te conformeren aan 

genderstereotypen), en intergroep bias (geloven dat het eigen gender beter is dan de andere) (Egan 

& Perry, 2001). Zich gendertypisch voelen is een gevolg van sociale vergelijking, het bestuderen, 

afwegen en vergelijken van gendergerelateerde gedragingen en opvattingen van anderen in de 

omgeving en van zichzelf. Hierdoor kunnen personen zich gendertypisch voelen door verschillende 

redenen. Interactie met leeftijdsgenoten speelt hierin een grote rol (Egan & Perry, 2001).  

Niet alle kinderen voelen zich gendertypisch, en in vergelijking met gendertypische jongeren worden 

genderatypische jongeren minder geaccepteerd door de groep (Jewell & Brown, 2014; Smith & 

Leaper, 2006). Genderatypische jongeren zijn vaker slachtoffer van pestgedrag (Drury, Bukowski, 

Velásquez, & Stella-Lopez, 2013), en hebben een grotere kans op een laag zelfbeeld (Jewell & Brown, 

2014; Smith & Leaper, 2006) omdat ze niet conformeren aan de groep. Vooral jongeren die zichzelf 

laag inschatten op gendertypicaliteit en tegelijkertijd een hoge druk ervaren om te voldoen aan 

genderstereotypen lopen het grootste risico op een laag zelfbeeld en depressieve gevoelens (Carver, 

Yunger, & Perry, 2003; Egan & Perry, 2001; Smith & Leaper, 2006; Yunger et al., 2004). Doen wat er 

van de groep en je geslacht verwacht wordt, brengt doorgaans zelfvertrouwen en acceptatie met zich 

mee (Jewell & Brown, 2014; Smith & Leaper, 2006), maar kan tegelijkertijd ook nadelen met zich 

meebrengen. Wanneer een jongere – en dan in het bijzonder genderatypische jongeren – extreme 

druk tot genderconformiteit ervaart, vergroot de kans tot uitsluiting door leeftijdsgenoten (Bem, 

1993; Yunger et al., 2004). Wanneer enkel opties overwogen worden die binnen genderstereotypen 

vallen, dan worden potentieel voldoening gevende hobby’s, carrièrepaden, en levenskeuzes over het 

hoofd gezien, alternatieven die iemand misschien meer geluk zouden brengen dan de opties conform 

met genderstereotypen (Bem, 1981).  
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Een studie van Smith en Leaper (2006) vindt dat het gevoel geaccepteerd te worden door 

leeftijdsgenoten gedeeltelijk de relatie tussen gendertypicaliteit en zelfvertrouwen medieert: het 

verschil in zelfwaardering tussen gendertypische en niet-gendertypische jongeren krimpt aanzienlijk 

wanneer er rekening gehouden wordt met het gevoel aanvaard te worden door de groep (Smith & 

Leaper, 2006). Gelijkaardige resultaten werden gevonden in een onderzoek van Smith en Juvonen 

waar een grotere en meer diverse groep jongeren werd bestudeerd (2017). De studie van Toomey en 

Diaz (2013) vindt zelfs dat gepest worden omwille van seksuele oriëntatie volledig verantwoordelijk 

is voor de (indirecte) relatie tussen genderatypicaliteit bij holebi-jongeren en depressie en 

levenstevredenheid. Omgekeerd rapporteren genderatypische jongeren meer gepest te worden in 

omgevingen waar er algemeen meer druk tot genderconformiteit ervaren wordt (Drury et al., 2013). 

Dit impliceert dat een omgeving die open staat voor genderatypische jongeren als een buffer 

optreedt tegen negatieve gevoelens en dat genderatypicaliteit voornamelijk indirect een effect op 

welzijn heeft. Het gevoel deel uit te maken van een sociale groep in een school is hier van groot 

belang. De mate waarin iemand zich geaccepteerd voelt om wie ze zijn, zich gerespecteerd, 

ondersteund, en opgenomen voelt door anderen in een sociale groep – leeftijdsgenoten en 

leerkrachten – wordt in de Engelstalige vakliteratuur sense of school belonging genoemd (Goodenow 

& Grady, 1993). In dit rapport wordt deze term vrij vertaald naar ‘thuisgevoel op school’. Het belang 

van een positief thuisgevoel op school werd in de wetenschappelijke literatuur reeds uitgebreid 

onderzocht. Zo is er geweten dat een groter thuisgevoel op school geassocieerd is met een grotere 

motivatie om het goed te doen op school (Gillen‐O'Neel & Fuligni, 2013; Goodenow & Grady, 1993), 

het behalen van goede punten (Irvin, Meece, Byun, Farmer, & Hutchins, 2011; Pittman & Richmond, 

2007), en positievere attitudes omtrent schoolgaan en verder studeren (Pittman & Richmond, 2007). 

Ook wordt vervreemding van de middelbare school gelinkt met een grotere kans om als 

schoolverlater zonder diploma te eindigen (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). Het ontbreken van 

druk tot genderconformisme van buitenaf hangt samen met hoe tolerant de omgeving is betreffende 

genderatypicaliteit. Er kan bijgevolg gesteld worden dat de uitkomstvariabelen eigenlijk twee zijden 

van dezelfde medaille zijn. Het ervaren van druk om te voldoen aan rigide ideeën rond gender zal het 

thuisgevoel op school geen goed doen.  

Ervan uitgaande dat jongens over het algemeen meer druk ervaren om te conformeren aan 

genderstereotypen, zou er gesteld kunnen worden dat in scholen met proportioneel meer jongens er 

een cultuur van meer rigide genderstereotypen heerst, waardoor er een hogere druk tot 

genderconformiteit tot stand. Individuen zouden dan in theorie door de gendercompositie in een 

school meer of minder druk tot genderconformiteit ervaren. Deze hypothese leidt tot de eerste 

onderzoeksvraag in dit hoofdstuk: Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op 
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het ervaren van druk tot genderconformiteit van jongens en meisjes? Als de gendercompositie in een 

school een invloed heeft op de mate waarin de grotere groep minder druk oplegt om te 

conformeren, dan zou er verondersteld kunnen worden dat deze cultuur van tolerantie tegenover 

genderatypicaliteit een effect heeft op hoe genderatypische jongeren zich aanvaard en gelukkig 

voelen op school. De tweede onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is de impact van de proportie 

jongens/meisjes op school op de mate waarin gender-atypische jongens en meisjes zich thuis voelen 

op school? Voor zover wij weten is de link tussen geslachtscompositie op school en het ervaren van 

druk tot genderconformiteit, noch thuisgevoel op school nauwelijks onderzocht. Onderzoek dat dit 

wel onderzocht, vergeleek gemengde met gesegregeerde scholen en focust vaak enkel op meisjes. Zo 

werd er in een onderzoek van Gondoli, Corning, Salafia en Bucchianeri (2011) een mediatie-effect 

gevonden waarbij meisjes in gemengde scholen met meer mogelijkheden tot heterosociale 

interacties, meer peer pressure ondervinden om te voldoen aan slankheidsidealen, waardoor meisjes 

in gemengde scholen gemiddeld minder tevreden zijn over hun eigen lichaam dan meisjes in single-

sex scholen (Gondoli et al., 2011). Drury en collega’s (2013), daarentegen, vonden dat meisjes in een 

meisjesschool juist meer druk ondervinden om te conformeren aan genderstereotiepe ideeën rond 

vrouwelijkheid. In een ouder onderzoek uit Vlaanderen vonden de onderzoekers dat meisjes zich 

meer thuis voelen in meisjesscholen dan in gemengde scholen, voor jongens werd er geen verschil 

gevonden (Brutsaert & Van Houtte, 2002). Voor zover wij weten is er nog geen onderzoek gedaan dat 

verder kijkt dan single-sex versus gemengde scholen en tegelijk meisjes en jongens bestudeert. 

Specifiek voor de uitkomstvariabele ‘druk tot genderconformiteit’ vinden studies dat vooral jongens 

druk ervaren om binnen de lijntjes te kleuren wat betreft ideeën rond mannelijkheid (Egan & Perry, 

2001; Mulvey & Killen, 2015; Smith & Leaper, 2006; Yunger et al., 2004). De relatie tussen SES en het 

ervaren van druk tot genderconformiteit is echter minder duidelijk (Priess et al., 2009). Ook rond het 

effect van de leeftijd bij adolescenten is er geen concensus: er zijn studies die vinden dat de druk tot 

genderconformiteit daalt (Carver et al., 2003; Egan & Perry, 2001), terwijl andere studies aanwijzen 

dat de druk stijgt (Hill & Lynch, 1983; Mulvey & Killen, 2015; Polce-Lynch, Myers, Kliewer, & 

Kilmartin, 2001). Verder kan er verwacht worden dat leerlingen met een niet-westerse achtergrond 

meer druk ervaren om te conformeren aan gendernormen (Bos, Picavet, & Sandfort, 2012; Corby, 

Hodges, & Perry, 2007). West-Europese cultuur is relatief individualistisch in vergelijking met veel 

andere delen in de wereld en de druk om te conformeren tot de groep is doorgaans groter in 

collectivistische culturen (Fiske, Kitayama, Markus, & Nisbett, 1998). Onderzoek wijst uit dat een 

groot deel van gendertypische jongeren druk ervaren om te conformeren aan gendernormen, meer 

dan gender-atypische jongeren. Druk tot conformeren drijft vooral jongens naar gendertypisch 

gedrag, maar deze relatie is complex en zeker niet rechtlijnig, genderatypische jongeren kunnen 
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zeker ook veel druk ervaren (Egan & Perry, 2001; Smith & Leaper, 2006). Een studie van Yunger, 

Carver, en Perry (2004) vindt bijvoorbeeld geen link tussen gendertypicaliteit en druk tot 

genderconformisme. Indien er aangenomen wordt dat gendertypische jongeren meer druk ervaren 

te conformeren, dan kan er verwacht worden dat holebi-jongeren minder druk ervaren om te 

voldoen aan de gendernormen (maar enkel indien ze hun homoseksualiteit aanvaard hebben) 

(Theodore & Basow, 2000). In die lijn kan er aangenomen worden dat jongeren met ouders die 

weinig belang hechten aan het volgen van gendernormen, zelf ook minder druk ervaren om te 

conformeren aan de conventionele ideeën rond gender (Fulcher et al., 2008; Leaper, Farkas, & 

Brown, 2012). Verder, in klassieke twee-oudergezinnen of in gezinnen met dochters en zonen waar 

genderrolpatronen meer benadrukt worden, zou het kunnen dat jongeren meer druk tot 

genderconformiteit ervaren (McHale et al., 2003). Ten slotte vonden studies een link aan tussen anti-

school cultuur en een hogere druk om aan bepaalde visies van mannelijkheid te conformeren (Barth, 

Dunlap, Dane, Lochman, & Wells, 2004; Clark, 1995). Anti-school cultuur wordt vaker teruggevonden 

in minder academische richtingen (Van de Gaer, Pustjens, Van Damme, & De Munter, 2006), 

waardoor er verwacht kan worden dat jongeren in bso-richtingen meer druk tot genderconformiteit 

ervaren. 

De opbouw van de analyse voor de tweede onderzoeksvraag wijkt af van de algemene blauwdruk 

van hiërarchische modellen in dit rapport. In deze vraag staat namelijk een interactie-effect centraal: 

er wordt gekeken hoe de geslachtscompositie eventueel een impact heeft op het verband tussen 

gendertypicaliteit en thuisgevoel op school. Daarnaast wordt er bestudeerd of het effect van 

gendertypicaliteit beïnvloed wordt door de genderrolcultuur in een school. Dit neemt niet weg dat er 

niet opnieuw gecontroleerd wordt op dezelfde set controlevariabelen. Eerder onderzoek schetst al 

een beeld van welke relaties er verwacht kunnen worden. Zo toont onderzoek aan dat jongens zich 

minder thuis voelen op school dan meisjes (Anderman, 2003; Gillen‐O'Neel & Fuligni, 2013; 

Goodenow & Grady, 1993; Ma, 2003) (met uitzondering van Rostosky, Owens, Zimmerman en Riggle 

(2003), die geen significant effect van geslacht vonden), en dat het thuisgevoel op school over het 

algemeen daalt naarmate de leerlingen ouder worden (Anderman, 2003). Al vindt onderzoek van 

Gillen-O’Neel en Fuligni (2013) dat het thuisgevoel op school enkel bij meisjes daalt naarmate ze 

ouder worden, terwijl dat van jongens stabiel blijft. Voor SES wordt er doorgaans geen significante 

relatie gevonden (Gillen‐O'Neel & Fuligni, 2013; Ma, 2003). Volgens onderzoek van Nussbaum en 

Steele (2007) voelen jongeren met een etnische minderheidsachtergrond zich minder thuis op 

school, maar ander onderzoek vindt geen verband tussen etniciteit en thuisgevoel (Gillen‐O'Neel & 

Fuligni, 2013). Over het verband tussen gezinskenmerken en zich deel van de sociale groep op school 

voelen, bestaat weinig onderzoek, behalve één onderzoek dat vindt dat zowel het aantal broers en 
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zussen, als een kind zijn van gescheiden ouders, geen invloed heeft op het thuisgevoel op school (Ma, 

2003). Wanneer een leerling als anders gepercipieerd wordt door de grotere groep, dan bestaat er 

de kans dat dat “anders zijn” gebruikt wordt als reden om gepest te worden, daarom stellen Dupper, 

Forrest-Bank, en Lowry-Carusillo (2015) dat leerlingen met een zichtbare andere religie dan de grote 

meerderheid zich minder thuis voelen op school. Een dergelijk patroon wordt ook gevonden voor 

seksuele minderheden in een school (Rostosky et al., 2003). In een onderzoek van Van Houtte en Van 

Maele (2012), waarbij data van Vlaamse jongeren uit 2004-2005 werd geanalyseerd, wordt er 

waargenomen dat jongeren in tso/bso-scholen zich minder thuis voelen op school dan jongeren in 

aso-scholen. Dit effect verdwijnt wel wanneer er rekening gehouden wordt met de mate waarin hun 

leerkrachten de leerlingen vertrouwen/wantrouwen. Ook werd er gevonden dat het hebben van 

slechte schoolresultaten gelinkt kan worden met zich thuis voelen op school – en in tso/bso-scholen 

halen leerlingen gemiddeld lagere punten. Meer specifiek wordt er een associatie gevonden tussen 

lage schoolresultaten en zich gesteund voelen door de leerkrachten (Van Houtte & Van Maele, 2012). 

Ten slotte wijzen studies rond anti-school attitudes als onderdeel van een typische mannelijke 

identiteit, zoals studies rond laddism, uit dat traditionele genderrolattitudes geassocieerd kunnen 

worden met een lager thuisgevoel op school, vooral bij jongens, maar ook bij meisjes (Jackson, 2006; 

Morris, 2012; Willis, 1977). Een studie door Huyge, Van Maele, en Van Houtte (2015) op data van de 

eerste wave van het Procrustes-project heeft dit onderzocht en wel degelijk een relatie tussen 

traditionele genderrolattitudes en een lager thuisgevoel op school gevonden.  

 

ANALYSES 

In dit hoofdstuk wordt enkel gebruik gemaakt van de data uit het Procrustes-project (wave 3) omdat 

dit de enige dataset is die informatie bevat over het ervaren van druk tot genderconformiteit en 

thuisgevoel op school. De opbouw van de modellen en de keuze van controlevariabelen loopt gelijk 

met de andere analysemodellen in dit rapport. Enkel voor de tweede onderzoeksvraag rond 

thuisgevoel op school wordt er begonnen met een ander startmodel, waar gendertypicaliteit eerst 

bestudeerd wordt, en worden er andere interactie-effecten verkend.  

 

Druk tot genderconformiteit 

Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op het ervaren van druk tot 

genderconformiteit van jongens en meisjes? De afhankelijke variabele die in deze eerste 

onderzoeksvraag centraal staat is het ervaren van ‘druk tot genderconformiteit’. Negen items in de 

vragenlijst van het Procrustes-project meten in welke mate een leerling druk ervaart om te 
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conformeren naar genderstereotypen. Deze vragen verschillen naargelang het geslacht van de 

leerling, maar tussen de geslachten verschillen de items niet van betekenis. Enkele voorbeelden van 

deze items zijn: “Ik vind het belangrijk me te gedragen zoals andere meisjes/jongens”, en “De 

meisjes/jongens die ik ken zouden boos worden wanneer ik met jongens/meisjes speelgoed zou 

willen spelen”. De leerlingen konden antwoorden gaande van “helemaal niet akkoord” (0) tot 

“helemaal akkoord” (3) (een volledig overzicht van de items vindt u in de Appendix). Het gemiddelde 

van de scores op de items wordt berekend als er minimum zeven keer geldig geantwoord werd op de 

negen items. Dit gemiddelde wordt dan de score voor de variabele ‘druk tot genderconformiteit’. 

Hoe hoger de score, hoe groter de druk. Gemiddeld scoren de leerlingen 1,51, en de 

standaardafwijking bedraagt 0,55. Voor 87 leerlingen is er geen score berekend, wat neerkomt op 

1,7% missings. Hoe jongens en meisjes afzonderlijk scoren voor het ervaren van druk tot 

genderconformiteit wordt weergegeven op figuur 1. De grafiek toont dat jongens inderdaad meer 

druk tot genderconformiteit ervaren. 

 

 

De bivariate relaties tussen de onafhankelijke variabelen en druk tot genderconformiteit worden 

weergegeven in tabellen 1 en 2. In de eerste van deze tabellen tonen alle metrische variabelen 

significante correlaties met druk tot genderconformiteit. De resultaten komen overeen met wat 

studies reeds vonden. Vooral de relatie tussen traditionele genderrolattitudes en druk tot 

genderconformiteit valt op met een correlatie van 0,605 (p < 0,01). Voor SES en leeftijd – twee 

variabelen waarvoor de literatuur geen duidelijk verband vindt met druk tot genderconformiteit – 

wordt er gevonden dat leerlingen met een hogere SES minder druk ervaren om te conformeren (r = -

0,091; p < 0,01), terwijl de druk voor oudere leerlingen hoger ligt (r = 0,037; p < 0,01), maar deze 

verbanden zijn zwak.  
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In tabel 2 worden de verhoudingen tussen de categorische variabelen en de afhankelijke variabele 

getoond. Zoals verwacht, ervaren jongens significant meer druk tot genderconformiteit dan meisjes 

(gemiddeld 1,79 versus 1,2; p < 0,01). Jongeren met enkel broers (gemiddeld 1,52), of enkel zussen 

(gemiddeld 1,53) ervaren significant meer druk dan jongeren met een mix aan broers/zussen 

(gemiddeld 1,48; p < 0,05), wat niet strookt met wat de studie van McHale, Crouter en Whiteman 

(2003) vindt. Ook wordt er in tegenstelling tot wat de literatuur doet verwachten, geen significant 

verband gevonden voor de migratieachtergrond van de leerling (noch voor etniciteit, noch voor 

geboorteland), en ook de correlatie voor de gezinssituatie (intact gezin) is niet significant. Verder is er 

wel een verschil in druk tot genderconformiteit afhankelijk van de studierichting: leerlingen uit het 

aso (gemiddeld 1,44), tso (1,65), bso (1,66) en kso (1,2) ervaren druk tot genderconformiteit in 

verschillende mate (p < 0,01). Enkel de gemiddelde scores tussen het volgen van een tso- en een bso-

opleiding verschillen niet significant van elkaar. De gemiddelde druk tot genderconformiteit bij 

leerlingen die vooral bevriend zijn met mensen van het ander geslacht ligt significant lager dan de 

druk bij leerlingen met vooral vrienden van het eigen geslacht (gemiddeld 1,44 versus 1,52; p < 0,05). 

Tussen de andere categorieën is er geen significant verschil. Ten slotte scoren heteroseksuele 

leerlingen significant hoger voor druk tot genderconformiteit dan holebi-leerlingen en leerlingen die 

twijfelen over hun seksuele oriëntatie (gemiddeld 1,52 versus 1,32 en 1,29; p < 0,01).  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Procrustes: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische onafhankelijke variabelen op 
leerlingenniveau en druk tot genderconformiteit en gendertypicaliteit (N leerlingen = 5162). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. druk gender-
conformiteit  

1 0,224** -0,037** 0,605** 0,107** -0,091** 0,037** 0,072** 

2.gendertypicaliteit  1 0,517** 0,157** 0,02 0,015 -0,018 0,019 

3. thuisgevoel school   1 -0,03* -0,045** 0,058** -0,03* -0,012 

4. genderrolattitude    1 0,274** -0,157** 0,098** 0,122** 

5. genderrolattitudes 
ouders 

    1 -0,262** 0,09** 0,252** 

6. SES      1 -0,167** -0,157** 

7. leeftijd       1 0,077** 

8. religiositeit        1 

*p < 0,05; **p < 0,01 
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Tabel 3 toont de resultaten van de multilevel regressie-analyses. Alle regressiecoëfficiënten zijn 

gecentreerd, dus moet er vergeleken worden met het gemiddelde. Het nulmodel toont een 

significante variantie op het leerlingenniveau en het schoolniveau, wat multilevel-analyse 

aangewezen maakt. Van de totale variantie situeert 10,48% zich tussen scholen. De variantie op het 

schoolniveau blijft significant in model 1, waar enkel geslachtscompositie als onafhankelijke variabele 

in het model voorkomt. In dit model is het effect van geslachtcompositie significant: de leerlingen in 

scholen met een grotere proportie meisjes ervaren gemiddeld minder druk tot genderconformiteit 

Tabel 2: bivariate relaties tussen categorische variabelen en druk tot genderconformiteit 
en thuisgevoel op school(N leerlingen = 4587). 

 druk tot genderconformisme thuisgevoel op school 

 
gemiddelde t/F gemiddelde t/F 

geslacht  t = 44,019**  t = 1,046 

jongen 1,79  3,1  

meisje 1,2  3,08  

etniciteit   t = -1,211  t = 0,001 

West Europees 1,5  3,09  

niet-West Europees 1,53  3,09  

Geboorteland   t = -0,385  t = 1,502 

West Europees 1,51  3,09  

niet-West Europees 1,52  3,03  

gezin:  t = -1,818  t = -3,085** 

woont niet bij beide 
ouders samen 

1,48  3,04  

woont bij beide 
ouders in één huis 

1,52  3,1  

gezin:   F = 3,244*  F = 2,767* 

enkel broers 1,52  3,12  

enkel zussen 1,53  3,07  

mix broers/zussen 1,48  3,08  

geen broers/zussen 1,51  3,06  

onderwijsvorm:   F = 61,326**  F = 29,649** 

aso 1,44  3,14  

bso 1,66  2,97  

kso 1,2  3,07  

tso 1,65  2,99  

geslacht vrienden :   F = 3,622*  F = 4,426* 

vooral eigen geslacht 1,52  3,09  

mix beide geslachten 1,49  3,09  

vooral ander geslacht 1,44  3  

seksuele oriëntatie:  F = 13,727**  F = 20,535** 

hetero 1,52  3,1  

holebi 1,32  2,92  

geen idee 1,29  2,76  

*p < 0,05; **p < 0,01 
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dan leerlingen in scholen met een kleiner aandeel aan meisjes (y = 0.007, p < 0,001). In model 2, 

rekening houdend met controlevariabelen, is dit verband niet langer significant. Met name het 

geslacht van de leerling (y = -0,543; p < 0,001) is ervoor verantwoordelijk dat het effect van 

geslachtscompositie niet meer significant is. Naast geslacht hebben de variabelen SES (y = -0,015; p < 

0,001), en gendertypicaliteit (y = 0,125; p < 0,001) een significant effect op de afhankelijke variabele. 

Dit wil zeggen dat jongeren met een hogere SES dan gemiddeld en gendertypische jongeren meer 

druk ervaren. Ook toont de data dat leerlingen met een mix aan broers/zussen minder druk ervaren 

dan leerlingen met enkel broers (y = -0,047; p < 0,01), en dat leerlingen uit het aso gemiddeld lager 

scoren op ‘druk tot genderconformiteit’ dan leerlingen uit het bso (y = 0,139; p < 0,001) en tso (y = 

0,097; p < 0,001). Leerlingen met vooral vrienden van het ander geslacht (y = -0,096; p < 0,001), en in 

mindere mate ook leerlingen met een gemengde vriendengroep (y = -0,038; p < 0,01) ervaren minder 

druk dan leerlingen die voornamelijk bevriend zijn met seksegenoten. Holebi-leerlingen ervaren 

significant minder druk tot genderconformiteit dan heteroseksuele leerlingen (y = -0,159; p < 0,001). 

Leerlingen die twijfelen aan hun geaardheid tonen geen significant verschil met de heteroseksuele 

leerlingen. Geen enkele variabele op het schoolniveau heeft een significant effect op het ervaren van 

druk tot genderconformiteit, net als de variabelen leeftijd, en beide variabelen rond etniciteit. In dit 

model met controlevariabelen tonen de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten – niet 

weergegeven in de tabel – dat het geslacht van de leerling de meest invloedrijke factor is (y* = -

0,271; p < 0,001), gevolgd door gendertypicaliteit (y* = 0,083; p < 0,001). 

In model 3 wordt er, naast de controlevariabelen, rekening gehouden met de genderrolcultuur in de 

scholen en met de individuele genderrolattitude. Zoals verwacht, is er een sterk en positief verband 

tussen de individuele traditionele genderrolattitude en druk tot genderconformiteit (y = 0,406; p < 

0,001), maar er is geen significant effect voor genderrolcultuur. Opvallend in dit model, vergeleken 

met model 2, is dat de afkomst van de grootmoeder een invloed heeft op het ervaren van druk tot 

genderconformiteit. Wanneer er dus gecontroleerd wordt voor de individuele genderrolattitudes dan 

geven leerlingen met een niet-West-Europese afkomst aan minder druk te ervaren dan leerlingen 

met een West-Europese achtergrond (hetzelfde geldt niet voor het geboorteland). Eenzelfde patroon 

wordt ook gezien bij leerlingen die enkel zussen hebben in vergelijking met leerlingen met enkel 

broers, ook hier is er sprake van een suppressie-effect. Het hebben van enkel zussen brengt meer 

druk tot het volgen van genderschema. Het aanvankelijke significante effect van een gemengde 

vriendengroep (versus een vriendengroep bestaande uit seksegenoten) verdwijnt in model 3, wat 

wijst op een mediatie van genderrolattitudes. In dit model wijzen de gestandaardiseerde 

coëfficiënten uit dat de individuele genderrolattitudes de belangrijkste verklarende factor is (y* = 

0,248; p < 0,001), belangrijker dan het effect van geslacht (y* = -0,17; p < 0,001). 
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In model 4 komen de interactie-effecten in het model. Geen van deze hebben een significant effect 

op druk tot genderconformiteit. De andere variabelen blijven nagenoeg onveranderd in vergelijking 

met model 3. Het invoeren van de interactie-effecten is ook geen verbetering van de algemene fit 

van het model, aangezien de -2*loglikelihood niet significant lager ligt dan in model 3. In het laatste 

model (model 5), wordt er gecontroleerd voor de genderrolattitudes van de ouders. Deze variabele 

wordt pas in het laatste model toegevoegd, omdat er voor veel ouders geen informatie gekend is. 

Leerlingen met ouders die traditionele genderrolattitudes hebben, ervaren meer druk tot 

genderconformiteit (p < 0,001).  

Tabel 3. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – druk tot genderconformiteit  

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 

intercept  1,525*** 
(0,026) 

1,513*** 
(0,016) 

1,744*** 
(0,025) 

1,680*** 
(0,023) 

1,677*** 
(0,023) 

1,682*** 
(0,026) 

schoolniveau       
geslachtscompositie  -0,007*** 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
0,001 

(0,001) 
0,001 

(0,001) 
SES-compositie   0,011 

(0,02) 
0,028 

(0,015) 
0,027 

(0,015) 
0,019 

(0,017) 
concentratieschool   0,024 

(0,058) 
0,016 

(0,051) 
0,018 

(0,054) 
0,03 

(0,07) 
genderrolcultuur:       

traditioneel    -0,016 
(0,039) 

0,002 
(0,042) 

0,010 
(0,047) 

egalitair    -0,029 
(0,023) 

-0,022 
(0,029) 

-0,028 
(0,031) 

       
niveau leerling       
geslacht: meisje   -0,543*** 

(0,015) 
-0,341*** 

(0,014) 
-0,33*** 

(0,018) 
-0,342*** 

(0,02) 
SES   -0,015*** 

(0,004) 
-0,010** 

(0,004) 
-0,01** 
(0,004) 

-0,009* 
(0,004) 

leeftijd   0,000 
(0,012) 

-0,004 
(0,01) 

-0,004 
(0,01) 

-0,004 
(0,012) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

  0,001 
(0,026) 

-0,106*** 
(0,023) 

-0,106*** 
(0,023) 

-0,121*** 
(0,027) 

geboorteland: niet-West 
Europees 

  -0,003 
(0,04) 

0,023 
(0,035) 

0,021 
(0,035) 

-0,002 
(0,046) 

religiositeit   0,024*** 
(0,005) 

0,018*** 
(0,004) 

0,018*** 
(0,004) 

0,017*** 
(0,005) 

woont bij beide ouders in 
één huis 

  0,017 
(0,017) 

0,012 
(0,015) 

0,012 
(0,015) 

0,014 
(0,017) 

gezin (ref, enkel broers):        
enkel zussen   0,019 

(0,018) 
0,031* 
(0,016) 

0,031* 
(0,016) 

0,028 
(0,017) 

mix broers/zussen   -0,047** 
(0,017) 

-0,046** 
(0,016) 

-0,046** 
(0,016) 

-0,056** 
(0,017) 

geen broers/zussen   -0,006 
(0,024) 

0,012 
(0,021) 

0,012 
(0,021) 

0,005 
(0,023) 

onderwijsvorm (ref, aso):        
bso   0,139*** 

(0,03) 
0,079** 
(0,026) 

0,083** 
(0,027) 

0,083** 
(0,031) 

kso   -0,027 
(0,074) 

0,05 
(0,065 

0,05 
(0,065) 

0,01 
(0,078) 

tso   0,097*** 
(0,024) 

0,074*** 
(0,021) 

0,076*** 
(0,021) 

0,09*** 
(0,023) 

       

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 3. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – druk tot genderconformiteit  

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 

geslacht vrienden (ref, 
vooral eigen geslacht):  

      

mix beide geslachten   -0,038* 
(0,015) 

-0,024 
(0,013) 

-0,025 
(0,013) 

-0,029 
(0,015) 

vooral ander geslacht   -0,096** 
(0,03) 

-0,082** 
(0,027) 

-0,084** 
(0,027) 

-0,072** 
(0,029) 

seksuele oriëntatie  
(ref, hetero): 

      

holebi   -0,159*** 
(0,044) 

-0,08* 
(0,039) 

-0,079* 
(0,039) 

-0,029 
(0,044) 

geen idee   -0,078 
(0,055) 

-0,019 
(0,048) 

-0,019 
(0,048) 

0,024 
(0,052) 

gendertypicaliteit    0,125*** 
(0,011) 

0,086*** 
(0,01) 

0,086*** 
(0,01) 

0,09*** 
(0,011) 

genderrolattitude leerling    0,406*** 
(0,012) 

0,407*** 
(0,012) 

0,389*** 
(0,013) 

       
geslacht* 
gendercompositie 

    -0,001 
(0,001) 

-0,001 
(0,001) 

geslacht* 
genderrolcultuur 
traditioneel 

    -0,054 
(0,065) 

-0,062 
(0,086) 

geslacht* 
genderrolcultuur egalitair 
 

    -0,009 
(0,03) 

-0,003 
(0,033) 

genderrolattitudes ouders 
 
 

     0,041** 
(0,013) 

variantie schoolniveau 0,033*** 
(0,007) 

0,01*** 
(0,003) 

0,005** 
(0,002) 

0,002* 
(0,001) 

0,002* 
(0,001) 

0,002* 
(0,001) 

variantie leerlingen-
niveau 
 

0,282*** 
(0,006) 

0,282*** 
(0,006) 

0,200*** 
(0,004) 

0,158*** 
(0,003) 

0,158*** 
(0,003) 

0,155*** 
(0,004) 

-2*loglikelihood 8110,442 8059,687 5517,963 4419,36 4417,961 3524,707 
N leerlingen  5075 5075 4440 4427 4427 3579 

N scholen 57 57 56 56 56 56 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
N scholen: 57 
N leerlingen: 5162 

 

Tabel 4 toont de resultaten van de analyses voor meisjes en jongens apart. Opnieuw zijn alle 

coëfficiënten in de tabel resultaten voor gecentreerde variabelen. Voor de meisjes wordt er geen 

significant effect gevonden voor de geslachtscompositie in scholen, noch in model 1a, noch in de 

andere modellen. Wel is er een significant effect van SES (y = -0,016; p < 0,01), religiositeit (y = 0,024; 

p < 0,01), de gevolgde onderwijsvorm (ref. cat. aso: bso y = 0,126; p < 0,01 – tso y = 0,079; p < 0,05), 

het geslacht van de vrienden (ref. cat. eigen geslacht: mix y = -0,048; p < 0,05 – ander geslacht y = -

0,135; p < 0,01), de seksuele oriëntatie (ref. cat. hetero: holebi y = -0,181; p < 0,01 – geen idee y = -

0,153; p < 0,05) en gendertypicaliteit (y = 0,134; p < 0,001). De sterkste gestandaardiseerde 

regressiecoeëfficiënten zijn te vinden bij het effect van gendertypicaliteit (y* = 0,089; p < 0,001), het 

volgen van bso (y* = 0,042; p < 0,001), en religiositeit (y* = 0,042; p < 0,001). In het model waar er 
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rekening gehouden wordt met gedeelde en individuele genderrolattitudes zijn er geen significante 

effecten op het schoolniveau, ook niet voor de genderrolcultuur op school (model 2a). Enkele 

effecten zijn niet langer significant, met name de effecten van SES, de studierichting, en de seksuele 

oriëntatie. Bovendien is er geen verschil meer in invloed tussen het hebben van een gemengde 

vriendengroep of een vriendengroep die vooral bestaat uit mensen van het eigen geslacht. Dit 

impliceert dat er hier sprake is van mediatie-effecten, waarbij genderrolattitudes optreden als een 

tussenschakel in de respectievelijke effecten op druk tot genderconformiteit. Opvallend is dat het 

effect van een niet-West-Europese etniciteit in dit model significant wordt. Na het controleren op 

genderrolattitudes ervaren meisjes met een migratieachtergrond (grootmoeder niet West-Europees) 

minder druk om te conformeren aan genderstereotypen (y = -0,146; p < 0,001). Ook toont model 2a 

dat meisjes met enkel zussen meer druk ervaren (y = 0,061; p < 0,001). In model 3a tonen de 

resultaten dat de genderrolattitudes van de ouders nipt geen significant effect hebben op het 

ervaren van druk tot genderconformiteit (p = 0,066). De andere effecten blijven robuust na het 

toevoegen van deze laatste variabele, er wordt wel weer een significant effect voor SES gevonden (y 

= -0,014; p < 0,05), maar over alle modellen heen bevindt dit effect zich dichtbij de 0,05-

overschrijdingskans. In het laatste model zijn individuele genderrolattitude (y* = 0,26; p < 0,001), en 

gendertypicaliteit (y* = 0,074; p < 0,001) de belangrijkste factoren die de druk tot genderconformiteit 

beïnvloeden, en is er geen significante variantie op het schoolniveau meer aanwezig. 

In de analyses voor de jongens toont model 1b dat SES (y = -0,014; p < 0,05), religiositeit (y = 0,025; p 

< 0,001), het hebben van zowel broers als zussen (ref. cat. enkel broers y = -0,078; p < 0,01), de 

onderwijsvorm (ref. cat. aso: bso y = 0,16; p < 0,001 – tso y = 0,127; p < 0,001) en gendertypicaliteit 

(y = 0,115; p < 0,001) een invloed hebben op het ervaren van druk om te conformeren naar wat als 

mannelijk wordt geacht. Wederom zijn er geen significante effecten voor variabelen op het 

schoolniveau. In dit model zijn de meest invloedrijke factoren gendertypicaliteit (y* = 0,076; p < 

0,001) en onderwijsvorm (ref. cat. aso: bso y* = 0,053; p < 0,001 – tso y* = 0,05; p < 0,001). In model 

2b wordt er gecontroleerd voor genderrolcultuur en de genderrolattitude van de jongens. De 

genderrolcultuur in de school heeft geen significante invloed op de druk die ervaren wordt door de 

leerlingen om genderschema’s te volgen, maar de individuele genderrolattitude heeft dat wel (y = 

0,393; p < 0,05). De genderrolattitude van de leerling is in dit model de meest invloedrijke variabele 

met een gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt van 0,24. Ten slotte wordt er geen significante 

variantie op het niveau van de scholen meer waargenomen. In model 3b wordt de genderrolattitude 

van de ouders in de analyse opgenomen. Jongens met ouders met eerder traditionele 

genderrolattitudes ervaren gemiddeld een hogere druk om te voldoen aan stereotypen voor mannen 

(y = 0,048; p < 0,05). Dit model toont dat de genderrolattitude van de ouders optreedt als een 
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suppressor op de relatie tussen geslachtscompositie in scholen en het ervaren van druk tot 

genderconformisme. Ouders met traditionele genderideologieën sturen hun zonen vlugger naar 

scholen met proportioneel meer jongens (Pearson correlatie -0,065; p < 0,01). Wanneer hier 

rekening mee gehouden wordt, wordt er ook een klein maar positief effect waargenomen van een 

geslachtscompositie met proportioneel meer meisjes (y* = 0,041; p < 0,01). In scholen met relatief 

meer meisjes ervaren de jongens dus meer druk tot genderconformiteit, maar dit effect is bijna 

verwaarloosbaar. Ook het effect van migratieachtergrond wordt significant (y* = 0,028; p < 0,05), 

maar het significantieniveau voor dit effect was maar nipt niet significant in model 2b en fluctueert 

op zich niet veel. Bovendien is het effect zo miniem dat het onbetekenend is voor de afhankelijke. 

Het effect van SES verdwijnt dan weer. De andere effecten blijven stabiel. In dit laatste model zijn de 

meest invloedrijke onafhankelijke variabelen de individuele genderrolattitude (y* = 0,222; p < 0,001).  

Tabel 4. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – druk tot genderconformiteit  
meisjes (N= 2443) en jongens (N = 2719) apart. 

 Meisjes jongens 
 model 1a model 2a model 3a model 1b model 2b model 3b 

intercept  1,189*** 
(0,032) 

1,223*** 
(0,03) 

1,207*** 
(0,032) 

1,755*** 
(0,032) 

1,784*** 
(0,028) 

1,794*** 
(0,032) 

schoolniveau       
geslachtscompositie -0,000 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
0,001 

(0,001) 
0,001 

(0,001) 
0,001 

(0,001) 
0,002** 
(0,001) 

SES-compositie 0,026 
(0,024) 

0,036 
(0,020) 

0,028 
(0,021) 

-0,016 
(0,025) 

0,007 
(0,018) 

-0,005 
(0,019) 

concentratieschool 0,070 
(0,077) 

0,020 
(0,087) 

0,030 
(0,111) 

-0,052 
(0,071) 

-0,017 
(0,059) 

-0,016 
(0,081) 

genderrolcultuur:       
traditioneel  -0,021 

(0,084) 
-0,013 

(0,105) 
 -0,019 

(0,038) 
-0,010 

(0,039) 
egalitair  -0,033 

(0,030) 
-0,028 

(0,030) 
 -0,028 

(0,025) 
-0,037 

(0,025) 
       
niveau leerlingen       
SES -0,016** 

(0,006) 
-0,009 

(0,005) 
-0,014* 
(0,006) 

-0,014* 
(0,006) 

 

-0,011* 
(0,005) 

-0,005 
(0,006) 

leeftijd 0,002 
(0,017) 

-0,001 
(0,015) 

-0,004 
(0,017) 

-0,002 
(0,016) 

-0,008 
(0,014) 

-0,004 
(0,016) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

-0,050 
(0,036) 

-0,146*** 
(0,032) 

-0,161*** 
(0,038) 

0,052 
(0,037) 

-0,060 
(0,032) 

-0,077* 
(0,037) 

geboorteland: niet-
West Europees 

0,011 
(0,055) 

0,042 
(0,05) 

0,053 
(0,065) 

-0,027 
(0,057) 

-0,010 
(0,050) 

-0,079 
(0,065) 

religiositeit 0,024*** 
(0,007) 

0,019** 
(0,006) 

0,018** 
(0,006) 

0,025*** 
(0,006) 

0,018** 
(0,006) 

0,017** 
(0,006) 

woont bij beide 
ouders in één huis 

0,021 
(0,024) 

0,002 
(0,021) 

0,014 
(0,024) 

 

0,010 
(0,023) 

0,017 
(0,021) 

0,009 
(0,023) 

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 4. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – druk tot genderconformiteit  
meisjes (N= 2443) en jongens (N = 2719) apart. 

 Meisjes jongens 
 model 1a model 2a model 3a model 1b model 2b model 3b 

gezin (ref, enkel 
broers): 

      

enkel zussen 0,047 
(0,025) 

0,061** 
(0,022) 

0,071** 
(0,025) 

-0,004 
(0,024) 

0,005 
(0,022) 

-0,013 
(0,024) 

mix broers/zussen -0,019 
(0,025) 

-0,012 
(0,022) 

-0,007 
(0,025) 

-0,078** 
(0,025) 

-0,082*** 
(0,022) 

-0,106*** 
(0,024) 

geen broers/ zussen 0,003 
(0,035) 

0,015 
(0,031) 

0,018 
(0,033) 

 

-0,009 
(0,034) 

0,010 
(0,030) 

-0,002 
(0,032) 

onderwijsvorm (ref, 
aso): 

      

bso 0,126** 
(0,044) 

0,065 
(0,04) 

0,069 
(0,047) 

0,160*** 
(0,041) 

0,104** 
(0,036) 

0,112** 
(0,040) 

kso -0,047 
(0,085) 

0,042 
(0,076) 

-0,010 
(0,087) 

-0,048 
(0,153) 

0,011 
(0,134) 

0,086 
(0,177) 

tso 0,079* 
(0,034) 

0,049 
(0,031) 

0,045 
(0,033) 

0,127*** 
(0,033) 

0,106*** 
(0,029) 

0,137*** 
(0,032) 

geslacht vrienden 
(ref, vooral eigen 
geslacht): 

      

mix beide 
geslachten 

-0,048* 
(0,022) 

-0,022 
(0,019) 

-0,038 
(0,021) 

-0,029 
(0,021) 

-0,023 
(0,019) 

-0,015 
(0,021) 

vooral ander 
geslacht 

-0,135** 
(0,043) 

-0,116** 
(0,039) 

-0,096* 
(0,042) 

-0,061 
(0,042) 

-0,049 
(0,036) 

-0,040 
(0,041) 

seksuele oriëntatie  
(ref, hetero): 

      

holebi -0,181** 
(0,062) 

-0,086 
(0,055) 

-0,027 
(0,063) 

-0,119 
(0,063) 

-0,051 
(0,055) 

-0,010 
(0,062) 

geen idee -0,153* 
(0,071) 

-0,027 
(0,063) 

0,048 
(0,069) 

0,028 
(0,085) 

0,003 
(0,075) 

0,015 
(0,080) 

gendertypicaliteit  0,134*** 
(0,015) 

0,105*** 
(0,014) 

0,112*** 
(0,015) 

0,115*** 
(0,015) 

0,066*** 
(0,013) 

0,068*** 
(0,015) 

       
genderrolattitudes 
leerling 

 0,426*** 
(0,018) 

0,426*** 
(0,021) 

 0,393*** 
(0,015) 

0,364*** 
(0,017) 

       
genderrolattitudes 
ouders 

  0,034 
(0,018) 

  0,048** 
(0,018) 

       

variantie 
schoolniveau 

0,006* 
(0,002) 

0,003* 
(0,001) 

0,002 
(0,001) 

0,005* 
(0,002) 

0,001 
(0,001) 

0,000 
(0,001) 

variantie 
leerlingenniveau 

0,197*** 
(0,006) 

0,158*** 
(0,005) 

0,156*** 
(0,005) 

0,156*** 
(0,005) 

0,200*** 
(0,006) 

0,153*** 
(0,005) 

-2*loglikelihood 2695,048 2187,315 1765,709 2205,133 2804,223 1726,553 
N leerlingen  2187 2181 1778 2246 2253 1801 
N scholen 49 49 49 56 56 56 
       

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 

 

 

Thuisgevoel op school 

De tweede onderzoeksvraag - wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op school op de 

mate waarin genderatypische jongens en meisjes zich thuis voelen op school – heeft als afhankelijke 

variabele het gevoel een plek te hebben op school. De Procrustes-data heeft 10 items om dit te 
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meten. Er werd aan de leerlingen gevraagd in hoeverre ze akkoord gaan met items als “Ik heb weinig 

vrienden op deze school”, “Ik word vaak gepest door de andere leerlingen op school”, maar ook “Ik 

kom goed overeen met de leerlingen op deze school”. Antwoordmogelijkheden varieerden tussen 

“Helemaal niet akkoord” (0) tot “Helemaal akkoord” (4). Deze items worden opgenomen in de schaal 

“thuisgevoel op school”, waarvoor een hogere score gelijk staat aan een groter gevoel van school 

belonging, een plek te hebben onder de andere leerlingen van de school. De items dit werden 

aangewend voor de schalen thuisgevoel op school en gendertypicaliteit zijn weergegeven in de 

Appendix. Als de respondenten voor ten minste 8 van de 10 items geldig hadden geantwoord, werd 

het gemiddelde van de items berekend. Gemiddeld scoren de leerlingen 3,09 op de schaal van 

thuisgevoel op school. De standaardafwijking voor deze variabele bedraagt 0,57. Voor 8 

respondenten werd er geen score berekend, wat neerkomt op een percentage missing data van 

0,2%. De spreiding van hoe jongens en meisjes afzonderlijk scoren op deze variabele wordt getoond 

in figuur 2. 

 

 

 

 

De bivariate relaties tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen zijn te zien in tabellen 1 en 

2. Voor de metrische variabelen tonen de resultaten dat een leeftijd (r = -0,03; p < 0,05), traditionele 

genderrolattitudes bij leerlingen (r = -0,03; p < 0,05) en bij hun ouders (r = -0,045; p < 0,01) bijdragen 

tot een lager thuisgevoel op school. Ook kan een hogere druk tot genderconformiteit (r = -0,037; p < 

0,01) met een lagere score van thuisgevoel op school gelinkt worden. Een hogere graad van 

gendertypicaliteit (r = 0,517; p < 0,01), en van SES (r = 0,058; p < 0,01) worden daarentegen 
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geassocieerd met een hoger thuisgevoel op school. Enkel religiositeit heeft geen significant verband 

met de afhankelijke variabele. In tabel 6 zien we dat kinderen waarvan de ouders niet meer samen 

zijn zich gemiddeld minder thuis voelen op school (p < 0,01). Dit is ook het geval voor leerlingen met 

vooral vrienden van het ander geslacht (p < 0,05). Gemiddeld voelen leerlingen met enkel broers zich 

significant meer thuis op school dan de andere leerlingen (p < 0,05; gemiddelde score enkel broers = 

3,12 versus enkel zussen = 3,07, alleen kind = 3,06, en mix broers/zussen = 3,08; voor die laatste 

wordt een p-waarde van 0,053 gevonden). Leerlingen die aso volgen, scoren gemiddeld hoger op 

thuisgevoel op school dan leerlingen uit het tso en bso (p < 0,05). Ten slotte tonen de resultaten een 

verband tussen seksuele oriëntatie en thuisgevoel op school: elke categorie verschilt significant van 

elkaar, waarbij heteroseksuele jongeren, gevolgd door holebi-jongeren zich meer thuis voelen dan 

jongeren die “geen idee” hebben aangeduid in de survey (p < 0,05). 

De resultaten van de multilevelanalyses zijn te vinden in tabel 5. Model 0 toont significante variantie 

op het schoolniveau en het leerlingenniveau. Van de totale variantie situeert 3,06% zich tussen 

scholen. Model 1 wijkt wat af van de standaardopbouw die in de andere analyses in dit rapport 

wordt gehanteerd. Er werd gekozen om in model 1 enkel gendertypicaliteit op te nemen, omdat de 

onderzoeksvraag focust op de relatie tussen gender(a)typicaliteit en zich thuis voelen op school. In 

een volgende stap wordt er gekeken hoe die relatie eventueel verandert onder de invloed van de 

geslachtscompositie in de scholen. De variabelen in tabel 5 zijn allemaal gecentreerd. Zoals de 

bivariate beschrijving al aangaf, bestaat er een significant verband tussen gendertypicaliteit en 

thuisgevoel op school (y = 0,438; p < 0,001). De variantie op het schoolniveau halveert, en de 

variantie op het leerlingenniveau krimpt met 30%.  

In model 2 worden de schoolkenmerken toegevoegd, inclusief de variabele geslachtscompositie, 

rekening houdend met de controlevariabelen. Van de variabelen op het schoolniveau heeft enkel de 

SES-compositie een significant effect. In scholen met een gemiddeld hogere SES voelen de leerlingen 

zich meer thuis dan in scholen met een gemiddelde SES (y = 0,039; p < 0,01). De variabele 

geslachtscompositie heeft geen significant effect op de uitkomstvariabele. Ook al is etniciteit in de 

bivariate analyses niet significant gelinkt met thuisgevoel op school, toch toont model 2 voor deze 

variabele een significante regressiecoëfficiënt van 0,071. Een combinatie van de variabelen 

individuele SES, SES-compositie, en concentratieschool zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het 

onderdrukken van het bivariate effect van etniciteit. Er is niet één specifieke factor verantwoordelijk 

voor dit suppressie-effect. Verder tonen de resultaten dat leerlingen met enkel broers zich meer 

thuis op school voelen dan leerlingen zonder broers (ref. cat. enkel broers: zonder broers/ y = -0,055; 

p < 0,05 – enkel zussen y = -0,047; p < 0,05). Als laatste significante effect wordt er een 

regressiecoëfficiënt van -0,086 gevonden voor het effect van het volgen van een tso-richting (p < 
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0,001). Opvallend is dat er geen significant effect gevonden is voor het volgen van een bso-richting. 

Dit wordt gedeeltelijk verklaard door de correlatie tussen het volgen van een bso-opleiding en een 

lager gevoel van gendertypicaliteit (wanneer gendertypicaliteit uit het model wordt gehaald, wordt 

het effect van bso significant). In dit model is het effect van gendertypicaliteit veruit de belangrijkste 

(y* = 0,281; p < 0,001), gevolgd door het effect van het volgen van een tso-opleiding (y* = -0,034; p < 

0,01) en het effect van de SES-compositie op school (y* = 0,032; p < 0,01).  

In de volgende stap wordt er gecontroleerd voor de individuele en gedeelde genderrolattitudes (zie 

model 3). Zoals verwacht, is er een significant negatief effect van de traditionele genderrolattitudes 

van een leerling op zich thuis voelen op school (y = -0,101; p < 0,001). Voor de genderrolcultuur op 

school wordt er geen significant effect gevonden. Wanneer er gecontroleerd wordt voor 

genderrolattitudes tonen de resultaten een significant negatief effect bij de variabele ‘geen idee 

seksuele oriëntatie’ (y = -0,10; p < 0,05), al moet hierbij vermeld worden dat de overschrijdingskans 

niet heel veel verschilt met die van in model 2. Ook de andere effecten veranderen weinig in dit 

model.  

In model 4 worden er drie interactie-effecten opgenomen in de analyse. De interacties 

gendercompositie*gendertypicaliteit en gendertypicaliteit*egalitaire genderrolcultuur zijn niet 

significant. Wel wordt er een significante negatieve regressiecoëfficiënt gevonden voor het 

interactie-effect gendertypicaliteit*traditionele genderrolcultuur (y = -0,154; p < 0,001). Dit betekent 

dat de relatie tussen gendertypicaliteit en thuisgevoel op school een invloed ondervindt van de 

gedeelde genderrolattitudes onder leerlingen. In scholen met een eerder traditionele 

genderrolcultuur is het effect van gendertypicaliteit minder sterk dan in scholen met een gemiddelde 

of egalitaire genderrolcultuur. Dezelfde analyse werd ook eens zonder de twee interactie-effecten 

gendertypicaliteit*genderrolcultuur uitgevoerd, om na te gaan of gendertypicaliteit* 

geslachtscompositie op zich wel significant zou zijn (hier niet weergegeven). Dit was niet het geval. In 

het laatste model, model 5, wordt er bestudeerd hoe de genderrolattitude van de ouders een impact 

heeft op de uitkomstvariabele thuisgevoel op school. Leerlingen met ouders die meer dan gemiddeld 

traditionele genderrolattitudes hebben voelen zich minder thuis op school (y = -0,041; p < 0,01). De 

andere effecten in deze laatste stap in de analyse blijven robuust. In het laatste model tonen de 

gestandaardiseerde regressie coëfficiënten dat de variabelen gendertypicaliteit (y* = 0,295; p < 

0,001) en de genderrolattitude (y* = -0,056; p < 0,001) de belangrijkste verklarende factoren voor 

thuisgevoel op school zijn.  
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Tabel 5. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – thuisgevoel op school  

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 

intercept  3,045*** 
(0,017) 

3,063*** 
(0,013) 

3,108*** 
(0,023) 

3,119*** 
(0,024) 

3,118*** 
(0,024) 

3,127*** 
(0,027) 

schoolniveau       
geslachtscompositie   0,000 

(0,000) 
0,000 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
SES-compositie   0,039** 

(0,014) 
0,036* 
(0,014) 

0,035* 
(0,014) 

0,045** 
(0,016) 

concentratieschool   -0,05 
(0,046) 

-0,048 
(0,051) 

-0,055 
(0,051) 

-0,116 
(0,068) 

genderrolcultuur:       
traditioneel    0,031 

(0,037) 
0,025 

(0,037) 
0,028 

(0,042) 
egalitair    0,01 

(0,02) 
0,011 

(0,019) 
-0,004 

(0,021) 
       
niveau leerling       
gendertypicaliteit  0,438*** 

(0,01) 
0,422*** 

(0,011) 
0,432*** 

(0,011) 
0,455*** 

(0,014) 
0,471*** 

(0,016) 
geslacht: meisje   0,029 

(0,015) 
0,022 

(0,017) 
-0,022 

(0,017) 
-0,003 

(0,019) 
SES   0,006 

(0,004) 
0,004 

(0,004) 
0,005 

(0,004) 
-0,002 

(0,005) 
leeftijd   0,005 

(0,012) 
0,006 

(0,012) 
0,005 

(0,012) 
0,001 

(0,014) 
etniciteit: niet-West 
Europees 

  0,071** 
(0,026) 

0,092*** 
(0,026) 

0,097** 
(0,026) 

0,119*** 
(0,03) 

geboorteland: niet-West 
Europees 

  -0,026 
(0,041) 

-0,032 
(0,041) 

-0,033 
(0,041) 

-0,101 
(0,054) 

religiositeit   -0,008 
(0,005) 

-0,007 
(0,005) 

-0,006 
(0,005) 

-0,002 
(0,005) 

woont bij beide ouders in 
één huis 

  -0,003 
(0,017) 

-0,000 
(0,017) 

0,000 
(0,017) 

-0,011 
(0,019) 

gezin (ref, enkel broers):        
enkel zussen   -0,047* 

(0,018) 
-0,049** 

(0,018) 
-0,049** 

(0,018) 
-0,055** 

(0,02) 
mix broers/zussen   -0,008 

(0,018) 
-0,009 

(0,018) 
-0,009 

(0,018) 
-0,03 

(0,02) 
geen broers/zussen   -0,055* 

(0,025) 
-0,056* 
(0,025) 

-0,054* 
(0,025) 

-0,057* 
(0,027) 

Onderwijsvorm 
(ref, aso):  

      

bso   -0,052 
(0,029) 

-0,034 
(0,03) 

-0,038 
(0,03) 

-0,02 
(0,034) 

kso   -0,04 
(0,075) 

-0,06 
(0,075) 

-0,067 
(0,074) 

-0,063 
(0,088) 

tso   -0,086*** 
(0,023) 

-0,079*** 
(0,023) 

-0,08*** 
(0,023) 

-0,085*** 
(0,026) 

geslacht vrienden (ref, 
vooral eigen geslacht):  

      

mix beide geslachten   0,028 
(0,016) 

0,027 
(0,016) 

0,028 
(0,016) 

0,029 
(0,017) 

vooral ander geslacht   0,038 
(0,031) 

0,035 
(0,031) 

0,037 
(0,031) 

0,032 
(0,034) 

seksuele oriëntatie  
(ref, hetero): 

      

holebi   0,036 
(0,046) 

0,016 
(0,046) 

0,01 
(0,046) 

-0,027 
(0,052) 

geen idee   -0,1 
(0,057) 

-0,116* 
(0,056) 

-0,11* 
(0,056) 

-0,122* 
(0,061) 

Vervolg op volgende pagina. 
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Tabel 5. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – thuisgevoel op school  

 model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 

       
genderrolattitude leerling    -0,101*** 

(0,014) 
-0,101*** 

(0,014) 
-0,092*** 

(0,015) 
       
genderrolattitudes ouders 
 

     -0,041** 
(0,015) 

       
gendercompositie* 
gendertypicaliteit  
 

    -0,001 
(0,001) 

-0,001 
(0,001) 

genderrolcultuur 
traditioneel* 
gendertypicaliteit 
 

    -0,154*** 
(0,043) 

-0,16** 
(0,051) 

genderrolcultuur egalitair* 
gendertypicaliteit 

    -0,016 
(0,025) 

-0,026 
(0,028) 

       

variantie schoolniveau 0,012*** 
(0,003) 

0,006*** 
(0,002) 

0,001 
(0,001) 

0,001 
(0,001) 

0,000 
(0,001) 

0,000 
(0,001) 

variantie leerlingen-niveau 0,321*** 
(0,006) 

0,23*** 
(0,005) 

0,219*** 
(0,005) 

0,217*** 
(0,005) 

0,216*** 
(0,005) 

0,213*** 
(0,005) 

-2*loglikelihood 8692,53 7093,632 5946,201 5872,557 5859,068 4695,984 
N leerlingen  5154 5141 4494 4478 4478 3626 

N scholen 57 57 56 56 56 56 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
N scholen: 57 
N leerlingen: 5162 

 

Dezelfde analyse werd ook voor meisjes en jongens apart uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in 

tabel 6 weergegeven. De analyses bij de meisjes met – naast gendertypicaliteit – enkel de standaard 

controlevariabelen in het model wordt weergegeven in model 1a. Op het schoolniveau heeft enkel 

de variabele SES-compositie een significant effect op thuisgevoel op school. Hoe hoger de algemene 

SES-compositie in een school, hoe groter de kans dat leerlingen zich thuis voelen op school (y = 

0,064; p < 0,001). Zoals verwacht, heeft gendertypicaliteit een significant positief effect op de 

uitkomstvariabele (y = 0,441; p < 0,001). Verder toont een regressiecoëfficiënt van 0,094 aan dat 

meisjes met een niet-West-Europese etniciteit zich meer thuis voelen op school dan meisjes met een 

West-Europese achtergrond (p < 0,01). Dit resultaat verschilt van de verwachtingen gebaseerd op de 

literatuur. Leerlingen zonder broers of zussen voelen zich minder thuis op school (ref. cat. enkel 

broers y = -0,078; p < 0,05), net als leerlingen uit het tso (ref. cat. aso y = -0,079; p < 0,05). In dit 

model is er geen significante variantie op het schoolniveau meer. In dit model zijn de meest 

invloedrijke verklarende factoren voor thuisgevoel op school de variabelen gendertypicaliteit (y* = 

0,293; p < 0,001) en SES-compositie (y* = 0,052; p < 0,001). In model 2a wordt er gecontroleerd voor 

genderrolcultuur en genderrolattitudes. Genderrolcultuur heeft geen significant effect op de 

uitkomstvariabele. De variabele individuele genderrolattitudes heeft een significant effect. Een 

regressiecoëfficiënt van -0,178 toont dat hoe hoger leerlingen scoren op traditionele 
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genderrolattitudes, hoe minder ze zich thuis voelen op school (p < 0,001). In dit model wordt het 

effect van de dummyvariabele ‘enkel zussen’ significant, al moet er op gewezen worden dat dit effect 

maar nipt niet significant is in model 1a, en de overschrijdingskans dus eigenlijk niet veel verschilt. Dit 

betekent dat leerlingen met enkel zussen (y = -0,06; p < 0,05), net als leerlingen zonder broers of 

zussen (y = 0,081; p < 0,05), zich minder thuis voelen op school dan leerlingen met enkel broers. De 

andere effecten blijven ongeveer gelijk in vergelijking met model 1a. Enkel het effect van etniciteit is 

wat sterker geworden (y = 0,128; p < 0,001), en het effect van het volgen van een tso-opleiding 

verdwijnt. In model 3a worden de interactie-effecten opgenomen in de analyse. Enkel de interactie 

genderrolcultuur traditioneel*gendertypicaliteit heeft een significant effect met een 

regressiecoëfficiënt van -0,22 (p < 0,01). Dit betekent dat in scholen met een bovengemiddeld 

traditionele genderrolcultuur het positief effect van gendertypicaliteit op thuisgevoel op school 

minder sterk is. In het laatste model 4a wordt er gecontroleerd voor de genderrolattitudes van de 

ouders van de leerlingen. Hiervoor wordt er in de analyses voor meisjes geen significant effect 

gevonden. In dit laatste model tonen de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten dat de meest 

invloedrijke variabelen voor de meisjes gendertypicaliteit (y* = 0, 301; p < 0,001) en 

genderrolattitude (y* = -0,1; p < 0,001) zijn. 

Ook voor de jongens wordt er geen significante variantie tussen scholen waargenomen in model 1b. 

De resultaten tonen relatief weinig significante effecten voor de jongens. Enkel voor de variabelen 

gendertypicaliteit (y = 0,406; p < 0,001), het volgen van een tso opleiding (y = -0,094; p < 0,01), en de 

categorie ‘weet niet’ betreffende seksuele oriëntatie (y = -0,258; p < 0,01) worden er significante 

resultaten gevonden. Ook in deze analyses zijn alle metrische variabelen gecentreerd. De meest 

invloedrijke factor in dit model 1b is gendertypicaliteit met een gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënt van 0,27 gevolgd door tso (y* = -0,037) en ‘geen idee seksuele oriëntatie’ (y* = -

0,033). In model 2b tonen de resultaten opnieuw enkel voor individuele genderrolattitudes een 

significant effect. Hoe meer gendertypisch een jongen zich voelt, hoe meer die zich thuis voelt op 

school (y = 0,044; p < 0,05). De andere effecten blijven stabiel vergeleken met het vorige model. In de 

volgende stap wordt er gekeken naar eventuele interactie-effecten (model 3b). De resultaten geven 

aan dat er een significant interactie-effect bestaat, waarbij het effect van gendertypicaliteit op 

thuisgevoel op school afhangt van de gedeelde genderrolattitudes op school (y =-0,142; p < 0,01). In 

scholen met een bovengemiddelde traditionele genderrolcultuur is het positieve effect van 

gendertypicaliteit minder uitgesproken dan in scholen met een gemiddelde of egalitaire 

genderrolcultuur. In model 4b wordt er als laatste stap rekening gehouden met de 

genderrolattitudes van de ouders. Voor deze variabele wordt er een negatief significant effect op 

thuisgevoel op school gevonden (y = -0,043; p < 0,05). Dit houdt in dat jongens met ouders die er 



122 
 

traditionele genderrolattitudes op nahouden zich minder thuis voelen op school. Bovendien hebben 

de genderrolattitudes van de leerling zelf geen significant effect meer. Ook toont dit model dat, 

wanneer er gecontroleerd wordt voor de genderrolattitudes van de ouders, zowel de 

geslachtscompositie (meer meisjes) in een school (y* = 0,039; p < 0,05) als een niet-West-Europese 

achtergrond (y* = 0,039; p < 0,05) een significante positieve, maar verwaarloosbare impact hebben 

op het thuisgevoel op school voor jongens. Hoe meer meisjes in de leerlingenpopulatie, hoe meer 

jongens zich thuis voelen op school. Uiteindelijk tonen de gestandaardiseerde coëfficiënten dat de 

gendertypicaliteit bij jongens de grootste impact heeft op de mate waarin deze zich thuis voelen op 

school (y* = 0,284; p < 0,001), gevolgd door een gedeelde tweede plaats voor de variabelen 

geslachtscompositie (y* = 0,039; p < 0,05) en etniciteit (y* = 0,039; p < 0,05). 

Tabel 6. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – thuisgevoel op school  
meisjes (N= 2443) en jongens (N = 2719) apart. 

 meisjes jongens 
 model 1a model 2a model 3a model 4a model 1b model 2b model 3b model 4b 

intercept  3,13*** 
(0,03) 

3,122*** 
(0,031) 

3,121*** 
(0,031) 

3,148*** 
(0,035) 

3,114*** 
(0,031) 

3,097*** 
(0,033) 

3,097*** 
(0,033) 

3,109*** 
(0,037) 

schoolniveau         
geslachtscompositie 0,000 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
0,000 

(0,001) 
-0,001 

(0,001) 
0,001 

(0,001) 
0,001 

(0,001) 
0,001 

(0,001) 
0,002* 
(0,001) 

SES-compositie 0,064*** 
(0,019) 

0,061*** 
(0,018) 

0,062*** 
(0,018) 

0,074*** 
(0,02) 

0,002 
(0,02) 

-0,003 
(0,02) 

-0,004 
(0,02) 

-0,004 
(0,023) 

concentratieschool -0,058 
(0,066) 

-0,029 
(0,086) 

-0,028 
(0,086) 

-0,204 
(0,121) 

-0,094 
(0,062) 

-0,1 
(0,068) 

-0,097 
(0,067) 

-0,159 
(0,095) 

genderrolcultuur:         
traditioneel  0,011 

(0,086) 
-0,029 

(0,088) 
0,103 

(0,117) 
 0,04 

(0,043) 
0,031 

(0,042) 
0,033 

(0,048) 
egalitair  -0,002 

(0,024) 
-0,002 

(0,024) 
-0,005 

(0,026) 
 0,012 

(0,029) 
0,012 

(0,028) 
-0,009 

(0,031) 
         
niveau leerlingen         
gendertypicaliteit 0,441*** 

(0,016) 
0,452*** 

(0,016) 
0,469*** 

(0,02) 
0,474*** 

(0,023) 
0,406*** 

(0,015) 
0,411*** 

(0,016) 
0,434*** 

(0,021) 
0,45*** 
(0,023) 

SES 0,007 
(0,006) 

0,005 
(0,006) 

0,004 
(0,006) 

0,002 
(0,007) 

0,004 
(0,006) 

0,003 
(0,006) 

0,003 
(0,006) 

-0,006 
(0,007) 

leeftijd -0,022 
(0,018) 

-0,021 
(0,017) 

-0,022 
(0,017) 

-0,028 
(0,02) 

0,03 
(0,016) 

0,03 
(0,016) 

0,031 
(0,016) 

0,03 
(0,019) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

0,094** 
(0,036) 

0,128*** 
(0,036) 

0,134*** 
(0,036) 

0,135** 
(0,043) 

0,054 
(0,037) 

0,061 
(0,037) 

0,063 
(0,037) 

0,105* 
(0,043) 

geboorteland: niet-
West Europees 

-0,049 
(0,058) 

-0,064  
(0,057) 

-0,074  
(0,058) 

-0,137 
(0,076) 

-0,017 
(0,058) 

-0,017 
(0,058) 

-0,013 
(0,058) 

-0,088 
(0,075) 

religiositeit -0,01 
(0,007) 

-0,007 
(0,007) 

-0,006 
(0,007) 

-0,001 
(0,007) 

-0,007 
(0,007) 

-0,007 
(0,007) 

-0,008 
(0,007) 

-0,005 
(0,007) 

woont bij beide 
ouders in één huis 

-0,038 
(0,025) 

-0,03 
(0,024) 

-0,029 
(0,024) 

-0,052 
(0,027) 

0,033 
(0,024) 

0,035 
(0,024) 

0,034 
(0,024) 

0,028 
(0,027) 

gezin (ref, enkel 
broers): 

        

enkel zussen -0,051 
(0,026) 

-0,06* 
(0,026) 

-0,062* 
(0,026) 

-0,058* 
(0,028) 

-0,036 
(0,025) 

-0,034 
(0,025) 

-0,034 
(0,025) 

-0,047 
(0,027) 

mix broers/zussen -0,016 
(0,026) 

-0,021 
(0,025) 

-0,022 
(0,025) 

-0,04 
(0,029) 

0,003 
(0,025) 

0,005 
(0,025) 

0,006 
(0,025) 

-0,019 
(0,028) 

geen broers/ zussen -0,078* 
(0,036) 

-0,081* 
(0,036) 

-0,081* 
(0,036) 

-0,073 
(0,038) 

-0,03 
(0,034) 

-0,026 
(0,034) 

-0,023 
(0,034) 

-0,036 
(0,037) 

         

Vervolg op volgende pagina. 
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Tabel 6. Resultaten van de multilevel analyses op de Procrustes-data (w3) – thuisgevoel op school  
meisjes (N= 2443) en jongens (N = 2719) apart. 

 meisjes jongens 
 model 1a model 2a model 3a model 4a model 1b model 2b model 3b model 4b 

Onderwijsvorm  
(ref, aso): 

        

bso -0,032 
(0,045) 

-0,008 
(0,045) 

-0,016 
(0,045) 

0,014 
(0,053) 

-0,061 
(0,04) 

-0,049 
(0,041) 

-0,049 
(0,041) 

-0,021 
(0,047) 

kso -0,066 
(0,086) 

-0,103 
(0,084) 

-0,106 
(0,084) 

-0,108 
(0,097) 

0,033 
(0,157) 

0,023 
(0,156) 

0,01 
(0,156) 

0,078 
(0,207) 

tso -0,079* 
(0,034) 

-0,06 
(0,034) 

-0,065 
(0,034) 

-0,056 
(0,037) 

-0,094** 
(0,033) 

-0,093** 
(0,033) 

-0,09** 
(0,033) 

-0,091* 
(0,037) 

geslacht vrienden 
(ref, vooral eigen 
geslacht): 

        

mix beide 
geslachten 

0,034 
(0,023) 

0,024 
(0,022) 

0,026 
(0,022) 

0,023 
(0,025) 

0,023 
(0,022) 

0,024 
(0,022) 

0,025 
(0,022) 

0,025 
(0,024) 

vooral ander 
geslacht 

0,009 
(0,045) 

0,001 
(0,045) 

0,005 
(0,045) 

0,011 
(0,049) 

0,061 
(0,042) 

0,058 
(0,042) 

0,058 
(0,042) 

0,046 
(0,047) 

seksuele oriëntatie  
(ref, hetero): 

        

holebi 0,09 
(0,065) 

0,046 
(0,064) 

0,031 
(0,065) 

-0,003 
(0,073) 

-0,012 
(0,065) 

-0,019 
(0,065) 

-0,019 
(0,065) 

-0,068 
(0,073) 

geen idee 0,012 
(0,074) 

-0,041 
(0,073) 

-0,038 
(0,073) 

-0,079 
(0,08) 

-0,258** 
(0,088) 

-0,257** 
(0,088) 

-0,251** 
(0,088) 

-0,228* 
(0,094) 

         
genderrolattitudes 
leerling 

 -0,178*** 
(0,021) 

-0,174*** 
(0,021) 

-0,164*** 
(0,024) 

 -0,044* 
(0,018) 

-0,044* 
(0,018) 

-0,036 
(0,02) 

         
genderrolattitudes 
ouders 

   -0,036 
(0,021) 

   -0,043* 
(0,021) 

         
Gendercompositie* 
Gendertypicaliteit 
 

  -0,002 
(0,002) 

-0,002 
(0,002) 

  -0,002 
(0,001) 

-0,002 
(0,001) 

genderrolcultuur 
traditioneel* 
gendertypicaliteit 
 

  -0,22** 
(0,084) 

-0,253* 
(0,117) 

  -0,142** 
(0,052) 

-0,129* 
(0,059) 

genderrolcultuur 
egalitair* 
gendertypicaliteit 

  -0,025 
(0,033) 

-0,027 
(0,037) 

  0,02 
(0,04) 

-0,013 
(0,044) 

         

variantie 
schoolniveau 

0,000 
(0,001) 

0,000 
(0,000) 

0,000 
(0,000) 

0,000 
(0,000) 

0,001 
(0,001) 

0,001 
(0,001) 

0,001 
(0,001) 

0,001 
(0,001) 

variantie 
leerlingenniveau 

0,222*** 
(0,007) 

0,216*** 
(0,007) 

0,215*** 
(0,007) 

0,213*** 
(0,007) 

0,213*** 
(0,006) 

0,213*** 
(0,006) 

0,212*** 
(0,006) 

0,208*** 
(0,007) 

-2*loglikelihood 2952,471 2875,567 2867,797 2322,386 2961,736 2942,068 2934,388 2319,598 
N leerlingen  2210 2204 2204 1799 2284 2274 2274 1827 
N scholen 49 49 49 48 56 56 56 56 
         

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 
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BESLUIT 

Dit hoofdstuk behandelt twee onderzoeksvragen: (1) hoe de geslachtscompositie in een school via 

genderrolcultuur een invloed heeft op hoe leerlingen zelf druk ervaren om te conformeren aan 

stereotiepe ideeën rond gender; (2) hoe de geslachtscompositie een invloed kan hebben op het 

verband tussen gendertypicaliteit en school belonging, hier vrij vertaald naar thuisgevoel.  

 

Wat betreft de eerste onderzoeksvraag werd er verwacht dat wanneer meisjes numeriek de 

bovenhand nemen dit een invloed heeft op de algemene genderrolcultuur. Dit omdat onderzoek 

uitwijst dat meisjes vaker egalitaire attitudes rond gender bezitten en ze doorgaans minder druk 

ervaren om naar genderstereotypen te conformeren (Egan & Perry, 2001; Mulvey & Killen, 2015; 

Smith & Leaper, 2006; Yunger et al., 2004). Op basis hiervan werd er gespeculeerd dat de leerlingen 

in de scholen met proportioneel meer meisjes minder druk tot genderconformiteit ervaren. De 

analyses toonden geen effect voor meisjes en jongens samen, en ook niet voor meisjes afzonderlijk. 

Enkel voor de jongens werd er na controle voor de genderrolattitude van de ouders een significant 

effect gevonden, maar wel een effect dat tegen de verwachtingen ingaat en eigenlijk te klein is om 

veel gewicht aan te hechten. Dat er enkel een verwaarloosbaar effect werd gevonden, en onze 

hypothese dus niet blikt te kloppen, is niet volledig onverklaarbaar. Een mogelijke verklaring is te 

vinden bij de ingroup/outgroup theory (Billig & Tajfel, 1973) en de social identity theory (Sherriff, 

2007; Tajfel & Turner, 1979). Deze stellen dat de leden van een groep – in dit geval jongens – zich 

afzetten van de andere groep – meisjes – om de status van de groep en de status van zichzelf binnen 

de groep op die manier te verhogen. De druk om zich te profileren als een volwaardig lid, als een 

volwaardige jongen en vooral geen meisje, zou op deze manier opgedreven kunnen worden. Op deze 

manier maakt het niet uit hoeveel meisjes er aanwezig zijn in een schoolomgeving, als er maar 

jongens aanwezig zijn om mee te socialiseren. Als er al een positief effect zou bestaan van meer 

meisjes in een school, toont onderzoek van Gondoli en collega’s (2011), dat er mogelijks een effect 

bestaat dat het positieve effect van meer meisjes in de leerlingenpopulatie op thuisgevoel op school 

zou tegenwerken: er werd gevonden dat scholen met een gemengde leerlingenpopulatie 

heteroseksuele sociale interacties tussen meisjes en jongens faciliteren, die de druk om te 

conformeren aan gendernormen verhoogt (de mogelijkheid tot heteroseksuele interacties verhoogt 

de druk bij meisjes om een slanker lichaam te hebben, terwijl jongens meer druk ervaren om te 

conformeren aan genderstereotiepe ideeën rond heteroseksuele mannelijkheid.). Deze twee 

theorieën bieden een verklaring waarom er geen doorslaggevende significante effecten van 

geslachtscompositie op druk tot genderconformiteit werd gevonden. 
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Wanneer rekening gehouden wordt met de genderrolattitudes van de leerling, toont de data dat 

jongeren met een migratieachtergrond (grootmoeder geboren in een niet-West-Europees land) 

minder druk tot genderconformiteit ervaren. Er wordt geen effect gevonden specifiek voor jongeren 

die geboren zijn in een niet-West-Europees land, wat toont dat het effect van een 

migratieachtergrond over generaties aanblijft. Er wordt aanvankelijk geen effect van 

migratieachtergrond waargenomen, omdat deze groep leerlingen (en hun ouders) gemiddeld 

traditionelere genderrolattitudes aangeven, wat meer druk tot genderconformisme met zich 

meebrengt. In de analyses voor jongens en meisjes afzonderlijk wordt er specifiek voor meisjes 

gevonden dat de individuele genderrolattitude optreedt als suppressor van de relatie tussen 

etniciteit en druk tot genderconformiteit. Voor de jongens wordt er gevonden dat vooral de 

genderrolattitudes van de ouders verantwoordelijk zijn voor een suppressie-effect. Er wordt 

bovendien gevonden dat de genderrolattitudes van de ouders er enkel voor de jongens toe doet, en 

niet voor de meisjes.  

 

Voor beide geslachten spelen de persoonlijke genderrolattitudes een grote rol voor het ervaren van 

druk tot genderconformiteit. Voor jongens zijn de genderrolattitudes de meest invloedrijke 

verklarende factor, en voor meisjes geldt dat individuele genderrolattitudes volledig verklaren 

waarom seksuele oriëntatie en studierichting gelinkt kunnen worden met het ervaren van meer of 

minder druk om te conformeren aan genderstereotypen. Wat betreft SES bestaan er in de literatuur 

veel tegenstrijdige bevindingen (Priess et al., 2009). In deze analyses werd er echter gevonden dat 

een hogere individuele SES gepaard gaat met minder druk tot genderconformiteit. Ten slotte tonen 

de resultaten geen significante interacties tussen gendertypicaliteit en geslachtscompositie, en 

genderrolcultuur. Dit is niet opmerkelijk, aangezien de schoolkenmerken zelf bijna nooit significant 

zijn. 

 

Onderzoek vond eerder dat gendertypische jongeren zich doorgaans beter voelen bij de andere 

leerlingen in de school, en dat genderatypische jongeren een grotere kans hebben om gepest te 

worden (Drury et al., 2013; Jewell & Brown, 2014; Smith & Leaper, 2006). In de tweede 

onderzoeksvraag werd er bestudeerd hoe deze relatie standhoudt onder invloed van omgevingen 

met verschillende geslachtscomposities. In deze analyses staan interactie-effecten centraal, 

waardoor de opbouw van de modellen wat afwijkt van de andere analyses in dit rapport. Naast het 

interactie-effect van gendertypicaliteit met geslachtscompositie werd er gekeken naar een mogelijk 

interactie-effect met de genderrolcultuur op school. Bij de analyses met de schoolkenmerken 

springen er twee zaken in het oog: ten eerste wordt er gevonden dat de leerlingen in scholen met 

een hogere SES-compositie zich meer thuis voelen dan de leerlingen in scholen met een gemiddeld 
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lagere SES. Verder onderzoek leert dat meisjes verantwoordelijk zijn voor dit effect, voor jongens 

wordt een dergelijk effect niet gevonden. Tegelijkertijd wordt er geen significant effect gevonden 

voor de individuele SES van de leerlingen. Dat er enkel een compositie-effect voor SES wordt 

waargenomen lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar deze resultaten komen overeen met 

bestaand onderzoek. Veel onderzoek vindt dat zich goed voelen bij de andere leerlingen niet afhangt 

van de persoonlijke SES (Gillen‐O'Neel & Fuligni, 2013; Ma, 2003).  

Een tweede bevinding op het schoolniveau is dat wanneer er rekening gehouden wordt met de 

genderrolattitudes van de ouders er een effect gevonden wordt dat impliceert dat jongens hoger 

scoren op thuisgevoel op school wanneer er proportioneel meer meisjes in school zitten. Dit effect is 

echter, net als de andere significante effecten van geslachtscompositie verwaarloosbaar. De relatie 

tussen geslachtscompositie en zich thuis voelen op school wordt echter niet gemedieerd door 

genderrolcultuur op school, waarvoor geen significante effecten worden gevonden. Waar 

genderrolcultuur wel een invloed op heeft, is de relatie tussen gendertypicaliteit en thuisgevoel op 

school. Dit effect gaat op voor beide geslachten. Gendertypicaliteit heeft een bijzonder grote invloed 

op de uitkomstvariabele thuisgevoel, maar in scholen met een traditionelere genderrolcultuur is dit 

effect minder sterk. Het lijkt contra-intuïtief dat jongeren minder voordeel lijken te halen uit 

gendertypicaliteit in scholen met een traditionele genderrolcultuur, maar het zou kunnen zijn dat 

gendertypische jongeren in deze scholen wel voordeel halen uit hun gendertypicaliteit, maar 

tegelijkertijd ook meer druk ondervinden om te conformeren aan striktere genderidealen. Verder 

onderzoek rond wat het betekent om gendertypisch te zijn in traditionele genderculturen is 

aangeraden.  

Ook persoonlijke kenmerken van de leerlingen hebben een impact op het gevoel thuis te horen op 

school. Zoals geanticipeerd komt gendertypicaliteit in de analyses naar voren als een zeer belangrijke 

verklaringsfactor. Het geslacht van de leerlingen daarentegen, heeft verrassend genoeg geen invloed 

op thuisgevoel op school. Hoewel veel studies vinden dat jongens lager scoren op thuisgevoel op 

school, wordt er net als in het onderzoek van Rostosky, Owens, Zimmerman, en Riggle (2003) geen 

verschil gevonden tussen meisjes en jongens, niet in de bivariate analyses, noch wanneer er 

gecontroleerd wordt voor een resem controlevariabelen. Of een leerling nu jongen of meisje is, zich 

gendertypisch voelen is de sleutel om zich geaccepteerd en gesteund te voelen.  

Naast gendertypicaliteit zijn er maar weinig andere factoren die het thuisgevoel bij jongens 

beïnvloeden. Enkel kenmerken zoals een tso-opleiding volgen, twijfelen over de geaardheid, en 

genderrolattitudes hebben nog een invloed op thuisgevoel op school. Er wordt ook geen significante 

impact voor het volgen van een bso-opleiding gevonden, ook al wordt er wel een verschil gezien in 

de bivariate analyses. Ten slotte toont de data dat jongeren – en in het bijzonder de meisjes – met 

een migratie-achtergrond zich meer thuis voelen. Deze bevinding komt overeen met onderzoek van 
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Gillen-O’Neel en Fuligni (2013) en Ma (2003). Zij vermoeden dat jongeren met een niet-Westerse 

etniciteit meer gericht zijn op de sociale cohesie in de groep, omdat ze vaak afkomstig zijn van eerder 

collectivistische culturen. Dit hangt natuurlijk af van waar de leerlingen oorspronkelijk afkomstig zijn, 

iets waarvoor in de analyses niet gecontroleerd wordt. 

 

Alles bij elkaar genomen geven de analyses aan dat schoolkenmerken maar een geringe invloed 

hebben op zowel het ervaren van druk tot genderconformiteit, als zich geaccepteerd voelen door 

schoolgenoten. Meisjes ervaren een positieve invloed van een hogere SES-compositie op thuisgevoel 

op school. In scholen met een eerder traditionele genderrolcultuur wordt er gevonden dat leerlingen 

een minder sterk effect ondervinden van gendertypicaliteit op thuisgevoel op school. Hoewel 

sommige resultaten wel vragen oproepen, zijn we van mening dat er met dit onderzoek bijgedragen 

wordt aan het onderzoek naar de relaties tussen gendertypicaliteit, druk tot genderconformiteit en 

school belonging, en de invloed van schoolkenmerken hierop.  

 

 

 

 

Samenvatting in punten:  

- Er worden geen of erg kleine aanwijzingen gevonden dat leerlingen in scholen met veel meisjes 

meer druk ervaren om te conformeren naar genderstereotypen.  

- Individuele genderrolattitudes is de belangrijkste verklarende factor van het ervaren van druk tot 

genderconformiteit.  

- Er worden geen of erg kleine aanwijzingen gevonden dat de geslachtscompositie een effect zou 

hebben op het thuisgevoel op school. 

- De geslachtscompositie in een school heeft geen effect op het verband tussen gendertypicaliteit en 

het thuisgevoel op school. 

- Meisjes in scholen met een hogere SES ervaren een groter thuisgevoel op school. Dit effect is klein, 

en wordt niet gevonden voor jongens. 

- Gendertypicaliteit is de belangrijkste verklarende factor voor thuisgevoel op school. 
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DEEL 4: VRIJETIJDSBESTEDING 

Wat zich afspeelt in de vrije tijd is een cruciaal onderdeel in het proces van identiteitsvorming. 

Identiteit evolueert doorheen alle levensfases, maar de adolescentie kent een paar specifieke 

leeftijds-gerelateerde ontwikkelingen die ervoor zorgen dat vrijetijdsbestedingen veel bijdragen aan 

de ontwikkeling van een eigen identiteit (Coleman, 1974; Hendry, 1993). Onder andere het 

ontwikkelen van een genderidentiteit gestuwd door allerlei lichamelijke en psychische 

veranderingen, en een periode van transitie waarbij jongeren zich gedeeltelijk van het gezin 

onttrekken zijn transities die uniek zijn in de adolescentie (Coleman, 1974). Hobby’s worden ingezet 

als een vorm van zelfexpressie, en dragen tegelijkertijd bij tot het creëren van een identiteit. 

Identiteit wordt gevormd in de vrije tijd doordat er nieuwe normen en vaardigheden aangeleerd 

worden via hobby’s, en het sociaal netwerk uitbreidt (Hendry, 1993; Shaw, Kleiber, & Caldwell, 

1995). Met het aanbreken van de adolescentie krijgen jongeren steeds meer keuzevrijheid in hoe ze 

hun vrije tijd willen indelen (Larson & Verma, 1999). Dit houdt echter niet in dat jongeren een totale 

vrijheid ervaren in het kiezen van een hobby (Crawford, Jackson, & Godbey, 1991; Raymore, Godbey, 

& Crawford, 1994; Stebbins, 2005). Volgens de hiërarchische leisure constraints theorie van 

Crawford, Jackson, en Godbey (1991) kan de keuze voor een bepaalde hobby belemmerd worden 

door zowel intra-persoonlijke (vb. genderstereotypen), interpersoonlijke (gebrek aan steun van 

vrienden) en structurele kenmerken (vb. gebrek aan financiële middelen). Die belemmering kan 

voorkomen op twee opeenvolgende momenten: bij het ontwikkelen van interesse voor een hobby, 

en bij het effectief willen uitvoeren van een hobby (Crawford et al., 1991; Raymore et al., 1994). 

Onderzoek toont aan dat SES, etniciteit, leeftijd, opleidingsniveau, en gender de keuze om interesse 

te tonen en deel te nemen aan een vrijetijdsactiviteit beïnvloeden (Athenstaedt, Mikula, & Bredt, 

2009; Freysinger, Shaw, Henderson, & Bialeschki, 2013; Katz-Gerro, 1999; Larson & Verma, 1999; 

Raymore, 2002; Raymore et al., 1994). Zo vind onderzoek dat stigma en genderstereotypen jongens 

en meisjes verhinderen om deel te nemen aan sportdisciplines (Schmalz & Kerstetter, 2006) en 

creatieve activiteiten (Schmutz, Stearns, & Glennie, 2016) die geassocieerd worden met het ander 

geslacht. Onderzoek van Schmalz en Kerstetter (2006) toont aan dat het stigma voor jongens om te 

kiezen voor een “meisjesachtige” sport groter is dan die voor meisjes, wat gedeeltelijk verklaard kan 

worden door de lagere status van vrouwelijke sportdisciplines (Schmalz & Kerstetter, 2006). 

Eenzelfde patroon wordt ook teruggevonden in ander onderzoek met betrekking tot highbrow 

vrijetijdsbestedingen (opera, beeldende kunst, literatuur, …) die geassocieerd worden met 

vrouwelijkheid: jongens die meer druk tot genderconformiteit ervaren en zichzelf ook als meer 

gendertypisch omschrijven, tonen minder interesse in highbrow activiteiten. Bij meisjes wordt 
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eenzelfde associatie niet gevonden (Lagaert, Van Houtte, & Roose, 2017). Traditionele ideeën rond 

gender worden vaak geuit en gereproduceerd via activiteiten in de vrije tijd. Zo werd in onderzoek 

van Schmalz en Kerstetter (2006) gevonden dat jongens veel vaker deelnemen aan sportdisciplines 

die geassocieerd worden met vuil worden, agressie en competitiviteit, terwijl meisjes aan 

“meisjessporten” deelnemen, sporten die vooral geassocieerd worden met esthetiek.  

Hoewel ouders de motivaties en het gedrag omtrent vrijetijdsbestedingen beïnvloeden, lijkt hun 

invloed relatief klein te zijn (Katz-Gerro & Meier Jæger, 2015; McDavid, Cox, & Amorose, 2012). Katz-

Gerro en Jaeger (2015) tonen in hun studie dat het verschil in participatiegraad tussen Deense broers 

en zussen met betrekking tot highbrow vrijetijdsbestedingen (opera, beeldende kunst, literatuur, …) 

niet te verklaren valt aan de hand van de familieachtergrond, noch door de opvoedingsstijl van de 

ouders. De SES van het gezin bleek ook maar een kleine proportie van het verschil tussen de seksen 

te kunnen verklaren, waardoor de onderzoekers vermoeden dat dit verschil toegeschreven moet 

worden aan factoren die zich buiten de familiekring bevinden (bijvoorbeeld bij de peers) (Katz-Gerro 

& Meier Jæger, 2015). Schoolcultuur lijkt ook bij te dragen aan verschillen in participatie aan cross-

gender vrijetijdsactiviteiten. Onderzoek van Schmutz en Stearns (2016) toont aan dat de kloof tussen 

jongens en meisjes op vlak van creatieve activiteiten groter is in scholen in rurale gebieden dan in 

scholen in stedelijke gebieden, en dat dit resultaat gelinkt kan worden aan hoe sterk gendernormen 

aanwezig zijn in de schoolculturen (Schmutz et al., 2016). Ander onderzoek vond dat een hoger 

aandeel meisjes in een school een leescultuur creëert waardoor alle leerlingen – jongens en meisjes 

– lezen meer gaan waarderen en er bijgevolg meer gelezen wordt in de vrije tijd (Chiu & McBride-

Chang, 2006).  

De onderzoeksvraag luidde oorspronkelijk: ‘Wat is de impact van de proportie jongens/meisjes op 

school op het beoefenen van als genderspecifiek beschouwde hobby’s/vrijetijdsbestedingen?’. Er 

werd gekozen deze vraag om te draaien en te focussen op leerlingen die voor een hobby kiezen die 

doorgaans geïdentificeerd wordt met het andere geslacht. Door de vraag om te draaien wordt er 

getracht te ontdekken welke kenmerken ertoe bijdragen dat jongeren uit het keurslijf van 

gendernormen zouden stappen. Specifiek wordt er gefocust op de omgeving en hoe deze kan 

bijdragen tot een grotere participatie aan genderatypische hobby’s. Hoewel er de laatste jaren al 

meer aandacht gegeven werd aan vrijetijdsbesteding bij jongeren, bestaat er relatief weinig 

onderzoek naar cross-gender vrijetijdsbestedingen en hoe een schoolcontext jongeren kan sturen in 

het invullen van hun vrije tijd.  

Twee mogelijke processen lijken naar voor te komen wat betreft het effect van geslachtscompositie 

in een school op genderatypische vrijetijdsactiviteiten. Wanneer de redenering gevolgd wordt dat de 
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leeftijdsgenoten in de ruimere omgeving een grote invloed uitoefenen op een jongere (Harris, 1995), 

zou er gesteld kunnen worden dat leerlingen een klimaat kunnen creëren die het jongeren moeilijker 

maakt om hobby’s te kiezen die niet stroken met genderverwachtingen. Omdat onderzoek toont dat 

meisjes vaker minder rigide genderrolattitudes hebben (Bolzendahl & Myers, 2004; Scott et al., 

1996), kan er verwacht worden dat leerlingen in scholen met proportioneel meer meisjes zich vrijer 

voelen om hun vrijetijd in te vullen met cross-gender hobby’s. Dit patroon wordt verwacht bij zowel 

meisjes als jongens. Er wordt dus verondersteld dat een grotere aanwezigheid van meisjes een 

cultuur faciliteert waarin gendernormen minder sterk aanwezig zijn en genderatypische 

vrijetijdsactiviteiten geaccepteerd worden. Een tweede denkpiste leunt aan bij de homophily theorie. 

Deze theorie stelt dat de leden binnen een groep steeds meer zaken van elkaar zullen overnemen, 

dus ook interesses en hobby’s (Kandel, 1978). In een studie van Auster (2001) werd er, bijvoorbeeld, 

aan vrouwelijke motorliefhebbers gevraagd wat voor hen de aanleiding was om de toch wel 

mannelijk getypeerde hobby van motorrijden op te nemen. Vaak werd er geantwoord dat een 

introductie in de wereld van motorrijden door een naaste (mannelijke) persoon een van de 

hoofdredenen was om te starten met de hobby (Auster, 2001). Volgens deze redenering kan er 

verwacht worden dat een jongen in een school met een overwegend vrouwelijk publiek mogelijk 

meer in contact komt met meisjes, en daardoor een hobby uitoefent die traditioneel niet door 

jongens wordt gekozen. Op deze manier kunnen jongens warm gemaakt worden voor een minder 

voor de hand liggende “vrouwelijke” hobby. Hetzelfde kan eventueel ook verwacht worden voor 

meisjes. De combinatie van deze twee denkpistes doet vermoeden dat het effect van 

geslachtscompositie op het uitoefenen van genderatypische hobby’s groter zal zijn voor jongens dan 

voor meisjes.  

Om een antwoord te vinden op onze onderzoeksvraag wordt er gebruik gemaakt van data van het 

Procrustes-project, het JOP, en het VLO. Deze drie datasets bevatten informatie over de hobby’s van 

jongeren, enerzijds over de intensiteit waarmee een jongere een bepaalde hobby aangaat, anderzijds 

over het type van vrijetijdsactiviteit. Wat betreft het type activiteiten dat wordt onderzocht, wordt er 

gekeken naar activiteiten die doorgaans met één geslacht worden geïdentificeerd, en die ook 

doorgaans vooral door dat geslacht wordt beoefend. Een bijkomende vereiste is dat de hobby 

genoeg genuanceerd is. In de datasets wordt er bijvoorbeeld vaak aan de leerlingen gevraagd of ze 

sporten, maar er wordt niet gevraagd welke sport ze beoefenen. Ook al doen jongens meer aan sport 

dan meisjes, bepaalde sportdisciplines – vaak disciplines met een focus op esthetiek – worden toch 

aanzienlijk met vrouwelijkheid geassocieerd (Schmalz & Kerstetter, 2006). Ten slotte wordt er 

geopteerd items rond vrijetijdsactiviteiten te selecteren die doorgaans zo weinig mogelijk 

aangestuurd zijn door ouders. Theaterbezoeken of een bezoek aan de bibliotheek zijn, bijvoorbeeld, 
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activiteiten die meer dan andere hobby’s een keuze zijn van de ouders (en bepaald door hun SES) 

(Gracia, 2015). Uiteindelijk werd er op deze manier een selectie gemaakt van vier gendertypische 

hobby’s. Als mannelijke activiteiten worden computerspelletjes spelen, en technische hobby’s 

meegenomen in de analyses; als vrouwelijke activiteiten bekijken we de hobby lezen, en creatieve 

hobby’s (muziek maken, zingen, schilderen, dansen, ...). Een enkele analyse op de data van het VLO 

onderzoekt creatieve hobby’s georganiseerd binnen een vereniging. 

Er werd zoveel mogelijk gepoogd om over de verschillende datasets heen dezelfde analyses rond 

vrijetijdsbesteding naast elkaar te leggen. Enkel voor technische hobby’s bij meisjes wordt er slechts 

één analyse uitgevoerd, aangezien de benodigde informatie enkel voor handen is in de data van het 

Procrustes-project. Ook de set controlevariabelen wordt zo analoog mogelijk opgesteld. Naast een 

drietal schoolkenmerken wordt er gecontroleerd voor de set controlevariabelen die ook in de andere 

hoofdstukken gehanteerd worden. Omdat studies aantonen dat traditionele genderrolattitudes een 

jongere verhinderen een genderatypische hobby te beoefenen (Patterson, 2012), wordt er verwacht 

dat de controlevariabelen een vergelijkbaar patroon op cross-gender hobby’s vertonen met 

modellen voor genderrolattitudes. Onderzoek toont zo aan dat moeders met een hoog 

opleidingsniveau hun kinderen meer actief blootstellen aan highbrow activiteiten (opera, theater, …) 

(Gracia, 2015), wat voor jongens suggereert dat een hogere SES gepaard gaat met een hogere 

participatie aan “vrouwelijke” creatieve activiteiten. Aanvullend vindt ander onderzoek dat jongeren 

met een hogere SES over het algemeen meer participeren aan vrijetijdsactiviteiten, en dat meisjes 

met een hogere SES vaker zowel typische jongens- als meisjesactiviteiten beoefenen, terwijl meisjes 

met gemiddelde of lage SES vaker genderneutrale hobby’s uitoefenen (Leversen, Torsheim, & 

Samdal, 2012).  

Over het effect van leeftijd op de gendertypische aard van hobby’s is er weinig onderzoek te vinden, 

maar studies vinden wel dat een groot aantal vrijetijdsbestedingen, waaronder het lezen van boeken, 

daalt naarmate jongeren ouder worden, een trend die ingezet wordt rond het einde van de lagere 

school (Unrau & Schlackman, 2006; Van Elsäcker & Verhoeven, 2003). Van jongeren met een 

migratieachtergrond en jongeren met een hoge score op religiositeit wordt er verwacht dat ze 

minder geneigd zullen zijn genderatypische hobby’s uit te oefenen, omdat onderzoek uit België toont 

dat deze jongeren doorgaans traditionelere attitudes rond mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben 

(Arends‐Tóth & Van de Vijver, 2009; Idema & Phalet, 2007). 

Verder toont onderzoek dat kinderen en adolescenten die in contact komen met cross-gender 

activiteiten via hun broers/zussen van het ander geslacht vaker participeren aan hobby’s die 

doorgaans geassocieerd worden met het ander geslacht (Colley, Griffiths, Hugh, Landers, & Jaggli, 
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1996). Daarnaast tonen studies dat jongeren uit gescheiden gezinnen (al dan niet opgevoed door een 

alleenstaande moeder) minder traditionele genderrolattitudes hebben (Kiecolt & Acock, 1988; Leve 

& Fagot, 1997; MacCallum & Golombok, 2004; McHale et al., 2003), wat een hogere 

participatiegraad aan cross-gender vrijetijdsbestedingen zou kunnen voorspellen. Omdat bso 

opleidingen vaak gericht zijn op vakinhouden die vaak als traditioneel mannelijk of vrouwelijk 

gepercipieerd kunnen worden (Van Houtte & Vantieghem, 2017) en leerlingen uit beroeps- en 

technisch onderwijs vaker traditionele genderrolattitudes hebben (Huyge et al., 2015), kan er 

voorspeld worden dat leerlingen uit bso en tso opleidingen minder vaak aan cross-gender 

vrijetijdsbestedingen participeren. Ten slotte wordt er op basis van de literatuur verwacht dat holebi-

jongeren vaker aan cross-gendertypische vrijetijdsactiviteiten deelnemen dan heteroseksuele 

leerlingen (Rieger, Linsenmeier, Gygax, & Bailey, 2008).  

 

ANALYSES 

In dit hoofdstuk wordt er afgeweken van de structuur die in de andere hoofdstukken in dit rapport 

gehanteerd wordt. Het is de opzet om alle resultaten van de analyses rond een hobby in één 

oogopslag te kunnen waarnemen, waardoor de resultaten niet per dataset gegroepeerd zijn. De 

afhankelijke variabelen en de modellen worden over de datasets heen zo homogeen mogelijk 

gehouden, hoewel niet alle datasets informatie bezitten over alle vrijetijdsactiviteiten die in dit 

onderzoek besproken worden. Bijkomend zijn er verschillen in de leeftijden van de leerlingen tussen 

de datasets: het Procrustes-project bevroeg leerlingen op het einde van het eerste studiejaar, JOP 

bevat data van leerlingen uit de tweede en derde graad, en in het VLO zijn de leerlingen voornamelijk 

tussen 15 en 19 jaar. Dit wil zeggen dat leerlingen uit het JOP en het VLO doorgaans al langer 

schoollopen in dezelfde school dan leerlingen uit Procrustes, een gegeven waarmee er rekening 

gehouden moet worden bij het interpreteren van de resultaten. In het geval van de data uit 

Procrustes werd er dus gebruikt gemaakt van wave 2. Deze wave bevat data van leerlingen op het 

einde van het eerste jaar middelbaar onderwijs. Er werd namelijk geen informatie over 

vrijetijdsbestedingen gevraagd in wave 3, wanneer de leerlingen in het tweede studiejaar zitten. De 

data van wave 1 is niet bruikbaar voor de analyses, aangezien de jongeren in wave 1 maar juist 

begonnen zijn in hun middelbare school, en omgevingseffecten misschien nog te weinig tijd hebben 

gehad om effect te kunnen hebben.  

Om logistische regressieanalyse mogelijk te maken, werd er geopteerd om de afhankelijke variabelen 

te dichotomiseren. In de analyses op de data van Procrustes en JOP wordt een leerling als een 

deelnemer van een vrijetijdsactiviteit gezien wanneer die minstens op maandelijkse basis de 
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activiteit in kwestie uitoefent. Wanneer een leerling volgens deze criteria aangeeft aan een 

vrijetijdsactiviteit deel te nemen, krijgt de leerling de score 1, zo niet wordt de score 0 gegeven. De 

grens werd op maandelijkse participatie gelegd om te kleine categorieën te vermijden, bijvoorbeeld 

wekelijkse participatie aan technische hobby’s bij meisjes komt maar bij 5,1% voor. In het Procrustes-

project werden de leerlingen gevraagd hoe vaak ze deelnemen aan een lijst van activiteiten, 

waaronder ‘videospelletjes spelen’, ‘schilderen/tekenen/boetseren/…’, en ‘lezen (boeken, strips, 

tijdschriften,…)’. Aan de hand van de lijst activiteiten was het wel duidelijk dat het ging om 

activiteiten in de vrije tijd, maar dit werd niet expliciet vermeld. In de vragenlijst van het JOP werden 

de leerlingen gevraagd hoe vaak ze in de laatste zes maanden aan een bepaalde activiteit hebben 

deelgenomen (enkel in de vrije tijd). Dit werd gevraagd voor een 28-tal activiteiten waaronder 

‘Creatieve hobby’s (muziekinstrument bespelen, muzieksamples maken, schilderen, fotografie,..)’, 

‘Een boek of strip lezen als ontspanning’, ‘Gaming, computerspelletjes spelen’, en ‘Technische 

hobby’s (aan een auto of brommer werken, sleutelen aan computer,...)’. In het geval van het VLO 

werden de leerlingen gevraagd hoe vaak ze naar de ‘muziekschool, tekenschool, ballet, …’ gaan. 

Wanneer een leerling aangaf soms of vaak te gaan (versus nooit) werd de leerling gezien als een 

deelnemer van creatieve activiteiten. Deze variabelen in de VLO-data verschillen van de andere 

afhankelijke variabelen, omdat er effectief gevraagd wordt naar participatie in een georganiseerde 

setting buitenshuis. Een leerling die bijvoorbeeld veel thuis tekent, maar niet naar de kunstacademie 

gaat, scoort toch 0 op deze variabele.  

In figuur 1 wordt er weergegeven in welke mate meisjes en jongens participeren in de activiteiten 

lezen, creatieve hobby, gamen, en technische hobby, en hoe meisjes en jongens zich verhouden ten 

opzichte van elkaar. De staafdiagrammen tonen dat de participatiegraad overeenkomt met 

genderverwachtingen: voor de “mannelijke” activiteiten gaming en technische hobby’s zijn er meer 

jongens die participeren, en voor de “vrouwelijke” activiteiten lezen en creatieve hobby’s zijn er 

meer meisjes. Er zijn wel enkele verschillen tussen de datasets: bijvoorbeeld met betrekking tot de 

activiteit computerspelletjes spelen is er beduidend minder verschil tussen de meisjes en jongens van 

Procrustes dan bij de jongens en de meisjes in het JOP. Tegelijk zien we een minder grote kloof 

tussen meisjes en jongens met betrekking tot lezen en creatieve hobby in het JOP, dan bij de 

leerlingen van Procrustes. Bij JOP wordt er voor de variabele creatieve hobby zelfs geen significant 

verschil gevonden tussen meisjes en jongens (p = 0,11). 
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Tabel 1A in de apendix toont de bivariate correlaties tussen de onafhankelijke en afhankelijke 

metrische variabelen in de data van het JOP. Er valt op dat de genderrolattitudes correleren met de 

vrijetijdsactiviteiten, op een manier dat de mannelijke variabele voor technische hobby positief 

correleert met traditionele genderrolattitudes, terwijl de vrouwelijke hobby’s negatief correleren 

met traditionele genderrolattitudes. Enkel voor de variabele gaming hobby wordt er geen verband 

gevonden met genderrolattitudes, noch bij de jongens noch bij de meisjes. Voor SES worden er 

voornamelijk positieve correlaties gevonden met typisch vrouwelijke activiteiten, en negatieve 

verbanden met de typisch mannelijke hobby’s. Ook tonen de resultaten dat alle hobby’s positief met 

elkaar correleren, wat aangeeft dat participatie aan één hobby vaak ook participatie aan meerdere 

hobby’s betekent, inclusief participatie aan cross-gender activiteiten. Enkel bij de jongens wordt geen 

verband tussen gamen en een creatieve hobby gevonden. Tabel 2A in de appendix van dit hoofdstuk 

toont de bivariate relaties tussen de categorische onafhankelijke variabelen en het participeren aan 

genderatypische vrijetijdsactiviteiten voor jongens en meisjes uit de JOP-data. Bij de resultaten voor 

de meisjes is het duidelijk dat er weinig aan technische hobby’s wordt gedaan (8,3%), terwijl meer 

meisjes aangeven minstens op maandelijkse basis een computerspel te spelen (41,7%). Op de 

variabelen onderwijsvorm, etniciteit en geboorteland na komen resultaten voor de meisjes overeen 

met onze verwachtingen. Meisjes uit het bso-onderwijs doen het vaakst aan technische hobby’s 

(17,4 %; p < 0,01), al kan dit waarschijnlijk verklaard worden door de technische inhoud van bepaalde 

8,3%

41,7%

36,5%

45,6%

72,3%

74,6%

78,3%

32,5%

31,2%

85,5%

34,0%

42,2%

95,4%

53,8%

64,3%

16,5%

technische hobby

gaming

creatieve hobby

lezen

gaming 

creatieve hobby

lezen

creatieve hobby vereniging

JO
P

 
P

ro
cr

u
st

es
V

LO

Figuur 1: participatie vrijetijdsactiviteiten - jongens en meisjes

jongens meisjes



138 
 

specialisaties in het bso-onderwijs (bijvoorbeeld hout, metaal versus verzorging: er is niet geweten 

welke specialisatie er gevolgd wordt). Bij niet West-Europese meisjes (etniciteit en geboorteland) 

tonen de resultaten dat een grotere groep aan cross-gender activiteiten deelneemt dan bij meisjes 

met een West-Europese achtergrond (etniciteit γ = 0,401; geboorteland γ = 0, 443; beide p < 0,01). 

Eenzelfde patroon wordt er gevonden bij de jongens van het JOP (tabel 2A), ook hier vinden we een 

grotere participatiegraad onder jongeren met een migratieachtergrond voor creatieve activiteiten, 

maar niet voor de activiteit lezen ter ontspanning (etniciteit γ = 0,229; geboorteland γ = 0, 406; beide 

p < 0,01). Over het algemeen neemt 34% van de jongens in het JOP maandelijks (of frequenter) deel 

aan creatieve hobby’s en leest 42,2% wel eens een boek of strip als ontspanning. Verder valt er op te 

merken dat jongens in een kso-opleiding ook in de vrije tijd meer met creativiteit bezig zijn (76%) en 

meer lezen (59,2%) dan jongens in de andere onderwijsvormen. Voor beide cross-gender activiteiten 

wordt er een significante associatie met de gevolgde onderwijsvorm gevonden (beide p < 0,01). 

Tabel 3A in de appendix geeft de relaties weer tussen de metrische onafhankelijke variabelen en de 

participatie aan gaming, creatieve activiteiten en lezen voor de Procrustes-data. De resultaten zijn 

gelijkaardig met die van het JOP, maar er zijn wel enkele verschillen te zien. Er wordt gevonden dat 

meisjes die één van de drie hobby’s uitoefenen vaak ook andere hobby’s uitoefenen. Hetzelfde 

patroon wordt echter niet bij de jongens gevonden. Jongens die lezen, hebben vaker ook creatieve 

hobby’s (r = 0,176; p < 0,01), maar tussen de andere vrijetijdsactiviteiten zijn er bij de jongens geen 

significante correlaties. Er worden beduidend minder significante correlaties gevonden dan in de 

bivariate analyses op de data van Procrustes. Met betrekking tot de relatie tussen genderrolattitudes 

en de vrijetijdsactiviteiten wordt er bijvoorbeeld enkel een negatief verband gevonden tussen 

traditionele genderrolattitudes en de vrouwelijke hobby’s lezen en creatieve activiteiten, een 

verband dat bij beide geslachten vastgesteld wordt. De hobby gamen kent weinig significante 

bivariate relaties met de genderrolattitudes van de leerling. Voor meisjes wordt er bij de 

onafhankelijke variabelen enkel gevonden dat oudere meisjes significant minder gamen (r = -0,047; p 

< 0,05). Ten slotte kan een hogere SES gelinkt worden aan een grotere participatie aan de 

vrouwelijke activiteiten, maar niet aan de mannelijke activiteit gamen. De bivariate resultaten van de 

categorische onafhankelijke variabelen tonen beduidend weinig significante relaties (zie tabel 4A in 

appendix): er wordt enkel een verband gevonden voor meisjes tussen computerspelletjes spelen en 

de aanwezigheid van broers/zussen (Cramers V = 0,07; p < 0,01). Meisjes met broers gamen meer 

(76,6%), meisjes zonder broers of zussen gamen het minst (66,7%). Ook voor jongens werd voor het 

hebben van een creatieve hobby slechts één significant verband gevonden, een verband dat niet in 

lijn ligt met wat er verwacht werd op basis van de literatuur: de resultaten tonen dat jongens die 

geboren werden in een land buiten West-Europa significant meer aan creatieve activiteiten doen 
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(61,2%) dan jongens geboren in West-Europa (61,2% vs. 53,4%; γ = 0,16; p < 0,05). Voor de 

afhankelijke variabele lezen ter ontspanning tonen de resultaten significante associaties die afwijken 

van onze verwachtingen: jongens met vooral jongens als vrienden lezen het meest (γ = -0,104; p < 

0,01). Ten slotte gaan de analyses op de data van het VLO enkel over creatieve vrijetijdsbesteding die 

plaatsvinden binnen kunstacademies, muziekscholen, danslessen, ... (tabellen 5A en 6A). De bivariate 

resultaten tonen dat het hebben van een creatieve hobby als jongen, binnen een vereniging, gelinkt 

kan worden aan een hogere SES (r = -0,047; p < 0,05), de leeftijd (r = -0,047; p < 0,05), een West-

Europese etnische achtergrond (61,2% vs. 53,4%;p < 0,05), ouders die samen zijn (61,2% vs. 53,4%;p 

< 0,05), en de onderwijsvorm (aso = 22,3%, bso = 9,4%, kso = 42,4%, tso = 11%;p < 0,05). 

 

Jongens en lezen  

De resultaten van de multilevel logistische regressieanalyses met de cross-genderactiviteit lezen als 

afhankelijke variabele is te vinden in tabel 1. Beide modellen, zowel met de data van Procrustes als 

met de data van het JOP, komen in grote lijnen overeen met elkaar, zeker wat betreft de effecten op 

het schoolniveau. Model 1 op de Procrustes-data toont een significant effect van de 

geslachtscompositie in de school op leesgedrag: een odds ratio van 1,009 (p < 0,01) toont dat 

jongens in scholen met proportioneel veel meisjes vaker een boek of strip lezen ter ontspanning. In 

model 2 verdwijnt dit significant effect, vooral door het controleren voor de onderwijsvorm. In dit 

model met controlevariabelen wordt er één significant effect gevonden op het schoolniveau: dat van 

SES-compositie (OR = 1,43; p < 0,001). In scholen met een algemeen hogere SES, lezen jongens vaker 

boeken of strips. Hetzelfde patroon is te zien in de analyses met de JOP-data, ook hier is er initieel 

een significant effect te vinden van de geslachtscompositie (OR = 1,007; p < 0,05), dat verdwijnt 

wanneer er gecontroleerd wordt voor andere kenmerken. Met name door rekening te houden met 

de onderwijsvorm valt het effect van geslachtscompositie weg. Verder toont de SES-compositie van 

een school een significante odds ratio van 1,259 (p < 0,01), dus ook de JOP-data toont een positief 

effect van de gemiddelde SES van een school op leesgierigheid. Model 3 toont geen significante 

effecten op het leesgedrag van jongens van gedeelde genderrolattitudes op een school, en weinig 

verandering wat betreft de andere effecten in het model op de data van Procrustes. Voor de analyses 

op de JOP-data wordt er gevonden dat wanneer er gecontroleerd wordt op genderrolattitudes, er 

een significant positief effect van concentratieschool verschijnt (OR = 1,565; p < 0,05), al moet er 

vermeld worden dat de overschrijdingskans niet veel verschilt tussen model 2 en 3. Model 4 ten 

slotte, controleert voor de genderrolattitudes van de ouders in de Procrustes-data. De 

genderrolattitudes van de ouders lijken geen significant effect op het leesgedrag van hun zonen te 

hebben, maar door te controleren voor de genderrolattitudes van de ouders, wordt er wel een 
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significant effect van het hebben van een niet-West-Europese etniciteit blootgelegd (OR = 1,575; p < 

0,05). Controleren voor de genderrolattitudes van de ouders verandert verder weinig aan de andere 

effecten in het laatste model. De dummyvariabele ‘geen idee seksualiteit’ (logodds = 1,409), gevolgd 

door de variabele (traditionele) genderrolattitudes (logodds = -0,511) zijn in de analyse op Procrustes 

de belangrijkste verklarende factoren in model 4. Voor JOP geldt dat de (traditionele) 

genderrolattitudes (logodds = -0,69) en de variabele concentratieschool (logodds = 0,448) de 

grootste verklarende effecten inhouden wat betreft lezen bij jongens. 

Tabel 1. Resultaten van de multilevel analyses jongens: lezen hobby 

Odd sratio 
(standaardfout) 

Procrustes  
(N scholen: - N leerlingen:) 

JOP 
(N scholen: - N leerlingen:) 

 model 1 model 2 model 3 model 4 model 1 model 2 model 3 

intercept  1,697*** 
 (0,064) 

1,694*** 
(0,121) 

 1,835*** 
(0,132) 

1,738*** 
(0,147) 

0,729*** 
(0,07) 

0,626** 
(0,157) 

0,619** 
(0,171) 

schoolniveau        
geslachtscompositie 1,009** 

(0,003) 
1,002 

(0,003) 
1,002 

(0,003) 
1,000 

(0,004) 
1,007* 
(0,003) 

1,004 
(0,003) 

1,000 
(0,004) 

SES-compositie  1,43*** 
(0,09) 

 1,443*** 
(0,103) 

1,559*** 
(0,116) 

 1,259** 
(0,079) 

1,257** 
(0,08) 

concentratieschool  1,185 
(0,229) 

1,318 
(0,262) 

1,775 
(0,342) 

 1,413 
 (0,196) 

1,565* 
(0,201) 

genderrolcultuur:        
traditioneel   0,890 

(0,193) 
0,836 

(0,206) 
  0,846 

(0,186) 
egalitair   0,838 

(0,162) 
0,745 

(0,167) 
  1,091 

(0,171) 
        
niveau leerling        
SES  1,063* 

(0,026) 
1,058* 
(0,026) 

1,029 
(0,031) 

 1,021 
(0,025) 

1,017 
(0,026) 

leeftijd  0,837** 
(0,067) 

0,833** 
(0,068) 

0,819* 
(0,082) 

 0,931 
(0,039) 

0,945 
(0,04) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

 1,064 
(0,157) 

1,229 
(0,16) 

1,575* 
(0,202) 

 1,137 
(0,168) 

1,108 
(0,169) 

geboorteland: niet-
West Europees 

 1,273 
(0,224) 

1,265 
(0,227) 

1,208 
(0,319) 

 1,318 
(0,218) 

1,326 
(0,222) 

religiositeit  1,027 
(0,029) 

1,039 
(0,029) 

1,052 
(0,033) 

 1,023 
(0,019) 

1,025 
(0,019) 

woont bij beide 
ouders in één huis 

 1,165 
(0,099) 

1,149 
(0,1) 

1,22 
(0,118) 

 1,309* 
(0,115) 

1,306* 
(0,117) 

gezin (ref, enkel 
broers):  

       

enkel zussen  1,158 
(0,111) 

1,119 
(0,112) 

1,106 
(0,126) 

   

mix broers/zussen  1,208 
(0,111) 

1,194 
(0,113) 

1,256 
(0,13) 

   

geen broers/zussen  0,72* 
(0,145) 

0,685* 
(0,147) 

0,62** 
(0,163) 

   

        

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 1. Resultaten van de multilevel analyses jongens: lezen hobby 

Odds ratio 
(standaardfout) 

Procrustes  
(N scholen: - N leerlingen:) 

JOP 
(N scholen: - N leerlingen:) 

 model 1 model 2 model 3 model 4 model 1 model 2 model 3 

onderwijsvorm (ref. 
aso):  

       

bso      0,716 
(0,178) 

0,751 
(0,18) 

kso      1,634 
(0,357) 

1,595 
(0,36) 

tso      0,783 
(0,143) 

0,816 
(0,146) 

onderwijsstroom: B-
stroom  

 0,573*** 
(0,142) 

0,621*** 
(0,145) 

0,645* 
(0,172) 

   

geslacht vrienden 
(ref, vooral eigen 
geslacht):  

       

mix beide 
geslachten 

 0,889 
(0,097) 

0,841 
(0,099) 

0,845 
(0,112) 

 0,773* 
(0,111) 

0,807 
(0,113) 

vooral ander 
geslacht 

 0,795 
(0,166) 

0,776 
(0,17) 

0,677 
(0,2) 

 0,926 
(0,165) 

0,924 
(0,168) 

seksuele oriëntatie  
(ref, hetero): 

       

holebi  0,824 
(0,404) 

0,787 
(0,407) 

0,871 
(0,466) 

 1,412 
(0,29) 

1,269 
(0,296) 

geen idee  2,702* 
(0,412) 

2,804* 
(0,419) 

4,092** 
(0,532) 

   

gendertypicaliteit   0,994 
(0,064) 

1,05 
(0,065) 

0,998 
(0,075) 

   

genderrolattitude 
leerling 

  0,593*** 
(0,078) 

0,6*** 
(0,091) 

  0,502*** 
(0,144) 

        
genderrolattitudes 
ouders 

   0,886  
(0,096) 

   

variantie 
schoolniveau 

0,126** 
(0,042) 

0,046 
(0,027) 

0,048 
(0,028) 

0,032 
(0,028) 

0,186** 
(0,059) 

0,081 
(0,045) 

0,072 
(0,044) 

N scholen:  58 58 58 57 86 86 86 
N leerlingen:  3109 2673 2667 2072 1856 1687 1672 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001  
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 

 

Jongens en creatieve hobby’s 

Voor de uitkomstvariabele creatieve vrijetijdsbestedingen bij jongens worden er analyses gedaan op 

drie datasets: Procrustes, JOP, en VLO. De resultaten van de multilevel logistische regressieanalyses 

zijn te vinden in tabel 2. De analyses op het VLO verschillen van de analyses op Procrustes en JOP in 

die zin dat de afhankelijke variabele creatieve hobby in VLO inhoudt of een leerling naar de 

muziekschool, tekenschool, ballet, … gaat. De variabele creatieve hobby in de data van Procrustes en 

JOP slaat op creatieve activiteiten in het algemeen. Creatieve hobby’s werden omschreven in de JOP-

survey als ‘muziekinstrument bespelen, muzieksamples maken, schilderen, fotografie,..’, en in 

Procrustes enkel als ‘schilderen/tekenen/boetseren/…’. In model 1 van Procrustes en JOP wordt er 

geen significant effect van de geslachtscompositie in een school gevonden. In model 1 van de 
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analyses op het VLO daarentegen wordt er een positief significant effect waargenomen: een odds 

ratio van 1,01 toont aan dat jongens die school lopen in een school met een grotere proportie 

meisjes meer creatieve activiteiten uitvoeren in hun vrije tijd. Dit effect verdwijnt in model 2, het 

laatste model voor het VLO. Het aanvankelijk significante effect van geslachtscompositie verdwijnt 

door een combinatie van het effect van de gevolgde onderwijsvorm en SES. Ook in de analyses op 

Procrustes en JOP blijft het effect van geslachtscompositie niet significant nadat er rekening 

gehouden wordt op de controlevariabelen.  

Wat betreft schooleffecten worden er tegengestelde effecten gevonden voor het schoollopen in een 

concentratieschool. In de resultaten van het Procrustes-project toont de variabele 

concentratieschool een negatief effect op het participeren aan creatieve activiteiten bij jongens in 

model 2 (OR = 0,559; p < 0,05). Dit significant effect wordt opgeheven wanneer er gecontroleerd 

wordt voor de genderrolattitudes van de ouders (p = 0,255), wat wijst op een selectie-effect, al wordt 

er helemaal geen significant effect van de genderrolattitude van de ouders gevonden. Tegelijkertijd 

wordt er in het laatste model voor de variabele etnische afkomst een significant positief 

waargenomen (OR = 1,446; p < 0,05), wat in de eerdere modellen niet het geval is. De resultaten van 

de JOP-data geven een ander beeld: een leerling die naar een concentratieschool gaat, kent een 

significant grotere waarschijnlijkheid om aan creatieve hobby’s te doen wanneer er gecontroleerd 

wordt voor zijn genderrolattitudes (al moet er vermeld worden dat de overschrijdingskansen van 

zowel model 2 als 3 zich rond de grens van de 5%-overschrijdingskans bevinden). In model 2 van de 

analyses op de JOP-data wordt er geen significant effect gevonden voor de individuele etnische 

afkomst van de leerling (grootmoeder van moederkant geboren buiten West-Europa), maar er is wel 

een significant van het geboorteland van de leerling (geboren buiten West-Europa) (OR = 2,061; p < 

0,01). 

Verder zijn er weinig significante effecten in de resultaten te zien, zeker in de analyses op de data van 

Procrustes en het JOP. Er worden geen significante effecten gevonden voor SES – individueel of 

gedeeld –, leeftijd, genderrolcultuur in school, religiositeit de variabelen rond het gezin van de 

leerling, de seksuele oriëntatie, en de genderrolattitudes van de ouders. Wel tonen de twee analyses 

dat traditionele genderrolattitudes een negatief effect hebben op het beoefenen van een creatieve 

hobby. Ook wordt er een significante odds ratio gevonden voor het hebben van vooral vrouwelijke 

vriendschappen en creatieve hobby’s (model 3 OR = 1,603; p < 0,01), maar enkel in de data van het 

JOP. Niet volledig onverwacht tonen de resultaten van het JOP in model 3 een groot effect van het 

volgen van een kso-opleiding op het hebben van creatieve hobby’s (OR = 6,297; p < 0,001). In de 

analyses waarbij creatieve vrijetijdsbesteding in een vereniging wordt bestudeerd worden er meer 

significante relaties gevonden dan in de andere analyses. Al worden er geen significante effecten 
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gevonden voor schoolkenmerken en voor de variabele etniciteit. Uiteindelijk tonen de laatste 

modellen van voor elke dataset dat het volgen van een opleiding in het kso (JOP logodds = 1,836; 

VLO logodds 1,158) en het hebben van een migratieachtergrond (etniciteit JOP logodds = 0,723; 

Procrustes logodds 0,369) de grootste invloeden uitoefenen op het invullen van de vrije tijd met 

creatieve activiteiten bij jongens. 

Tabel 2. Resultaten van de multilevel analyses jongens: creatieve hobby (VLO: creatieve hobby vereniging (soms/vaak)) 

Odds ratio 
(standaardfout) 

Procrustes  
(N scholen: 54 - N leerlingen: 2778) 

JOP 
(N scholen: 87 -  

N leerlingen: 2281 ) 

VLO  
(N scholen: 84 -  

N leerlingen: 5745) 

 model 1 model 2 model 3 model 4 model 1 model 2 model 3 model 1 model 2 

intercept  1,174** 
(0,055) 

1,03 
(0,119) 

0,973 
(0,129) 

0,904 
(0,145) 

0,515*** 
(0,07) 

0,341*** 
(0,16) 

0,352*** 
(0,171) 

0,18*** 
(0,08) 

0,134*** 
(0,158) 

schoolniveau          

geslachts-
compositie 

1,004 
(0,002) 

1,004 
(0,003) 

1,004 
(0,004) 

1,006 
 (0,004) 

1,132 
(0,003) 

1,003 
(0,003) 

0,999 
(0,004) 

 

1,01** 
(0,003) 

1,000 
(0,003) 

SES-compositie  0,953 
(0,095) 

0,916 
(0,104) 

0,841 
(0,119) 

 1,113 
(0,077) 

1,099 
(0,077) 

 1,07 
(0,079) 

concentratie-
school 

 0,559* 
 (0,244) 

0,535* 
(0,272) 

0,671 
(0,35) 

 1,425 
(0,184) 

1,573* 
(0,186) 

 0,934 
(0,355) 

genderrol-
cultuur: 

         

traditioneel   1,102 
 (0,206) 

1,324 
(0,226) 

  0,821 
(0,172) 

  

egalitair   1,158 
(0,167) 

1,239 
(0,177) 

  1,042 
(0,162) 

  

          

niveau leerling          

SES  1,031 
 (0,024) 

1,026 
 (0,024) 

1,029 
 (0,028) 

 1,002 
(0,026) 

1,000 
(0,026) 

 1,131*** 
(0,025) 

leeftijd  0,909 
(0,063) 

0,899 
 (0,064) 

0,899 
 (0,076) 

 0,974 
(0,04) 

0,984 
(0,041) 

 0,849*** 
(0,035) 

etniciteit: niet-
West Europees 

 1,099 
 (0,147) 

1,146 
 (0,148) 

1,446* 
(0,182) 

 1,204 
(0,172) 

1,15 
(0,173) 

 0,83 
(0,211) 

geboorteland: 
niet-West 
Europees 

 1,528* 
(0,216) 

1,517 
(0,216) 

1,176 
(0,294) 

 2,04** 
(0,218) 

2,061** 
(0,221) 

  

religiositeit  0,997 
 (0,027) 

1,000 
 (0,027) 

1,021 
(0,031) 

 1,011 
(0,019) 

1,015 
(0,02) 

 1,076*** 
(0,017) 

woont bij beide 
ouders in één 
huis 

 1,11 
 (0,094) 

1,11 
 (0,095) 

1,161 
(0,111) 

 1,126 
(0,119) 

1,131 
(0,121) 

 1,562*** 
(0,129) 

gezin (ref, enkel 
broers):  

         

enkel zussen  1,132 
 (0,103) 

1,113 
 (0,103) 

1,121 
(0,115) 

     

mix 
broers/zussen 

 1,006 
 (0,103) 

1,002 
 (0,103) 

1,044 
(0,118) 

     

geen 
broers/zussen 

 0,887 
 (0,139) 

0,871 
(0,14) 

0,901 
(0,156) 

     

onderwijsvorm 
(ref. aso):  

         

bso      0,838 
(0,182) 

0,862 
(0,184) 

 0,607* 
(0,204) 

kso      6,297*** 
(0,377) 

6,271*** 
(0,378) 

 3,184*** 
(0,258) 

tso      0,896 
(0,146) 

0,899 
(0,15) 

 0,575*** 
(0,143) 

          

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 2. Resultaten van de multilevel analyses jongens: creatieve hobby (VLO: creatieve hobby vereniging 
(soms/vaak) 

Odds ratio 
(standaardfout) 

Procrustes  
(N scholen: 54 - N leerlingen: 2778) 

JOP 
(N scholen: 87 -  

N leerlingen: 2281 ) 

VLO  
(N scholen: 84 -  

N leerlingen: 5745) 

 model 1 model 2 model 3 model 4 model 1 model 2 model 3 model 1 model 2 

onderwijs:  
B-stroom  

 0,984 
 (0,14) 

1,011 
(0,141) 

0,969 
(0,168) 

     

geslacht 
vrienden (ref, 
vooral eigen 
geslacht):  

         

mix beide 
geslachten 

 1,171 
 (0,092) 

1,156 
 (0,092) 

1,143 
 (0,105) 

 1,14 
(0,116) 

1,168 
(0,117) 

 1,236* 
(0,089) 

vooral ander 
geslacht 

 1,067 
 (0,159) 

1,053 
(0,16) 

1,034 
(0,189) 

 1,594** 
(0,166) 

1,603** 
(0,168) 

 1,335* 
(0,135) 

seksuele 
oriëntatie  
(ref, hetero): 

         

holebi  1,689 
 (0,404) 

1,655 
 (0,405) 

1,412 
 (0,453) 

 1,384 
(0,292) 

1,247 
(0,294) 

  

geen idee  0,994 
 (0,285) 

1,024 
 (0,289) 

1,004 
 (0,316) 

     

gender-
typicaliteit  

 0,963 
(0,06) 

0,98 
 (0,06) 

0,952 
(0,069) 

     

Genderrolatti-
tudes leerling 

  0,812** 
(0,07) 

0,817* 
(0,083) 

  0,555*** 
(0,147) 

  

          

genderrol-
attitudes ouders 

   0,878 
(0,089) 

     

variantie 
schoolniveau 

0,076* 
(0,03) 

0,084* 
(0,034) 

0,074* 
(0,032) 

0,068* 
(0,034) 

0,173** 
(0,059) 

0,037 
(0,039) 

0,02 
(0,037) 

0,327*** 
(0,075) 

0,063* 
(0,031) 

N scholen:  58 58 58 57 86 86 86 84 84 

N leerlingen:  3124 2682 2674 2080 1868 1696 1681 5360 4626 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001  
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 

 

Meisjes en gaming 

Welke kenmerken gelinkt kunnen worden met het spelen van videospelletjes bij meisjes wordt 

bestudeerd aan de hand van data van het Procrustes-project en JOP. De resultaten van de multilevel 

logistische regressieanalyses worden getoond in tabel 3. Voor zowel Procrustes en JOP wordt er geen 

significant effect van geslachtscompositie gevonden. Dit blijft zo doorheen de andere meer 

uitgebreide modellen. Wat wel een significant effect oplevert in de analyse van de Procrustes-data 

zijn de variabelen leeftijd, en de gezinsconstructie (broers/zussen) (zie model 2 Procrustes). Dit zijn 

ook de enige variabelen die in de bivariate analyses een significante associatie hebben met de 

afhankelijke. Er wordt gevonden dat meisjes minder videospelletjes spelen wanneer ze ouder zijn 

(OR = 0,849 ; p < 0,05), en dat meisjes met enkel broers vaker videospelletjes spelen dan meisjes met 

enkel zussen (OR = 0,765; p < 0,05), geen broers of zussen (OR = 0,582; p < 0,001), of een combinatie 

van de twee (OR = 0,781 ; p < 0,05). Deze effecten blijven stabiel wanneer er rekening gehouden 
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wordt met de individuele en gedeelde genderrolattitudes in model 3. Geen enkele variabele met 

betrekking tot genderrolattitudes heeft een significant effect op het spelen van videospellen. Ook 

model 4, waarin gecontroleerd wordt voor de genderrolattitudes van de ouders, brengt weinig 

verandering met zich mee vergeleken met de vorige modellen. Enkel het negatieve effect van leeftijd 

is niet meer significant op het 5%, met een p-waarde van 0,106. Dit resultaat moet met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien de leerlingen in Procrustes weinig variëren in 

leeftijd. De analyses op de data van het JOP tonen eveneens weinig significante odds ratio’s. Ook 

genderrolattitudes, individuele of gedeelde, hebben geen significant effect op het spelen van 

computerspellen bij meisjes. Er worden significante odds ratio’s gevonden voor de variabelen leeftijd 

(OR = 0,783; p < 0,001) en seksuele oriëntatie (holebi OR = 1,73; p < 0,05) (model 3). In het bijzonder 

wordt er een significant effect waargenomen voor de variabele concentratieschool: meisjes die 

schoollopen in een concentratieschool kennen een grotere waarschijnlijkheid om op minstens 

maandelijkse basis computerspelletjes te spelen (model 3 OR = 1,456; p < 0,05). De belangrijkste 

effecten in de analyse zijn die van variabelen ‘geen broers/zussen’ (logodds = -0,655) in het geval van 

de analyses op Procrustes, en holebijongeren (logodds = 0,548) voor JOP (resultaten telkens 

gebasseerd op het laatste model). 

Tabel 3. Resultaten van de multilevel analyses meisjes: gaming hobby 

Odds ratio 
(standaardfout) 

Procrustes 
(N scholen: 54 - N leerlingen: 2778) 

JOP 
(N scholen: 84 - N leerlingen: 2304) 

 model 1 model 2 model 3 model 4 model 1 model 2 model 3 

intercept  2,627*** 
(0,064) 

3,38*** 
(0,141) 

3,785*** 
(0,155) 

3,796*** 
(0,164) 

0,712***  
(0,054) 

0,537*** 
 (0,129) 

 0,578*** 
 (0,139) 

schoolniveau        
geslachtscompositie 0,997 

(0,005) 
0,995 

 (0,005) 
0,998 

(0,006) 
0,996 

 (0,006) 
1,003 

(0,004) 
1,003 

(0,004) 
1,002 

(0,004) 
SES-compositie  0,92 

(0,095) 
1,004 
(0,11) 

0,868 
(0,112) 

 0,987 
 (0,068) 

0,989 
(0,07) 

concentratieschool  0,862 
(0,295) 

0,896 
(0,371) 

0,91 
 (0,432) 

 1,474* 
 (0,175) 

1,456* 
 (0,185) 

genderrolcultuur:        
traditioneel   0,987 

(0,356) 
0,919 

 (0,399) 
  0,891 

(0,176) 
egalitair   0,783 

(0,163) 
0,883 

 (0,153) 
  0,881 

(0,134) 
        
niveau leerling        
SES  0,991 

(0,028) 
0,995 

 (0,028) 
1,014 

(0,033) 
 0,971 

 (0,024) 
0,969 

(0,024) 
leeftijd  0,849* 

(0,079) 
0,846* 
(0,079) 

0,866 
(0,089) 

 0,783*** 
 (0,037) 

0,783*** 
(0,037) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

 1,11 
(0,166) 

1,082 
 (0,167) 

0,991 
(0,195) 

 0,959 
 (0,164) 

0,944 
(0,166) 

geboorteland: niet-
West Europees 

 0,949 
(0,244) 

0,926 
 (0,244) 

1,363 
(0,335) 

 1,081 
(0,212) 

1,081 
(0,213) 

religiositeit  0,947 
 (0,031) 

0,947 
 (0,031) 

0,938 
(0,035) 

 1,027 
(0,018) 

1,027 
(0,018) 

        

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 3. Resultaten van de multilevel analyses meisjes: gaming hobby 

Odds ratio 
(standaardfout) 

Procrustes 
(N scholen: 54 - N leerlingen: 2778) 

JOP 
(N scholen: 84 - N leerlingen: 2304) 

 model 1 model 2 model 3 model 4 model 1 model 2 model 3 

woont bij beide 
ouders in één huis 

 0,93 
 (0,11) 

0,924 
(0,11) 

0,96 
 (0,125) 

 1,08 
(0,102) 

1,076 
(0,102) 

gezin (ref, enkel 
broers):  

       

enkel zussen  0,765* 
(0,122) 

 0,754* 
(0,122) 

0,699** 
(0,136) 

   

mix broers/zussen   0,781* 
(0,12) 

0,773* 
(0,121) 

0,716* 
(0,137) 

   

geen broers/zussen  0,582*** 
(0,161) 

0,572*** 
(0,161) 

0,519*** 
(0,175) 

   

onderwijsvorm (ref. 
aso):  

       

bso      1,237 
 (0,153) 

1,206 
(0,157) 

kso      1,425 
 (0,258) 

1,474 
(0,265) 

tso      1,122 
(0,126) 

1,084 
(0,13) 

onderwijsstroom: B-
stroom  

 1,025 
(0,197) 

1,088 
(0,201) 

0,8 
(0,234) 

   

geslacht vrienden 
(ref, vooral eigen 
geslacht):  

       

mix beide 
geslachten 

 1,047 
(0,106) 

1,055 
(0,106) 

1,02 
 (0,119) 

 1,11 
 (0,11) 

1,106 
(0,11) 

vooral ander 
geslacht 

 1,048 
(0,243) 

1,106 
(0,246) 

1,298 
 (0,295) 

 0,929 
 (0,184) 

0,912 
(0,186) 

seksuele oriëntatie  
(ref, hetero): 

       

holebi  0,850 
(0,459) 

0,824 
(0,461) 

0,955 
 (0,54) 

 1,766 ** 
(0,213) 

1,73* 
(0,215) 

geen idee  0,926 
(0,245) 

0,931 
(0,246) 

0,934 
 (0,284) 

   

gendertypicaliteit   0,938 
(0,067) 

0,928 
(0,067) 

0,951 
(0,075) 

   

genderrolattitude 
leerling 

  1,122 
(0,098) 

1,156 
(0,112) 

  0,908 
(0,132) 

        
genderrolattitudes 
ouders 

   0,858 
 (0,099) 

   

variantie 
schoolniveau 

0,083* 
(0,037) 

0,075* 
(0,037) 

0,066 
(0,035) 

0,029 
(0,029) 

0,061 
(0,035) 

0,024 
(0,029) 

0,023 
(0,029) 

N scholen:  54 52 52 52 83 83 83 
N leerlingen:  2752 2451 2438 1965 2058 1953 1939 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001  
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 

 

Meisjes en technische hobby’s 

Technische hobby’s worden als laatste genderatypische hobby voor meisjes geanalyseerd. Onder 

technische hobby’s worden activiteiten verstaan als aan een auto werken of aan een computer 

sleutelen. Deze analyse gebeurt enkel aan de hand van data uit het JOP. Model 1 in tabel 4 toont dat 

wanneer er enkel gekeken wordt naar het effect van de geslachtscompositie in een school, zonder te 

controleren voor andere kenmerken, meisjes die schoolgaan in een omgeving met vooral meisjes 
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minder geneigd zijn technische hobby’s te hebben (OR = 0,992; p < 0,05). Model 2 toont dat dit effect 

stabiel blijft bij controle voor de andere variabelen. Enige nuancering in het interpreteren van dit 

significant effect is echter aan de orde. Net als in de bivariate analyses zien we dat meisjes uit het bso 

significant vaker technische hobby’s beoefenen (OR = 5,463; p < 0,05). Een vaststelling die analoog is 

met de vaststelling dat jongens in het kso-onderwijs vaker creatieve hobby’s hebben in hun vrije tijd. 

Het bso onderwijs verschilt echter van de andere onderwijsvormen in dat vakscholen vaak vol 

jongens zitten, en dat meisjes vaak overwegend vrouwelijke richtingen volgen – richtingen die hen 

bijvoorbeeld klaarstomen voor de zorgsector. Het is dus aannemelijk dat de minderheid meisjes die 

voor technische richtingen hebben gekozen – plus tegelijk vaker technische hobby’s hebben – en 

naar beroepsscholen gaan met een overwegend mannelijke leerlingenpopulatie, wel eens 

verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het significante effect van de geslachtscompositie op 

school op het hebben van technische hobby’s. Er werd daarom een bijkomende analyse gedaan (die 

hier niet is weergegeven) met enkel meisjes uit het aso, kso, en het tso. En inderdaad, in deze 

analyse werd er geen significant effect van geslachtscompositie gevonden (p = 0,179), wat impliceert 

dat er geen verband is tussen geslachtscompositie op school en genderatypische technische hobby’s 

voor meisjes, toch niet volgens de redenering dat de peers een invloed hebben op gedeelde 

gendernormen rond vrijetijdsbesteding. Dit wordt bovendien bevestigd door de niet significante 

effecten van de individuele genderrolattitudes en de genderrolcultuur op school in model 3. In dit 

laatste model is de meest invloedrijke factor die van het volgen van een opleiding in het bso-

onderwijs (logodds = 1,607). 

Tabel 4. Resultaten van de multilevel analyses meisjes: technische hobby  

 JOP 
(N scholen: 84 - N leerlingen: 2304) 

Odds ratio 
(standaardfout) 

model 1 model 2 model 3 

intercept  0,089*** 
(0,115) 

0,016*** 
(0,298) 

0,019*** 
(0,31) 

schoolniveau    
geslachtscompositie 0,992* 

(0,007) 
0,985* 
(0,007) 

0,984* 
(0,008) 

SES-compositie  0,899 
(0,141) 

0,914 
(0,14) 

concentratieschool  1,37 
(0,309) 

1,398 
(0,312) 

genderrolcultuur 
(ref. gemiddeld): 

   

traditioneel 
  0,858 

(0,298) 

egalitair 
  0,745 

(0,298) 
    

niveau leerling    
SES  0,939 

(0,046) 
0,931 

(0,047) 

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 4. Resultaten van de multilevel analyses meisjes: technische hobby  

 JOP 
(N scholen: 84 - N leerlingen: 2304) 

Odds ratio 
(standaardfout) 

model 1 model 2 model 3 

leeftijd  0,787*** 
(0,069) 

0,79*** 
0,07) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

 0,85 
(0,307) 

0,851 
(0,311) 

geboorteland: niet-West 
Europees 

 1,679 
(0,311) 

1,594 
(0,314) 

religiositeit  1,064 
(0,035) 

1,062 
(0,036) 

woont bij beide ouders in 
één huis 

 1,906** 
(0,211) 

1,861** 
(0,212) 

    
onderwijsvorm (ref. aso):     

bso  5,463*** 
(0,289) 

4,988*** 
(0,292) 

kso  3,025* 
(0,526) 

3,347* 
(0,545) 

tso  2,396** 
(0,27) 

2,201** 
(0,273) 

geslacht vrienden 
(ref. vooral eigen 
geslacht):  

   

mix beide geslachten  1,446 
(0,202) 

1,458 
(0,205) 

vooral ander geslacht  0,834 
(0,371) 

0,865 
(0,372) 

seksuele oriëntatie:     
holebi  2,818** 

(0,318) 
3,059*** 

(0,322) 
    
genderrolattitude leerling   1,12 

(0,242) 
    

variantie schoolniveau 0,45** 
(0,158) 

0,096 
(0,105) 

0,059 
(0,098) 

    
N leerlingen 2008 1908 1895 
N scholen 83 83 83 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001  
N scholen: 84 
N leerlingen: 2304 
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 
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BESLUIT 

In dit hoofdstuk werd er bestudeerd of de schoolomgeving een invloed heeft op de keuze voor 

genderatypische vrijetijdsactiviteiten van jongens en meisjes. De focus in dit onderzoek ligt 

voornamelijk op het verband tussen de geslachtscompositie in scholen en cross-gender 

vrijetijdsbestedingen, maar andere schoolkenmerken worden ook in beschouwing genomen. Deze 

bijkomende schoolkenmerken zijn de gemiddelde sociaal economische status van de leerlingen, de 

aanwezigheid van een meerderheid aan leerlingen met een migratieachtergrond, en de 

genderrolcultuur in de school. In totaal beslaan de analyses vier vrijetijdsbestedingen over vier 

verschillende datasets. Deze onderzochte cross-gender vrijetijdsbestedingen zijn voor jongens lezen 

ter ontspanning en creatieve hobbyactiviteiten, voor meisjes zijn dit het spelen van 

computerspelletjes, en technische hobby’s. 

Lezen als vrijetijdsactiviteit wordt vaker als een activiteit voor meisjes gezien dan voor jongens, en 

deze gendernorm wordt in de literatuur ook teruggevonden in de kloof tussen jongens en meisjes in 

leesgedrag, leesvaardigheid, en leesmotivatie (Chiu & McBride-Chang, 2006; Guiso, Monte, Sapienza, 

& Zingales, 2008; Schwabe, McElvany, & Trendtel, 2015). Ook onze resultaten tonen dat meisjes 

meer lezen dan jongens. Enkele bevindingen zijn hetzelfde in de analyses op Procrustes en in de 

analyses op de JOP-data. Ten eerste wordt er gevonden dat jongens in scholen met een gemiddeld 

hogere SES meer lezen dan jongens in scholen met een lagere SES. Hoewel er een effect van de SES-

compositie op leesgedrag wordt gevonden, wordt er in de data van het JOP geen effect van de 

individuele SES waargenomen, en dit is ook niet het geval in de analyses op Procrustes wanneer er 

gecontroleerd wordt voor de genderrolattitudes van de ouders. Onderzoek uit de VS vindt 

gelijkaardige resultaten, namelijk dat leerlingen in scholen met hogere gedeelde SES vaak een betere 

leesvaardigheid hebben, doordat scholen verschillen in de mate waarin ze middelen bezitten en 

omdat leerlingen in scholen met een hogere SES vaak al beter kunnen lezen wanneer ze hun 

opleiding starten (Aikens & Barbarin, 2008). Bovendien geeft ander onderzoek aan dat 

leesvaardigheid en de motivatie om te lezen met elkaar gelinkt zijn (McGeown, Duncan, Griffiths, & 

Stothard, 2015; Morgan & Fuchs, 2007; Schwabe et al., 2015). Ten tweede tonen de resultaten dat 

jongens met egalitaire genderrolattitudes significant vaker lezen in hun vrije tijd. Dit resultaat is niet 

onverwacht: keer op keer vindt onderzoek dat het stereotiepe idee dat lezen een activiteit voor 

meisjes is, leeft onder jongeren (Martinot, Bagès, & Désert, 2012; Pansu et al., 2016), wat verklaart 

waarom jongens die geloven in traditionele genderrolpatronen een intra-persoonlijke barrière 

ervaren en minder lezen (Crawford et al., 1991; Patterson, 2012).  
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In de tweede groep analyses werd er onderzocht of schoolkenmerken een invloed hebben op de 

mate waarin jongens hun vrije tijd invullen met creatieve activiteiten. Hiervoor werden verschillende, 

tegenstrijdige resultaten gevonden: in de analyses op Procrustes werd er een significant negatief 

effect gevonden voor het schoollopen in een concentratieschool voor creatieve hobby’s in de 

vrijetijd, in het JOP daarentegen werd er een positief effect gevonden, en in het VLO, ten slotte, werd 

er helemaal geen significant effect meer gevonden. Voor de andere schoolkenmerken werden er 

geen significante effecten gevonden in de drie analysemodellen. Hoe moeten deze resultaten nu 

geïnterpreteerd worden? Hoewel deze analyses handelen over creatieve hobby’s, verschillen de 

variabelen in de datasets wel van elkaar. De afhankelijke variabele in de Procrustes-data peilt naar de 

participatiegraad van activiteiten als ‘schilderen/tekenen/boetseren/…’, het gaat hier dus meer 

specifiek om plastische kunsten. De afhankelijke variabele in het JOP omvat activiteiten in de 

plastische kunsten, maar betrekt ook activiteiten rond muziek in de analyse (‘muziekinstrument 

bespelen, muzieksamples maken, schilderen, fotografie,..’). In de survey van het VLO werd er naar 

deelname aan georganiseerde creatieve activiteiten buitenshuis gepeild (muziekschool, tekenschool, 

ballet, …). Ook al worden de analyses met verschillende datasets uitgevoerd, de resultaten tonen dat 

verschillende bevindingen naar voren komen afhankelijk van de omschrijving van creatieve 

activiteiten. Er zou voorzichtig gesteld kunnen worden dat de resultaten na het toevoegen van 

muzikale vrijetijdsactiviteiten in het JOP onthullen dat jongens in concentratiescholen vaker met 

muziek bezig zijn dan andere jongens. Verder onderzoek zou deze stelling verder kunnen exploreren. 

Wat vaststaat is dat jongens geboren in een land buiten West-Europa meer aan creatieve activiteiten 

doen in hun vrije tijd. Dit werd niet voorspeld aan de hand van de literatuur. Onderzoek toont aan 

dat jongeren met een migratieachtergrond muziek op een specifieke manier gebruiken enerzijds in 

de vorming van een identiteit, anderzijds in het zoeken naar verbintenis (Gazzah, 2008), wat 

enigszins al voor een aanzet tot een verklaring voor onze resultaten kan dienen. Een andere studie 

vindt een verband tussen een heterogene studentenpopulatie en deelname aan een breder scala aan 

culturele activiteiten, waaronder creatieve hobby’s (Kane, 2004). Deze denkpistes verklaren echter 

niet waarom de meeste resultaten aangeven dat vooral het geboorteland een invloed heeft op het 

uitoefenen van een creatieve hobby, en niet de etniciteit (origine van de grootmoeder aan moeders 

zijde). Wat wel in beide analyses (op Procrustes en het JOP) naar voor kwam als significant, was het 

effect van genderrolattitude op het uitoefenen van creatieve activiteiten in de vrije tijd. Jongens met 

eerder traditionele genderrolattitudes geven minder vaak aan een creatieve hobby uit te oefenen op 

maandelijkse basis (of frequenter). Dit was verwacht en komt overeen met wat andere studies al 

vonden (Crawford et al., 1991; Patterson, 2012).  
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In de eerste analyse voor cross-gender activiteiten voor meisjes werd er nagegaan of 

schoolkenmerken een verband hebben met de mate waarin meisjes videospellen spelen. Gaming 

wordt doorgaans geassocieerd met mannelijkheid (Jenson & De Castell, 2010; Salter & Blodgett, 

2012), en ook onze datasets (Procrustes en JOP) tonen dat jongens meer gamen dan meisjes. 

Opvallend is dat er bijzonder weinig significante verbanden zijn die kunnen verklaren waarom 

meisjes aangeven videospellen te spelen. Van alle schoolkenmerken opgenomen in de analyses blijkt 

enkel dat meisjes meer spellen spelen als ze school lopen in een concentratieschool. En dit resultaat 

kon enkel in de dataset van JOP vastgesteld worden. Grofweg werd in alle analyses gevonden dat 

meisjes minder gamen naarmate ze ouder worden. Een interessante bevinding is dat van de weinige 

significante effecten één het significant verband is tussen de gezinsconstellatie en het spelen van 

videospellen. Meisjes geven vaker aan een videospel te spelen wanneer ze enkel broers hebben. 

Meisjes die enig kind zijn, gamen het minst. Ook meisjes met broers, en die daarnaast ook zussen 

hebben, gamen minder dan meisjes met enkel broers. Dit geeft aan dat de aanwezigheid van zussen 

er al voor zorgt dat meisjes minder gamen. Dit lijkt de theorie te bevestigen dat de familiestructuur, 

door de aanwezigheid van verschillende geslachten in het gezin, verschillende kansen tot het 

implementeren van genderrollen kan creëren (McHale et al., 2003). Ook leert het dat meisjes met 

gaming in contact komen via broers, analoog met de studie van Auster (2001) die vindt dat 

vrouwelijke motorrijders aanvankelijk in contact komen met de cross-gender hobby via naaste 

familieleden (motorrijders bron). Hobby’s lijken dus doorgegeven te worden via persoonlijke 

netwerken zoals gesteld wordt door (één van de twee luiken van) de homophily theorie (Kandel, 

1978), al worden er tegelijkertijd geen significante verbanden gevonden met het geslacht van de 

vriendengroep en het spelen van videospellen bij meisjes.  

Als laatste werd er bestudeerd of meisjes beïnvloed worden door de schoolomgeving in hun keuze 

om een technische hobby uit te oefenen. De analyses tonen een significant verband van de 

geslachtscompositie in scholen op de participatie in technische hobby’s bij meisjes: meisjes in 

scholen met proportioneel meer jongens oefenen vaker een technische hobby uit. Verdere 

resultaten tonen dat dit verband een gevolg is van hoe het bso doorgaans erg gendertypische 

richtingen aanbiedt, richtingen die vaak overwegend door ofwel meisjes ofwel door jongens gevolgd 

worden. Net als de resultaten uitwijzen dat jongens die naar school gaan in het kso in de vrije tijd 

vaker aan creatieve activiteiten doen, wordt er in de data van het JOP waargenomen dat vooral 

meisjes in het bso aan technische vrijetijdsbestedingen doen. Van de meisjes in het bso uit de JOP-

data doet 17,4% aan technische hobby’s, gevolgd door het tso met 8,3% meisjes die wel eens aan 

een auto of computer sleutelen. Uit de data kan niet afgeleid worden welke richtingen binnen het 

bso deze meisjes met technische hobby’s zijn, maar afgaande op de populariteit van creatieve 
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vrijetijdsactiviteiten bij jongens uit een kso-opleiding, zou er wel gesteld kunnen worden dat deze 

meisjes voornamelijk in technische bso-opleidingen te vinden zijn, en dus misschien hun schoolkeuze 

gemaakt hebben onder invloed van een al eerder aanwezige interesse voor technologie. Dit heeft als 

gevolg dat het significante verband tussen geslachtscompositie en technische hobby’s een 

weerspiegeling is van de lage proportie meisjes die in een school een bso-opleiding volgen, want in 

vakscholen vind je doorgaans aanzienlijk meer jongens dan meisjes. Deze redenering wordt 

bevestigd wanneer de meisjes uit het bso niet worden opgenomen in de analyses. In deze analyses 

blijkt dat er voor meisjes uit het aso, kso, en tso geen significant verband bestaat tussen de 

geslachtscompositie van een school en het invullen van de vrije tijd met technische hobby’s, wat 

impliceert dat meisjes niet vaker voor technische hobby’s zouden kiezen louter door de 

aanwezigheid van jongens in een school.  

Geen enkele van onze analyses stelt vast dat geslachtscompositie een invloed heeft op de invulling 

van vrijetijd volgens een genderschema. Er kunnen wel andere observaties gemaakt worden: voor 

meisjes kan er worden geconstateerd dat de aanwezigheid van broers in het gezin hen vaker een 

videospel doet spelen, maar dat hetzelfde niet gezegd kan worden van het hebben van overwegend 

mannelijke vrienden. Daarnaast wordt er vastgesteld dat meisjes die een (hoogstwaarschijnlijke) 

technische richting in het bso volgen, zich in hun vrije tijd ook vaker met technologie en mechaniek 

bezig houden. Voor jongens kan hetzelfde gezegd worden voor creatieve hobby’s en het volgen van 

een richting in het kso. Voor de cross-gender hobby’s bij jongens wordt er vastgesteld dat highbrow 

culture wel degelijk een invloed heeft op de mate waarin jongens lezen in hun vrije tijd en aan 

creatieve vrijetijdsactiviteiten buitenshuis (muziekschool, tekenschool, ballet, …) doen. De resultaten 

bevestigen dat traditionele genderrolattitudes jongens tegenhoudt om buiten de lijntjes te kleuren 

van wat de maatschappij traditioneel acceptabel acht voor mannen: alle analyses met de jongens als 

onderzoeksgroep vonden dat traditionele genderrolattitudes erg belangrijk zijn in de keuze van 

hobby’s. Voor meisjes daarentegen wordt er geen enkel verband gevonden tussen 

genderrolattitudes en de participatie aan “mannelijke” hobby’s. Dit is opnieuw een bevestiging dat er 

voor jongens en mannen minder manoeuvreerruimte is en dat meisjes minder streng beoordeeld 

worden wanneer ze mannelijke displays uitdragen (Pascoe, 2011; Schmalz & Kerstetter, 2006). 

Deze analyses kennen enkele beperkingen die niet genegeerd mogen worden. Ten eerste is het 

vergelijken tussen de datasets niet vanzelfsprekend, omdat de leeftijd van de leerlingen niet in alle 

datasets overeenkomt. Met name Procrustes verschilt van de andere twee datasets in die zin dat de 

leerlingen bevraagd werden op het einde van het eerste studiejaar, terwijl de respondenten van 

andere datasets leerlingen zijn die voornamelijk in de tweede en derde graad zitten van het 

middelbaar onderwijs. Dit betekent ook dat de leerlingen uit het Procrustes-project nog niet zo lang 
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in een middelbare school zitten, en dat ze dus waarschijnlijk minder beïnvloed zijn door de 

schoolomgeving dan de leerlingen uit de andere datasets. Een tweede beperking die zich stelt, is dat 

de resultaten maar op één moment gemeten zijn, waardoor het onmogelijk is om echte causale 

effecten te kunnen onderscheiden. Procrustes heeft dan wel de leerlingen op meerdere momenten 

bevraagd – er werd naar vrijetijdsbestedingen gevraagd in het begin en op het einde van het eerste 

jaar – maar de tijd tussen deze twee meetpunten is onvoldoende om een correcte longitudinale 

analyse uit te voeren. Om de causale relatie tussen schoolkenmerken en genderatypische 

vrijetijdsbesteding hard te kunnen maken, is longitudinaal onderzoek in toekomstige studies 

noodzakelijk. Een laatste beperking in deze studie is dat hoe de vrijetijdsbestedingen bevraagd 

werden in de datasets soms wat nuancering miste. Hoewel er een stereotiep mannelijk beeld rond 

gamen bestaat, niet alle computerspellen behoren per definitie tot het masculiene kamp. Veel 

spellen worden expliciet ontwikkeld en geadverteerd voor de doelgroep meisjes (Jenkins & Cassell, 

2008). Bovendien worden sociale en eenvoudige spellen op de smartphone heel vaak door meisjes 

gespeeld om de tijd te doden (Cunningham, 2018; Gao & Shih, 2018). Ook voor de hobby lezen wordt 

er in de surveys van Procrustes en JOP gevraagd naar het lezen van zowel standaard-boeken als 

strips, zonder daar een onderscheid in te maken, terwijl onderzoek uitwijst dat stripverhalen meer 

door jongens gelezen worden dan door meisjes (Merisuo‐Storm, 2006), en dat de stripcultuur 

mannelijk domein is (Orme, 2016). Bovendien wijst onderzoek uit dat jongeren vaak teksten en 

artikels op het internet lezen (Hopper, 2005; Manuel & Carter, 2015). 

 

 

Samenvatting in punten:  

- Er wordt geen verband gevonden voor de geslachtscompositie in scholen en cross-gender 

vrijetijdsactiviteiten, noch bij jongens noch bij meisjes. 

- Jongens in scholen met een gemiddeld hogere SES-compositie lezen vaker, los van de individuele 

SES. 

- Jongens worden tegengehouden door persoonlijke traditionele genderrolattitudes in het beoefenen 

van cross-gender vrijetijdsactiviteiten (lezen en creatieve hobby’s).  

- Meisjes ondervinden geen invloed van persoonlijke genderrolattitudes in het beoefenen van cross-

gender vrijetijdsactiviteiten (gamen en technische hobby’s). 
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APPENDIX 

 

 

Tabel 2A. JOP: bivariate relaties tussen categorische variabelen en vrijetijdsbesteding (N meisjes = 2304; N jongens = 
2281). 

 meisjes jongens 

 technische hobby’s gaming creatieve hobby’s lezen  

 Een of 
meer-
maals 

per 
maand  

γ/V 

Een of 
meer-
maals 

per 
maand 

γ/V 

Een of 
meer-
maals 

per 
maand  

γ/V 

Een of 
meer-
maals 

per 
maand 

γ/V 

algemene 
participatie  

8,3%  41,7 %  34 %  42,2 %  

         

niveau leerling         

etniciteit:   γ = 0,401**  γ = 0,101*  γ = 0,229**  γ = 0,099 

West Europees 6,5 %  40,4 %  31,2 %  41 %  

niet-West 
Europees 

13,9 %  45,3 %  42 %  45,9 %  

geboorteland   γ = 0,443**  γ = 0,101  γ = 0,406**  γ = 0,175 

West Europees 7,6 %  41,4 %  32,4 %  41,6 %  

niet-West 
Europees 

17,6 %  46,3 %  53,2 %  50,4 %  

gezin:  γ = 0,195*  γ = 0,038  γ = 0,018  γ = 0,125* 

woont niet bij 
beide ouders 

samen 

6,5 %  40,4 %  33,4 %  38,1 %  

woont bij beide 
ouders in één huis 

9,3 %  42,3 %  34,2 %  44,1 %  

         

Vervolg op volgende pagina. 

 

 

Tabel 1A. JOP: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische onafhankelijke variabelen op 
leerlingenniveau en hobby’s (N meisjes = 2304; N jongens = 2281). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. technische hobby 1 0,171** 0,187** 0,093* -0,121** -0,023 0,122** 0,051* 

2. gaming hobby 0,56* 1 0,093** 0,106** -0,05* -0,138** 0,056* 0,01 

3. creatieve hobby 0,271** 0,027 1 0,296** 0,159** -0,064** -0,039 -0,142** 

4. lezen hobby 0,147** 0,082** 0,326** 1 0,167** -0,076** -0,003 -0,187** 

5. SES  -0,113** 0,029 -0,015 0,066** 1 -0,156** -0,277** -0,114** 

6. leeftijd 0,109** -0,11** -0,007 -0,07** -0,147** 1 0,113** -0,015 

7. religiositeit 0,09** -0,047* 0,091** 0,069** -0,324** 0,067** 1 0,136** 

8. traditionele 
genderrolattitudes 

0,059* 0,045 -0,094** -0,134** -0,054* 0,092** 0,051* 1 

*p < 0,05; **p < 0,01 
Resultaten meisjes bovenste helft; resultaten jongens onderste helft 
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Vervolg tabel 2A. JOP: bivariate relaties tussen categorische variabelen en vrijetijdsbesteding (N meisjes = 2304; N 
jongens = 2281). 

 meisjes jongens 

 technische hobby’s gaming  creatieve hobby’s lezen  

 Een of 
meer-
maals 

per 
maand  

γ/V 

Een of 
meer-
maals 

per 
maand 

γ/V 

Een of 
meer-
maals 

per 
maand  

γ/V 

Een of 
meer-
maals 

per 
maand 

γ/V 

onderwijsvorm:   V = 0,189**  V = 0,049  V = 0,15**  V = 0,15** 

aso 3,9 %  39,2 %  34,4 %  49,4 %  

kso 6,3 %  42,5 %  76 %  59,2 %  

tso 8,3 %  43,5 %  31,2 %  36,6 %  

bso 17,4 %  45,2 %  32,4 %  34,1 %  

geslacht vrienden :   γ = 0,108  γ = 0,013  γ = 0,119**  γ = -0,092* 

vooral eigen 
geslacht 

7,6%  41,4 %  31,4 %  45,2 %  

mix beide 
geslachten 

10,2 %  43,5 %  34,7 %  38,9 %  

vooral ander 
geslacht 

4,1 %  39,4 %  41,8 %  40,8 %  

seksuele 
oriëntatie: 

 γ = 0,445*  γ = 0,209*  γ = 0,337*  γ = 0,27* 

hetero 7,5 %  40,9 %  33,1 %  41,2 %  

holebi 17,5%  51,4 %  50 %  55 %  

         

*p < 0,05; **p < 0,01 (tweezijdig) 
Percentages berekend op data zonder missings 

 

 

 

 

Tabel 3A. Procrustes: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische onafhankelijke variabelen op 
leerlingenniveau en hobby’s (N meisjes = 2778; N jongens = 3161). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.  gaming hobby 1 0,071** 0,047* -0,007 -0,047* -0,043 -0,007 0,027 -0,036 

2.  creatieve hobby 0,027 1 0,168** 0,045* -0,068** 0,000 0,017 -0,056** -0,037 

3.  lezen hobby 0,035 0,176** 1 0,106** -0,097** 0,026 -0,001 -0,117** -0,071** 

4.  SES -0,013 0,036* 0,134** 1 -0,19** -0,159** 0,036 -0,182** -0,264** 

5.  leeftijd -0,023 -0,03 -0,089** -0,182** 1 0,076** -0,008 0,096** 0,109** 

6. religiositeit -0,026 0,005 0,011 -0,161** 0,122** 1 0,056** 0,176** 0,259** 

7.gendertypicaliteit 0,099** -0,013 0;018 0,000 -0,041* 0,013 1 0,088** 0,031 

8. traditionele 
genderrolattitudes 

0,014 -0,071** -0,156** -0,178** 0,086** 0,175** 0,097** 1 298** 

9.  traditionele 
genderrolattitudes 
ouders 

-0,016 -0,021 -0,072** -0,275**   0,127** 0,261** 0,025 0,293** 1 

*p < 0,05; **p < 0,01 
Resultaten meisjes bovenste helft; resultaten jongens onderste helft 
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Tabel 4A. Procrustes: bivariate relaties tussen categorische variabelen en vrijetijdsbesteding  
(N meisjes = 2778; N jongens = 3161). 

 meisjes jongens 

 gaming  creatieve hobby’s lezen  

 Een of 
meer-maals 
per maand 

γ/V 
Een of 

meer-maals 
per maand  

γ/V 
Een of 

meer-maals 
per maand 

γ/V 

algemene 
participatie  

73 %  53,8 %  64,3 %  

       

niveau leerling       

etniciteit:   γ = -0,062  γ = 0,029  γ = -0,022 

West Europees 72,7 %  53,6 %  64,7 %  

niet-West 
Europees 

70,2 %  55 %  63,7 %  

geboorteland :  γ = -0,135  γ = 0,16*  γ = -0,066 

West Europees 72,6 %  53,4 %  64,5 %  

niet-West 
Europees 

66,9 %  61,2 %  61,4%  

gezin:  γ = -0,063  γ = 0,044  γ = 0,167** 

woont niet bij 
beide ouders 

samen 

74,1 %  52,1 %  58,5 %  

woont bij beide 
ouders in één huis 

71,6 %  54,3 %  66,4 %  

gezin:  V = 0,07**  V = 0,036  V = 0,068** 

enkel broers 76,6 %  53,4 %  64,4 %  

enkel zussen 71 %  57 %  67,7 %  

mix broers en 
zussen 

71 %  52,7 %  64,7 %  

geen broers of 
zussen 

66,7 %  52,4 %  55,9 %  

onderwijsvorm:   γ = -0,029  γ= -0,045  γ = -0,406** 

A-stroom 72,4 %  54,1 %  67,2 %  

B-stroom 71,2 %  51,8 %  46,4 %  

geslacht vrienden :   γ = 0,026  γ = 0,047  γ = -0,104** 

vooral eigen 
geslacht 

72 %  53 %  66 %  

mix beide 
geslachten 

72,8 %  55,6 %  62,4 %  

vooral ander 
geslacht 

74,1 %  55,3 %  56,7 %  

seksuele 
oriëntatie: 

 γ = -0,001  γ = 0,127  γ = 0,256* 

hetero 72,4 %  53,6 %  64 %  

holebi 75,9 %  68,6 %  62,9 %  

geen idee 71,4 %  55,4 %  81,5 %  

       

*p < 0,05; **p < 0,01 (tweezijdig) 
Percentages berekend op data zonder missings 
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Tabel 5A. VLO: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de 
metrische onafhankelijke variabelen op leerlingenniveau en  
creatieve hobby vereniging  (N jongens = 5745). 

 1. 2. 3. 4. 

1.  creatieve hobby 1 0,124** -0,091** 0,018 
2.  SES  1 -0,122** -0,273** 
3.  leeftijd   1 0,063** 
4. religiositeit    1 

*p < 0,05; **p < 0,01 

Tabel 6A. VLO: bivariate relaties tussen 
categorische variabelen en creatieve hobby 
vereniging (N jongens = 5745). 

 creatieve hobby’s 
vereniging 

 soms/ 
vaak 

γ/V 

algemene 
participatie  

16,5 %  

   

niveau leerling   

etniciteit:   γ = -0,249** 

West Europees 17,2 %  

niet-West 
Europees 

11,1 %  

gezin:  γ = 0,232** 

woont niet bij 
beide ouders 

samen 

11,9 %  

woont bij beide 
ouders in één huis 

17,8 %  

Gezin (oudere 
broers/zussen): 

 V = 0,013 

enkel broers 16,7 %  

enkel zussen 17,3 %  

mix broers en 
zussen 

15,5 %  

geen broers of 
zussen 

16,4 %  

onderwijsvorm:   V = 0,19** 

aso 22,3 %  

kso  42,4 %  

tso 11 %  

bso 9,4 %  

geslacht vrienden:   γ = 0,058 

vooral eigen 
geslacht 

15,2 %  

mix beide 
geslachten 

17,5 %  

vooral ander 
geslacht 

16,9 %  

   

*p < 0,05; **p < 0,01 (tweezijdig) 
Percentages berekend op data zonder missings 
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DEEL 5: LIEFDE EN SEKSUALITEIT 

Er is al veel geschreven over de romantische relaties, de seksuele attitudes, en de seksuele ervaring 

van jongeren (Crockett, Raffaelli, & Moilanen, 2003; Van de Bongardt et al., 2015). Dergelijk 

onderzoek kwam echter pas echt van de grond vanaf de jaren ’90, wanneer onderzoek naar het 

seksuele leven van adolescenten begon te boomen. Daarvoor werd deze thematiek vaak als triviaal 

en overbodig geacht (Collins, 2003), werd seksualiteit louter beschrijvend bestudeerd (Collins, Welsh, 

& Furman, 2009; Crockett et al., 2003), of werden er voornamelijk studies opgezet vanuit het 

perspectief dat seksualiteit voor adolescenten per definitie iets gevaarlijk en te vermijden is (Moran, 

2000; Van de Bongardt et al., 2015). Een vroege seksuele start wordt soms gebruikt als een marker 

voor risicovol gedrag, aangezien het vaak correleert met zaken zoals druggebruik, en crimineel 

gedrag (Viner et al., 2012). Vaak wordt onderzoek dus ook vandaag nog gekoppeld aan risicogedrag, 

maar er is daarnaast ook plaats voor onderzoek naar het verband met (mentaal) welzijn, de 

betekenis van romantische en seksuele relaties voor adolescenten, en de transitie naar het 

volwassen leven (Collins et al., 2009). Er gaat ook wel behoorlijk wat aandacht naar de rol van de 

peers bij de vorming van romantische relaties en de ervaring met seksualiteit. Romantische en 

seksuele ontwikkelingen bestaan nu eenmaal niet in een maatschappelijk vacuüm (Collins et al., 

2009; Van de Bongardt et al., 2015). 

Een meta-analyse uit 2011 vond dat mannen doorgaans minder conservatieve attitudes rond seks 

hebben dan vrouwen (Petersen & Hyde, 2011). In lijn met de sociale leertheorie (Bandura, 1977), 

leren meisjes dat het hebben van losse seksuele relaties afgestraft wordt, terwijl mannen leren dat 

casual seks weinig negatieve sociale consequenties met zich meebrengt. Het stigma dat meisjes 

krijgen, als gevolg van een dubbele seksuele moraal voor vrouwen en mannen, zou aan de basis 

liggen van waarom mannen en vrouwen verschillen in hun seksueel gedrag en seksuele ervaringen 

(Lyons, Giordano, Manning, & Longmore, 2011; Petersen & Hyde, 2011; Richardson, 2010). Dit 

patroon wordt ook waargenomen in Sexpert, waar er bij mannen een gemiddelde van 9,4 

sekspartners gevonden wordt, tegenover gemiddeld 5,1 sekspartners bij vrouwen. Diegenen die een 

groot aantal sekspartners aangeven, zijn ook vaker man dan vrouw (Buysse et al., 2013).  

Deze kloof tussen mannen en vrouwen wordt versterkt wanneer een omgeving aan jonge mannen 

(hyper-)heteroseksualiteit opdringt als een onontbeerlijk onderdeel in de constructie van een 

masculiene identiteit, een masculiene identiteit die populariteit, aanvaarding, en dominantie in een 

sociale groep met zich mee brengt (Connell, 1985; Haywood & Ghaill, 2003; Richardson, 2010). 

Volgens Connell’s theorie van hegemonische masculiniteit variëren de regels omtrent de betekenis 

van man-zijn van context tot context. Het is de sociale context, de regels die voortkomen uit sociale 
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interactie in een groep die bepaalde gedragingen en attitudes rond seksualiteit, romantiek, 

mannelijkheid en vrouwelijkheid dicteren (Anderson, 2005; Carrigan et al., 1985; Connell, 1995). Hoe 

bepaalde vormen van hegemonische masculiniteit en femininiteit zich vestigen onder adolescenten 

wordt dus gedeeltelijk bepaald door de gedeelde waarden en normen binnen de schoolcontext 

(Jackson, 2006, pp. 47 - 73; Martino, 1999). Een voorbeeld van zo een hegemonische masculiniteit 

binnen een schoolcontext is te vinden in lad culture, een cultuur waarin jongens (uit de 

arbeidersklasse) zich oriënteren op een specifieke belichaming van masculiniteit, die anti-

schoolcultuur, fysieke kracht, en hyperheteroseksualiteit (en seksisme) symboliseert. Op die manier 

zetten de lads zich af tegen andere vormen van (academische, middenklasse) masculiniteit (Willis, 

1977) (zie ook lad culture p. 10).  

Hoewel er al veel onderzoek bestaat naar de invloed van dyadische relaties tussen adolescenten en 

de invloed van leeftijdsgenoten (Crockett et al., 2003; Van de Bongardt et al., 2015), is onderzoek 

naar de invloed van specifieke schoolkenmerken op attitudes en gedrag met betrekking tot 

seksualiteit en relaties naar ons weten vrijwel onbestaand. Een enkel onderzoek uit de VS vond dat 

jongeren in scholen met vooral witte leerlingen gemiddeld later aan geslachtsgemeenschap 

begonnen dan jongeren in overwegend zwarte scholen, en dat dit verschil eigenlijk een 

weerspiegeling is van de normen in de buurten waar de jongeren wonen (waar zich vaak ook de 

school bevind, typisch voor veel streken in de VS) (Teitler & Weiss, 2000).  

Er bestaan wel studies die onderzoeken hoe en in welke mate attitudes rond seksualiteit en relaties 

doorgegeven worden onder leeftijdsgenoten. Een meta-onderzoek van Van de Bongardt, Reitz, 

Sandfort, en Dekovid (2015), bijvoorbeeld, vond dat het zien van bepaalde types van seksueel gedrag 

jongeren aanzet om gelijkaardig gedrag over te nemen. Seksueel gedrag wordt voornamelijk 

overgenomen via vriendschappen, terwijl meer specifiek risicovol seksueel gedrag voornamelijk 

wordt gekopieerd van populaire peers in de ruimere sociale groep. In dit onderzoek was er zowel 

sprake van socialisatie, waarbij er normen worden overgenomen, als selectie, waarbij 

vriendschappen en populaire peers – die als een soort seksueel prototype dienen – worden gekozen 

op basis van eigen waarden en normen (Van de Bongardt et al., 2015), een resultaat dat in lijn ligt 

met de homophily hypothese van Kandel (1978) (zie ook p. 6).  

Dit hoofdstuk buigt zich over twee vragen, namelijk: ‘Wat is de impact van de proportie 

jongens/meisjes op school op hoe jongens en meisjes denken over liefde en seksualiteit?’ en ‘Wat is 

de impact van de proportie jongens/meisjes op school op de ervaring met seks van jongens en 

meisjes?’. Omdat attitudes over liefde en seksualiteit en ervaringen met seks in deze twee vragen 

een heel breed scala aan topics dekken, wordt er gefocust op twee uitkomstvariabelen: ‘al seks 
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gehad’ en ‘seks is ok onmiddellijk bij de eerste kennismaking’. Een eerste hypothese wordt opgesteld 

ervan uitgaande dat peers een grote invloed hebben op de attitudes en het gedrag met betrekking 

tot seksualiteit (Harris, 1995), en dat meisjes doorgaans conservatievere attitudes omtrent 

seksualiteit hebben: er wordt voorspeld dat jongeren in scholen met een grote proportie aan meisjes 

onder de leerlingenpopulatie minder akkoord zullen gaan met de stelling dat het ok is om seks te 

hebben met iemand bij de eerste ontmoeting. In dezelfde lijn wordt een tweede hypothese 

opgesteld: jongeren in scholen met een grote proportie aan vrouwelijke leerlingen hebben een 

kleinere waarschijnlijkheid om al seks gehad te hebben. Deze stelling wordt opgebouwd vanuit de 

redenering dat een grote aanwezigheid van meisjes een schoolomgeving creëert waar er een lagere 

druk heerst om seks te hebben.  

De verwachtingen wat betreft de effecten van de controlevariabelen op de twee afhankelijke 

variabelen ‘al seks gehad’ en ‘seks is ok onmiddellijk bij de eerste kennismaking’ steunen op 

wetenschappelijke bevindingen, zoals de resultaten van Sexpert. In 2011-2012 werd het Sexpert-

project (Buysse et al., 2013) opgezet met het voornemen om de seksuele gezondheid in Vlaanderen 

in kaart te brengen. De data omvat relevante informatie over seksuele attitudes, ervaring, gedrag en 

tevredenheid, maar laat geen contexteffecten-onderzoek toe, en wordt daarom niet gebruikt voor de 

hoofdanalyses in dit hoofdstuk.  

Sexpert, met informatie uit de Vlaamse context, vond dat meisjes significant vroeger starten met 

geslachtsgemeenschap dan jongens. Van de groep jongvolwassenen (18-29 jaar) bedroeg de 

gemiddelde leeftijd bij de eerste keer 16,7 jaar voor vrouwen, en 16,9 jaar voor mannen (Buysse et 

al., 2013). Ook over het effect van de gevolgde onderwijsvorm op de kans ooit 

geslachtsgemeenschap te hebben gehad heeft Sexpert wel informatie: jongeren uit het bso hebben 

een beduidend grotere kans al eens seks gehad te hebben dan jongeren uit het aso, met jongeren uit 

het tso die zich daar tussenin bevinden (Buysse et al., 2013). Onderzoek uit Nederland vindt een 

vergelijkbaar patroon wat betreft opleidingsniveau, en vindt bovendien dat minder opgeleide 

jongeren (12 – 25 jaar) meer conservatieve attitudes rond seks hebben. Dit betekent dat de kloof 

tussen gedrag en attitudes rond seks groter is bij jongeren met een lager opleidingsniveau dan bij 

jongeren die aso/hogere studies hebben gedaan (De Graaf, 2012; De Graaf, Vanwesenbeeck, & 

Meijer, 2015). 

Onderzoek toont dat gelovige jongvolwassenen minder vaak een actief seksleven hadden, en dat ze 

vaker conservatieve opvattingen hebben omtrent seks en relaties (De Graaf, 2012; Lefkowitz, Gillen, 

Shearer, & Boone, 2004; Vasilenko, Duntzee, Zheng, & Lefkowitz, 2013). Lefkowitz en collega’s (2004) 

gebruikten de referentiegroep-theorie om deze verbanden te verklaren, waarbij de gelovige 

congregatie (en het geloof zelf) optreedt als de groep die de normen en gedragspatronen rond 
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seksualiteit dicteert (Lefkowitz et al., 2004). Bovendien zijn veel gelovige jongeren niet bereid te 

discussiëren over seksualiteit, en heerst er soms een dubbele standaard naar vrouwen en mannen 

toe, waardoor conservatieve attitudes rond seksualiteit ongewijzigd blijven (Smerecnik, Schaalma, 

Gerjo, Meijer, & Poelman, 2010). In die zin, blijft ook geboren en gesocialiseerd zijn in een land met 

een conservatievere cultuur rond seksualiteit, een invloed hebben op mensen met een 

migratieachtergrond, hoewel die oorspronkelijke attitudes zich doorgaans na verloop van tijd 

gedeeltelijk aanpassen aan de mainstream seksuele normen in West-Europese landen. Deze transitie 

in attitudes is te zien tussen generaties migrantenfamilies (Norris & Inglehart, 2012). 

Verder toont onderzoek dat jongeren met single ouders en hertrouwde ouders (als gevolg van een 

scheiding of het overlijden van een ouder) een grotere kans hebben vroeger aan seks te beginnen. 

Het zou wel om een indirect effect gaan, gemodereerd door onder andere mentaal welzijn en de 

kwaliteit van de ouder-kind relatie (Aseltine Jr, 2010; Miller, Forehand, & Kotchick, 1999). Er kan ook 

verwacht worden dat jongeren via broers en zussen in contact kunnen komen met potentiële 

romantische matches, sociaal contact dat zonder de tussenkomst van de broer/zus niet of minder 

mogelijk zou zijn (Rodgers, Rowe, & Harris, 1992). Ten slotte kan de hoeveelheid tijd die door een 

jongere gespendeerd wordt met mensen van het ander geslacht gelinkt worden aan de aanvang van 

romantische relaties en geslachtsgemeenschap (Buhi & Goodson, 2007); de tijd gespendeerd met het 

andere geslacht kan leiden tot vriendschap en uiteindelijk ook tot een romantische relatie (Connolly, 

Craig, Goldberg, & Pepler, 2004).  

 

ANALYSES 

Twee te verklaren factoren komen aan bod in de analyses van dit hoofdstuk: ‘seks is ok bij eerste 

ontmoeting’ en ‘al seks gehad’. Beide uitkomstvariabelen worden geanalyseerd met behulp van de 

data van het VLO (2004-2005). Ter herinnering: de data van het VLO omvat respondenten van 13 tot 

20 jaar. De leerlingen werden gevraagd of ze akkoord gingen met vijf stellingen in verband met de 

timing van de eerste keer seks tussen twee mensen. De eerste stelling ‘Men mag seks hebben met 

iemand die men net heeft leren kennen’ (akkoord: ja/nee) werd gebruikt als basis voor de eerste 

afhankelijke variabele ‘seks is ok bij eerste ontmoeting’. Er werd vermeld dat seks refereert naar 

effectieve geslachtsgemeenschap. Van de leerlingen in het VLO is 41,8% niet akkoord met de stelling, 

tegenover 45,2% die het wel ok vindt dat mensen seks hebben meteen bij een ontmoeting. Deze 

variabele telt 13% missings. De leerlingen kregen ook de vraag ‘Heb je al seks gehad’ voorgelegd, 

waarbij er opnieuw duidelijk werd gemaakt dat seks verwees naar geslachtsgemeenschap. Er kon 

geantwoord worden met ‘ja’ of ‘nee’. Van alle leerlingen heeft 30,1% al seks gehad, tegenover 56% 
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die nog maagd is, en 13,8% waarover geen informatie geweten is omdat niet geldig werd 

geantwoord. Hoe meisjes en jongens op deze variabelen scoren, wordt weergegeven in figuur 1. De 

percentages in deze figuur zijn berekend op de groep respondenten zonder missings. Minder meisjes 

dan jongens vinden het ok om seks te hebben met iemand die men net heeft leren kennen. 

 

 

Voor er wordt overgegaan naar de multivariate analyses, wordt er eerst even gefocust op hoe de 

onafhankelijke en afhankelijke variabelen zich verhouden tegenover elkaar (zie tabellen 1 en 2). De 

variabele ‘seks is ok bij eerste ontmoeting’ is significant en positief gecorreleerd met de andere 

afhankelijke variabele ‘al seks gehad’ (r = 0,125; p < 0,01). Leerlingen met een hogere SES (r = 0,114; 

p < 0,01), oudere leerlingen (r = 0,071; p < 0,01), en leerlingen die lager op de schaal religiositeit 

scoren (r = -0,181; p < 0,01) geven vaker aan dat ze seks bij de eerste ontmoeting wel vinden kunnen. 

De waarschijnlijkheid dat een leerling al seks heeft gehad, stijgt wanneer de leerling een lagere SES 

heeft (r = -0,106; p < 0,01), ouder is (r = 0,415; p < 0,01), of minder hoog scoort op religiositeit (r = -

0,094; p < 0,01).  

 

34,5%

39,4%

35,5%

65,5%

al seks gehad

seks is ok na eerste ontmoeting

Figuur 1. univariate beschrijving 'al seks gehad' 
en 'seks is ok bij eerste ontmoeting' - meisjes en 

jongens (VLO)

jongens meisjes

Tabel 1. VLO: bivariate (Pearson) tweezijdige correlaties tussen de metrische onafhankelijke variabelen op leerlingenniveau 
en de onafhankelijke variabelen ‘seks is ok bij eerste ontmoeting’, ‘attitudes ten opzichte van condoomgebruik’, en ‘al seks 
gehad’ (N leerlingen = 11872). 

 1. 3. 4. 5. 6. 

1.  seks is ok bij 
eerste ontmoeting 

1 0,125
**

 0,114
**

 0,071
**

 -0,181
**

 

3.  al seks gehad  1 -0,106
**

 0,415
**

 -0,094
**

 

4.  SES   1 -0,127
**

 -0,270
**

 

5.  leeftijd    1 0,061
**

 

6. religiositeit     1 

*p < 0,05; **p < 0,01 
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In tabel 2 worden de bivariate relaties weergegeven tussen de categorische onafhankelijke 

variabelen en de twee afhankelijke variabelen. Zoals figuur 1 al impliceerde is er een significant 

verband tussen geslacht en de mate waarin er akkoord gegaan wordt met de stelling ‘seks is ok bij 

eerste ontmoeting’ (γ = -0,49; p < 0,01). Ook de andere onafhankelijke variabelen in het model 

hebben significante correlaties met deze afhankelijke variabele: zowel de migratieachtergrond 

(grootmoeder aan moederskant is in een niet West-Europees land geboren, of de biologische ouders 

nog samen zijn), de gezinsconstellatie, de gevolgde onderwijsvorm , en het geslacht van de vrienden 

hebben significante verbanden met de opinie dat het ok is om meteen bij een eerste ontmoeting 

seks te hebben met iemand. Of een jongere ooit al seks heeft gehad kan gelinkt worden aan de 

gezinssituatie, de gezinsconstellatie, de gevolgde onderwijsvorm, en het geslacht van de 

vriendengroep, maar niet met het geslacht en met de migratieachtergrond van de leerling. 

 

Tabel 2. VLO: bivariate relaties tussen categorische variabelen en de 
onafhankelijke variabelen ‘seks is ok bij eerste ontmoeting’, ‘attitudes ten 
opzichte van condoomgebruik’, en ‘al seks gehad’ (N leerlingen = 11872). 

 seks is ok bij eerste 
ontmoeting 

al seks gehad 

 
%  γ/V %  γ/V 

Algemeen 52 %  35 %  

     

geslacht:   γ = -0,49**  γ = -0,022 

meisjes 39,4 %  34,5 %  

jongens 65,5 %  35,5 %  

etniciteit:   γ = -0,448**  γ = 0,063 

West Europees 54,1 %  34,7 %  

niet-West 
Europees 

31 %  36,4 %  

gezin:  γ = -0,059*  γ = -0,39** 

woont niet bij 
beide ouders 

samen 

54,3 %  50,1 %  

woont bij beide 
ouders in één huis 

51,4 %  30,6 %  

gezin:  V = 0,048**  V = 0,04** 

enkel oudere 
broers 

52,4 %  33,9 %  

enkel oudere 
zussen 

50,8 %  35,2 %  

mix oudere broers 
en zussen 

46,1 %  39,8 %  

geen oudere 
broers of zussen 

53,5 %  34 %  

onderwijsvorm:   V = 0,069**  V = 0,331** 

aso 53,2 %  19,4 %  

bso 45,4 %  57,4 %  

kso 59,9 %  47 %  

tso 53,8 %  44,7 %  
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geslacht vrienden :   γ = 0,16**  γ = 0,435** 

vooral eigen 
geslacht 

46,7 %  22,6 %  

mix beide 
geslachten 

57,3 %  43,5 %  

vooral ander 
geslacht 

55 %  53,3 %  

     

*p < 0,05; **p < 0,01 (tweezijdig) 
Percentages berekend op data zonder missings 

 

Opinie: seks is ok bij de eerste ontmoeting 

De resultaten voor de multilevel logistische regressieanalyses met als uitkomstvariabele de mening 

dat seks ok is bij een eerste ontmoeting worden weergegeven in tabel 3. Model 1, met enkel de 

variabele geslachtscompositie van een school, toont een significant negatief effect: leerlingen die 

naar een school gaan met een leerlingenpopulatie die vooral uit meisjes bestaat, zullen minder 

geneigd zijn in te stemmen met de stelling ‘seks is ok bij de eerste ontmoeting’ (OR = 0,987; p < 

0,001). Dit significant effect krimpt enigszins in model 2, waar er gecontroleerd wordt voor de andere 

variabelen, maar blijft significant op het 5%-overschrijdingsniveau (OR = 0,996). Dit effect van 

geslachtscompositie is het enige significante effect van alle schoolkenmerken in de analyse. Op het 

niveau van de leerling wordt er een significant effect voor het geslacht van de leerling gevonden (OR 

= 0,394; p < 0,001), wat veruit de meest invloedrijke factor voor de afhankelijke ‘seks is ok bij eerste 

ontmoeting’ is (logodds = -0,932). De andere variabelen volgen de patronen uit de bivariate 

beschrijving en de verwachtingen die de literatuur schetst. Enkel de aanwezigheid van broers/zussen 

en de onderwijsvorm lijken geen invloed te hebben op de mening dat seks ok is bij de eerste 

ontmoeting. In het geval van onderwijsvorm is er inderdaad een bivariate relatie te vinden met de 

afhankelijke variabele, maar wanneer er gecontroleerd wordt voor de individuele SES valt het effect 

van onderwijsvorm weg (in model 2), al moet er gemeld worden dat het effect voor het volgen van 

een richting in het bso (versus het aso) significant is met een overschrijdingskans van 0,064. Model 3 

analyseert of er een mogelijk interactie-effect bestaat van geslacht en geslachtscompositie. Er wordt 

een positief interactie-effect gevonden met een overschrijdingskans van 0,059. Als het interactie-

effect geïnterpreteerd zou worden, dan betekent het dat het negatieve effect van 

geslachtscompositie (meer meisjes) voor jongens groter is dan voor meisjes. Verder blijven de 

effecten in dit model stabiel vergeleken met model 2, met uitzondering van het effect van het volgen 

van bso dat significant wordt op het 5%-overschrijdingsniveau (OR = 0,808), wat op zich eigenlijk ook 

weinig verschilt met het effect in model 2. Relatief gezien is het significant effect van 

geslachtcompositie minimaal, zeker in vergelijking met de andere significante effecten in het model. 
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Tabel 3. Resultaten van de multilevel analyses op de data van het VLO – mening: seks is ok bij eerste ontmoeting 

Odds ratio 
(standaardfout) 

model 0 model 1 model 2 model 3 

intercept  1,046 1,028 
 

1,946*** 
(0,104) 

1,908*** 
(0,105) 

schoolniveau     
geslachtscompositie  0,987*** 0,996* 

(0,002) 
0,994** 
(0,002) 

SES-compositie   1,071 
(0,053) 

1,080 
(0,054) 

concentratieschool   1,004 
(0,216) 

1,028 
(0,217) 

     
niveau leerling     
geslacht   0,394*** 

(0,051) 
0,391*** 

(0,052) 
SES   1,041** 

(0,013) 
1,041** 
(0,013) 

leeftijd   1,169*** 
(0,02) 

1,169*** 
(0,02) 

etniciteit: niet-West 
Europees 

  0,637*** 
(0,11) 

0,641*** 
(0,11) 

religiositeit   0,915*** 
(0,01) 

0,915*** 
(0,01) 

woont bij beide ouders in 
één huis 

  0,861* 
(0,061) 

0,862* 
(0,061) 

gezin (ref, enkel broers):      
enkel zussen   0,909 

(0,072) 
0,910 

(0,072) 
mix broers/zussen   0,951 

(0,085) 
0,953 

(0,085) 
geen broers/zussen   0,991 

(0,06) 
0,991 
(0,06) 

onderwijsvorm (ref, aso):      
bso   0,823 

(0,107) 
0,808* 
(0,107) 

kso   1,017 
(0,19) 

1,014 
(0,19) 

tso   0,939 
(0,087) 

0,930 
(0,088) 

geslacht vrienden (ref, 
vooral eigen geslacht):  

    

mix beide geslachten   1,255*** 
(0,05) 

1,262*** 
(0,05) 

vooral ander geslacht   1,221** 
(0,077) 

1,235** 
(0,077) 

     
geslacht* 
geslachtscompositie 

   1,004 
(0,003) 

     

variantie schoolniveau 0,245*** 
(0,045) 

0,145*** 
(0,029) 

0,09*** 
(0,022) 

0,092*** 
(0,023) 

N scholen:  85 85 85 85 
N leerlingen 10329 10329 8626 8626 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001  
N scholen: 85 
N leerlingen: 11872 
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 
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Tabel 4. Resultaten van de multilevel analyses op het VLO – mening: seks is ok bij eerste ontmoeting: meisjes (N= 6098) 
en jongens (N = 5745) apart. 

 meisjes jongens 
Odds ratio 
(standaardfout) 

model 1a 
 

model 2a model 1b 
 

model 2b 

intercept  0,619*** 
 (0,064) 

0,641*** 
 (0,124) 

1,791*** 
(0,058) 

2,319*** 
(0,144) 

schoolniveau     
geslachts-
compositie 

0,995 
(0,003) 

0,998 
(0,003) 

0,996 
(0,002) 

0,995* 
(0,002) 

SES-compositie  1,121 
(0,069) 

 1,093 
(0,068) 

concentratieschool  0,923 
(0,292) 

 1,182 
(0,27) 

     
niveau leerlingen     
SES  1,034 

(0,018) 
 1,05** 

(0,018) 
leeftijd  1,106*** 

(0,028) 
 1,234*** 

(0,028) 
etniciteit: niet-West 
Europees 

 0,352*** 
(0,18) 

 1,003 
(0,156) 

religiositeit  0,919*** 
(0,014) 

 0,903*** 
(0,014) 

woont bij beide 
ouders in één huis 

 0,888 
(0,08) 

 0,8* 
(0,095) 

gezin (ref, enkel 
broers): 

    

enkel zussen  0,966 
(0,1) 

 0,83 
(0,106) 

mix broers/zussen  1,085 
(0,116) 

 0,787* 
(0,127) 

geen broers/ zussen  1,07 
(0,082) 

 0,891 
(0,09) 

onderwijsvorm  
(ref, aso): 

    

bso  0,754* 
(0,141) 

 0,992 
(0,158) 

kso  1,411 
(0,212) 

 0,742 
(0,283) 

tso  1,025 
(0,118) 

 0,934 
(0,12) 

geslacht vrienden 
(ref, vooral eigen 
geslacht): 

    

mix beide 
geslachten 

 1,342*** 
(0,069) 

 1,191* 
(0,072) 

vooral ander 
geslacht 

 1,28* 
(0,11) 

 1,188 
(0,11) 

     

variantie 
schoolniveau 

0,202*** 
(0,046) 

0,064** 
(0,024) 

0,159*** 
(0,039) 

0,099** 
(0,032) 

N scholen 79 77 84 84 
N leerlingen  5341 4469 4968 4157 
     

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 
N scholen: 85 
N leerlingen totaal: 11843 
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 
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Het samenspel tussen de significante effecten van onafhankelijke variabelen en interactie-effecten in 

model 3 wordt bevestigd wanneer dezelfde analyse voor jongens en meisjes apart wordt uitgevoerd 

(tabel 4). Voor meisjes wordt er geen significant effect van de geslachtscompositie gevonden op de 

mening dat seks ok is onmiddellijk na iemand ontmoet te hebben, niet bivariaat, noch wanneer er 

gecontroleerd wordt voor de andere variabelen. Voor jongens, daarentegen, wordt er wel een 

significant effect gevonden dat impliceert dat het naar school gaan in een omgeving met veel meisjes 

de mening van jongens omtrent seks bij een eerste ontmoeting beïnvloedt: ze zijn minder geneigd 

akkoord te gaan met de stelling (OR = 0,995; p < 0,05). Dit effect is significant, maar erg klein. Geen 

enkele ander schoolkenmerk heeft een significant effect in de analyses voor meisjes en jongens. Voor 

meisjes toont model 2b dat SES er niet toe doet, maar het volgen van een richting in het bso wel 

(versus aso; OR = 0,754; p < 0,05). Van alle significante effecten is het effect van het hebben van een 

migratiegrond veruit de grootste (OR = 0,352; p < 0,05; logodds = -1,045), gevolgd door het effect van 

het hebben van een gemengde vriendengroep (versus een niet-gemengde vriendengroep: OR = 

1,342; p < 0,05; logodds = 0,294). Voor jongens lijkt de belangrijkste factor de variabele ‘mix 

broers/zussen’ te zijn (versus enkel broers: OR = 0,787; p < 0,05; logodds = -0,24). 

 

Al seks gehad 

In een tweede groep analyses wordt er gepeild naar welke factoren ertoe bijdragen dat leerlingen 

aangeven al ooit seks gehad te hebben. In het bijzonder wordt er gefocust op schoolkenmerken. 

Model 1 in tabel 5 toont, wanneer er niet gecontroleerd wordt voor andere variabelen en hun 

effecten, een significante odds ratio van 0,992 voor de variabele geslachtscompositie (p < 0,05). Dit 

impliceert dat jongeren in scholen met een grote proportie meisjes vaker aangeven maagd te zijn. Dit 

effect blijft stabiel in model 2, bovendien wordt dit effect significanter (van p < 0,05 naar p < 0,001), 

maar het blijft ongeveer even klein. De andere schoolkenmerken hebben net als in de analyses op de 

andere afhankelijke variabele geen significante effecten in model 2. De resultaten tonen significante 

effecten voor, onder andere, het geslacht van de jongere. Een odds ratio van 1,409 geeft aan dat 

meisjes een grotere waarschijnlijkheid kennen dan jongens om al seks gehad te hebben (p < 0,001). 

Dit is opmerkelijk, want in de bivariate analyses wordt er geen significant verband tussen geslacht en 

‘al seks gehad’ waargenomen. Dit is te verklaren doordat de jongens in de VLO-data gemiddeld net 

iets ouder zijn dan de meisjes (gemiddelde leeftijd meisjes = 17, 1; gemiddelde leeftijd jongens = 

17,3; r = -0,39; p < 0,001), en aangezien oudere leerlingen een grotere waarschijnlijkheid hebben om 

al seks gehad te hebben (OR = 2,006; p < 0,001) is hier dus sprake van een suppressie-effect.  
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Tabel 5. Resultaten van de multilevel analyses op de data van het VLO – al seks gehad 

Odds ratio 
(standaardfout) 

model 0 model 1 model 2 model 3 

intercept  0,614*** 
(0,088) 

0,602*** 
(0,086) 

0,199*** 
(0,122) 

0,196*** 
(0,123) 

schoolniveau     
geslachtscompositie  0,992* 

(0,003) 
0,992*** 

(0,002) 
0,991*** 

 (0,002) 
SES-compositie   0,906 

(0,06) 
0,912 

 (0,06) 
concentratieschool   0,96 

 (0,231) 
0,98 

 (0,233) 
     
niveau leerling     
geslacht   1,409*** 

 (0,063) 
1,399*** 

 (0,063) 
SES   1,007 

 (0,015) 
1,007 

 (0,015) 
leeftijd   2,006*** 

(0,025) 
2,006*** 

 (0,025) 
etniciteit: niet-West 
Europees 

  0,775* 
(0,125) 

0,777* 
 (0,125) 

religiositeit   0,901*** 
(0,012) 

0,901*** 
 (0,012) 

woont bij beide ouders in 
één huis 

  0,543*** 
(0,068) 

0,544*** 
 (0,068) 

gezin (ref, enkel broers):      
enkel zussen   1,169 

 (0,085) 
1,171 

 (0,085) 
mix broers/zussen   1,267* 

(0,097) 
1,274* 

 (0,097) 
geen broers/zussen   1,034 

 (0,072) 
1,036 

(0,072) 
onderwijsvorm (ref, aso):      

bso   3,165*** 
(0,12) 

3,117*** 
 (0,121) 

kso   1,874** 
(0,209) 

1,876** 
 (0,209) 

tso   2,034*** 
(0,1) 

2,016*** 
 (0,1) 

geslacht vrienden (ref, 
vooral eigen geslacht):  

    

mix beide geslachten   2,547*** 
(0,06) 

2,557*** 
 (0,06) 

vooral ander geslacht   3,2*** 
(0,087) 

3,232*** 
(0,087) 

     
geslacht* 
geslachtscompositie 

   1,004 
(0,003) 

     

variantie schoolniveau 0,599*** 
(0,101) 

0,56*** 
(0,095) 

0,105*** 
(0,027) 

0,106*** 
(0,028) 

N scholen:    85 85 85 85 
N leerlingen 10229 10229 8549 8549 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001  
N scholen: 85 
N leerlingen: 11872 
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 
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Verder toont model 2 in tabel 5 resultaten in lijn met de literatuur en de bivariate analyses. 

Significante odds ratio’s tonen aan dat leerlingen in het aso veel vaker nog maagd zijn dan leerlingen 

in de andere richtingen, de waarschijnlijkheid dat een leerling uit het bso aangeeft al seks gehad te 

hebben ligt zelfs 3,165 keer hoger dan een leerling uit het aso (p < 0,001). En ook de mate waarin 

iemand bevriend is met mensen van het ander geslacht heeft een effect op de afhankelijke variabele: 

een jongere die vooral bevriend is met seksegenoten geeft het minst aan al seks gehad te hebben 

(mix vriendengroep OR = 2,547; p < 0,001 – vriendengroep ander geslacht OR = 3,2; p < 0,001). 

Model 3 gaat na of het effect van geslachtscompositie significant verschilt tussen jongens en meisjes. 

Het effect is niet significant, en ook de andere effecten veranderen nagenoeg niet. Van alle 

significante effecten is het effect van het hebben van vrienden van het andere geslacht het 

belangrijkste (logodds = 1,173), gevolgd door het volgen van een opleiding in het bso (logodds = 

1,137).  

Tabel 6 geeft de resultaten weer van dezelfde analyses met de afhankelijke al seks gehad voor 

meisjes en jongens apart. Hoewel het interactie-effect in model 3 van tabel 5, de analyse met alle 

leerlingen samen, niet significant is, tonen de analyses van de meisjes en de jongens apart 

verschillende effecten voor de variabele geslachtscompositie. In het geval van de meisjes wordt er 

geen significant effect van geslachtscompositie gevonden, terwijl voor de jongens de 

geslachtscompositie (meer meisjes) een klein, maar significant negatief effect heeft op de 

waarschijnlijkheid dat een jongen al seks heeft gehad (OR = 0,989; p < 0,01). Ook wanneer er 

gecontroleerd wordt voor andere school- en leerlingenkenmerken blijven de effecten voor meisjes 

en jongens stabiel. Verder toont tabel 6 dat meisjes met een migratieachtergrond minder aangeven 

dat ze al ooit geslachtsgemeenschap gehad hebben (OR = 0,337; p < 0,001), terwijl jongens met een 

migratieachtergrond bijna dubbel zo vaak aangeven dat ze al eens seks gehad hebben dan jongens 

met een West-Europese achtergrond (OR = 1,79; p < 0,01). Verder blijkt dat zowel meisjes als jongens 

grote effecten ondervinden van de gevolgde onderwijsvorm en van de mate waarin ze bevriend zijn 

met mensen van het ander geslacht. Voor jongens is het sterkste effect dat van het volgen van kso 

(logodds = 1,369), gevolgd door het volgen van een richting in het bso (logodds = 1,288). Voor 

meisjes zijn de belangrijkste effecten die van vooral bevriend te zijn met jongens (logodds = 1,359), 

en het volgen van een richting in het bso (logodds = 1,109). 
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Tabel 6. Resultaten van de multilevel analyses op het VLO – al seks gehad: meisjes (N= 6098) en jongens (N = 5745) 
apart. 

 meisjes jongens 
Odds ratio 
(standaardfout) 

model 1a 
 

model 2a model 1b 
 

model 2b 

intercept  0,544*** 
(0,092) 

0,255*** 
(0,151) 

0,651*** 
(0,1) 

0,213*** 
(0,162) 

schoolniveau     
geslachts-
compositie 

0,999 
(0,004) 

0,997 
(0,003) 

0,989** 
(0,004) 

0,992*** 
(0,002) 

SES-compositie  0,966 
(0,083) 

 0,942 
(0,072) 

concentratieschool  0,79 
(0,315) 

 1,527 
(0,275) 

     
niveau leerlingen     
SES  0,997 

(0,021) 
 1,02 

(0,022) 
leeftijd  2,153*** 

(0,037) 
 1,933*** 

(0,034) 
etniciteit: niet-West 
Europees 

 0,337*** 
(0,188) 

 1,79** 
(0,181) 

religiositeit  0,883*** 
(0,017) 

 0,902*** 
(0,017) 

woont bij beide 
ouders in één huis 

 0,495*** 
(0,094) 

 0,573*** 
(0,102) 

gezin (ref, enkel 
broers): 

    

enkel zussen  1,257 
(0,121) 

 1,115 
(0,123) 

mix broers/zussen  1,156 
(0,136) 

 1,349* 
(0,145) 

geen broers/ zussen  1,125 
(0,101) 

 0,954 
(0,104) 

onderwijsvorm  
(ref, aso): 

    

bso  3,031*** 
(0,164) 

 3,626*** 
(0,171) 

kso  1,361 
(0,256) 

 3,931*** 
(0,293) 

tso  2,203*** 
(0,141) 

 2,044*** 
(0,132) 

geslacht vrienden 
(ref, vooral eigen 
geslacht): 

    

mix beide 
geslachten 

 2,694*** 
(0,083) 

 2,37*** 
(0,088) 

vooral ander 
geslacht 

 3,892*** 
(0,127) 

 2,578*** 
(0,125) 

     

variantie 
schoolniveau 

0,495*** 
(0,098) 

0,1** 
(0,036) 

0,653*** 
(0,12) 

0,07* 
(0,031) 

N scholen 79 77 84 84 
N leerlingen  5309 4446 4902 4103 
     

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 
N scholen: 85 
N leerlingen totaal: 11843 
De metrische variabelen zijn gecentreerd. 
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BESLUIT 

In dit hoofdstuk wordt er bestudeerd of de schoolomgeving een invloed heeft op hoe jongeren zich 

in hun gedrag en attitudes positioneren wat betreft seksualiteit. Omdat dit op zich een erg breed 

thema is, wordt er gefocust op twee uitkomstvariabelen. In de eerste instantie wordt er onderzocht 

welke kenmerken bijdragen aan de mening dat men seks mag hebben met iemand die men net heeft 

leren kennen. Een tweede analyse buigt zich over seksuele ervaringen bij jongeren en analyseert of 

bepaalde kenmerken kunnen voorspellen of jongeren ooit al seks hebben gehad. Voor de analyses 

maakten we gebruik van data van het VLO. 

Zoals verwacht, tonen de resultaten dat de meisjes er vaker conservatieve attitudes met betrekking 

tot seks op nahouden dan de jongens, althans wanneer het gaat om de timing wanneer het 

toegelaten is om met iemand seks te hebben. Meisjes gaan beduidend minder vaak akkoord met de 

stelling dat seks ok is bij de eerste ontmoeting dan jongens. Er werd voorspeld dat als meisjes 

conservatievere opvattingen rond seks hebben, wat hier dus het geval is, en in de meerderheid zijn in 

een school, deze attitudes doorgegeven worden aan de andere leerlingen. Omgekeerd, werd er 

voorspeld dat wanneer jongens in de meerderheid zijn, de leerlingen in een school meer akkoord 

zouden gaan met de stelling ‘seks is ok bij eerste ontmoeting’. Deze stelling steunt voornamelijk op 

het idee dat jongeren het meest beïnvloed worden door de peers, een idee dat toegeschreven kan 

worden aan de groepssocialisatie-theorie. Deze theorie stelt dat adolescenten in de eerste plaats 

gesocialiseerd worden door de ruimere omgeving, duidend op leeftijdsgenoten, en zo worden 

voorbereid om te functioneren in de maatschappij (Harris, 1995).  

Wat betreft de eerste hypothese vinden we slechts geringe aanwijzingen die de eerste hypothese 

steunen: er wordt wel een significant effect gevonden dat impliceert dat jongeren in scholen met 

proportioneel meer meisjes inderdaad minder akkoord gaan met de stelling ‘seks is ok bij eerste 

ontmoeting’, maar dit effect is behoorlijk klein. In vergelijking met de effecten van andere variabelen 

is het effect van de geslachtscompositie in een school zelfs bijna verwaarloosbaar te noemen. Verder 

onderzoek, waarbij de analyses voor jongens en meisjes apart werden uitgevoerd, toont dat dit 

negatieve effect enkel voor de jongens opgaat. Tegelijkertijd is het interactie-effect 

geslacht*geslachtscompositie niet significant, wat aanwijst dat het al kleine negatieve effect van 

geslachtscompositie op de mening dat seks aanvaardbaar is bij de eerste ontmoeting bij jongens niet 

significant verschilt van het onbestaande effect van geslachtscompositie bij de meisjes. Dit is 

opnieuw een aanwijzing dat het kleine maar significante effect van geslachtscompositie bij jongens 

eigenlijk van weinig belang is. De andere schoolkenmerken hebben geen significant verband met 

deze eerste afhankelijke variabele. 
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De tweede hypothese volgt de redenering dat de grotere aanwezigheid van meisjes in een school een 

omgeving creëert waar jongeren minder druk voelen om seks te hebben. Concreet werd er verwacht 

dat jongeren in scholen met een overwegend vrouwelijke geslachtscompositie een minder grote 

waarschijnlijkheid hebben om al seks gehad te hebben. Opnieuw wordt er geput uit het idee dat de 

peers de belangrijkste socialisatiefactoren zijn in het leven van adolescenten. Daarbij wordt deze 

hypothese ook gestoeld op de vaststelling dat meisjes conservatievere attitudes rond seks hebben. 

De resultaten tonen dat jongens en meisjes ongeveer even vaak aangeven al seks gehad te hebben. 

Wanneer er echter gecontroleerd wordt voor de leeftijd van de jongeren, wordt er waargenomen dat 

er wel een effect van geslacht bestaat. Omdat de jongens in het VLO gemiddeld iets ouder zijn dan 

meisjes, en oudere leerlingen logischerwijze vaker al eens seks gehad hebben, tonen de multivariate 

resultaten dat meisjes een grotere waarschijnlijkheid kennen om al seks gehad te hebben. Dit 

resultaat lijkt dus in te druisen tegen de bevinding dat meisjes conservatievere opvattingen hebben 

rond de timing van seks, maar toch is dit resultaat niet helemaal onverwacht. Hoewel het verband 

tussen het geslacht en de eerste keer geslachtsgemeenschap erg cultuur- en plaatsafhankelijk is 

(Petersen & Hyde, 2011), toont onderzoek (van onder andere Sexpert) dat in België en Nederland 

meisjes gemiddeld iets vroeger beginnen dan jongens (Buysse et al., 2013; De Graaf, 2012). 

Bovendien hebben meisjes vaker dan jongens een oudere partner, waardoor ze potentieel meer druk 

ervaren om jonger aan seks te beginnen (De Graaf, 2012; Gowen, Feldman, Diaz, & Yisrael, 2004).  

Als er dan gekeken wordt naar het effect van de geslachtscompositie in een school, wordt er een 

klein maar significant effect vastgesteld in de analyses op alle leerlingen (jongens en meisjes samen). 

Dit betekent dat jongeren die naar een school gaan met veel meisjes een kleinere waarschijnlijkheid 

hebben om al eens seks gehad te hebben. Wanneer er naar de analyses voor de jongens en meisjes 

apart wordt gekeken, lijkt dit effect enkel voor jongens te bestaan. Er zou dus geconstateerd kunnen 

worden dat de resultaten de hypothese volgen, ondanks het feit dat meisjes vaker dan jongens seks 

hebben, en meer meisjes in de omgeving meer potentiële (heteroseksuele) sekspartners zou 

betekenen. Opnieuw is dit effect echter bescheiden. Dat het effect erg klein is, wordt nog eens 

onderstreept doordat het interactie-effect geslacht*geslachtscompositie niet significant is, en de 

andere significante effecten beduidend groter zijn. Geen enkel ander schooleffect is significant. 

Als de geslachtscompositie van scholen, en de andere schoolkenmerken, weinig van belang zijn voor 

de uitkomstvariabelen ‘al seks gehad’ en ‘seks is ok bij de eerste ontmoeting’, welke factoren zijn dan 

wel van belang? Voor de analyses met als afhankelijke de mening dat het ok is om seks te hebben 

met iemand die je nog maar net ontmoet hebt, is geslacht veruit de belangrijkste predictor. Wanneer 

er gecontroleerd wordt voor de andere variabelen in het model is de waarschijnlijkheid dat een 

meisje akkoord gaat met de stelling drie keer kleiner dan het geval is bij een jongen. Wordt er apart 
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naar de jongens en meisjes gekeken, dan zijn de variabelen migratieachtergrond en het hebben van 

een gemengde vriendengroep de belangrijkste voorspellers bij meisjes voor de mening dat men best 

seks mag hebben met iemand die je nog maar net hebt leren kennen. Meisjes met een 

migratieachtergrond en meisjes die vooral met andere meisjes bevriend zijn, zijn minder te vinden 

voor het idee dat mensen bij een eerste ontmoeting al seks hebben. Bij jongens wegen andere 

factoren het meest door: vooral het hebben van zowel oudere broers én oudere zussen zorgt ervoor 

dat ze minder akkoord gaan met de stelling. Wat vooral opvalt is dat meisjes met een 

migratieachtergrond doorgaans erg weigerachtig tegenover de stelling staan in vergelijking met 

meisjes zonder migratieachtergrond, maar dat er geen dergelijk effect van migratieachtergrond 

bestaat bij jongens.  

De resultaten van de tweede onderzoeksvraag, of geslachtscompositie een effect heeft op de mate 

waarin de leerlingen seksueel actief zijn, tonen effecten die min of meer parallel lopen met de 

resultaten van de eerste onderzoeksvraag. Al zijn er wel enkele verschillen. Zo worden er erg sterke 

effecten van de gevolgde onderwijsvorm gevonden, waarbij jongeren uit het bso drie keer meer 

aangeven al eens geslachtsgemeenschap gehad te hebben dan leerlingen uit het aso. Ook leerlingen 

uit het kso en het tso hebben al vaker seks gehad. Deze resultaten gaan ook op voor de analyses op 

meisjes en jongens apart. De onderwijsvorm is zelfs een van de meest belangrijke predictors voor de 

variabele ‘al eens seks gehad’. Dit ligt in lijn met wat ander onderzoek in onze streken vindt (Buysse 

et al., 2013; De Graaf, 2012). Onderzoek toont ook dat lager opgeleide jongeren vroeger verwachten 

om aan het volwassen leven te beginnen (de Looze, Bogt, & Vollebergh, 2013). Bovendien kan er ook 

verwezen worden naar lad culture: hoewel SES geen invloed lijkt te hebben op de seksuele start van 

jongeren, is het niet uit te sluiten dat anti-school gevoelens in bso-richtingen deel uitmaken van de 

cultuur, een cultuur waar risicogedrag meer aanwezig en geprezen wordt (zowel bij jongens als 

meisjes) (de Looze et al., 2013; Jackson, 2006; Willis, 1977).  

Meisjes met een migratieachtergrond geven veel minder vaak aan al geslachtsgemeenschap gehad te 

hebben dan meisjes zonder migratieachtergrond. Bij de jongens wordt daarentegen het omgekeerde 

verband waargenomen: jongens met een migratieachtergrond hebben vaker al 

geslachtsgemeenschap gehad dan jongens met een West-Europese achtergrond. Dit wijst op een 

dubbele standaard die sterker leeft onder jongeren met een migratieachtergrond, en bevestigt ander 

onderzoek (Smerecnik et al., 2010). Verder wijzen de analyses uit dat jongeren uit intacte gezinnen 

minder aangeven al seks gehad te hebben, en minder akkoord gaan met casual seks. Dit laatste geldt 

overigens enkel voor jongens. Veel studies vinden gelijkaardige resultaten, maar er bestaan 

aanwijzingen dat dit effect vooral een gevolg is van de kwaliteit van de ouder/kind relatie (Davis & 

Friel, 2001; Resnick et al., 1997). Ten slotte tonen de resultaten dat het hebben van vrienden van het 
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andere geslacht, zowel bijdraagt aan een minder conservatieve opvatting omtrent de timing van 

seks, als de leeftijd om te starten met seks vervroegt, waarschijnlijk omdat vriendschap met mensen 

van het ander geslacht kan evolueren in een romantische of seksuele relatie (Buhi & Goodson, 2007; 

Connolly et al., 2004). Bevriend zijn met mensen van het andere geslacht is dan ook een van de 

belangrijkste predictoren voor de seksuele start van jongeren. 

Dit onderzoek kent enkele beperkingen. Een eerste beperking is dat het VLO data heeft verzameld in 

2004-2005, wat de data ongeveer 15 jaar oud maakt. Omdat normen en waarden, en seksueel 

gedrag, behoorlijk kunnen variëren over de tijd (Buysse et al., 2013; De Graaf, 2012), zou de 

representativiteit van de VLO-data voor de huidige situatie dus wel eens in vraag gesteld kunnen 

worden. Als de data van het VLO echter met die van Sexpert vergeleken wordt, data die afgenomen 

werd in 2011-2012, worden er weinig verschillen tussen de data opgemerkt. Dit impliceert dat de 

data van het VLO niet bijzonder veel afwijkt van data die bijna 10 jaar later is afgenomen, en 

waarschijnlijk ook in de hudige situatie nog valide is. Een tweede beperking is dat de VLO data geen 

informatie bevat omtrent de genderrolattitudes van de leerlingen. Het is dus niet mogelijk om na te 

gaan in welke mate effecten gemedieerd worden door de individuele en collectieve 

genderrolattitudes. Controleren voor genderrolattitudes ligt in lijn met de meeste andere analyses in 

dit rapport. Belangrijker nog, controleren voor genderrolattitudes zou inzicht gegeven hebben in hoe 

traditionele genderrolattitudes, de dubbele seksuele moraal bij meisjes en jongens, en de mate 

waarin er akkoord gegaan wordt met vluchtige seks samenkomen. Ten slotte kunnen er op basis van 

dit onderzoek geen harde conclusies getrokken worden omtrent de causale effecten van 

schoolkenmerken, onderwijsvorm, het effect van vriendschappen met mensen van het ander 

geslacht op de seksuele beleving van jongeren. Zo kan er niet nagegaan worden in welke mate het 

effect van vriendschappen door selectie of socialisering verklaard kan worden. Hiervoor is 

longitudinaal onderzoek nodig. 
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Samenvatting in punten:  

- In scholen met proportioneel meer meisjes vinden jongens het doorgaans minder ok om seks te 

hebben met iemand die je nog maar net ontmoet hebt. Dit effect is echter heel klein, en voor meisjes 

wordt er geen dergelijk effect gevonden. 

- In scholen met proportioneel meer meisjes geven jongens vaker aan al geslachtsgemeenschap te 

hebben gehad. Dit effect is wederom heel klein, en voor meisjes wordt er geen dergelijk effect 

gevonden. 

- Grote kloof tussen jongens en meisjes, waarbij jongens veel vaker akkoord gaan met de stelling dat 

het ok is om seks te hebben bij de eerste ontmoeting, maar meisjes vaker aangeven al seks gehad te 

hebben. 

- Het geslacht en de migratieachtergrond van de leerling zijn de belangrijkste voorspellers voor de 

mening dat seks ok is bij de eerste ontmoeting. 

- De gevolgde onderwijsvorm en het hebben van vriendschapsrelaties met mensen van het ander 

geslacht zijn de belangrijkste voorspellers voor de uitkomstvariabele ‘al seks gehad’. 
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CONCLUSIE EN BELEIDSAANBEVELINGEN  

Eerder onderzoek wees uit dat met de start van de adolescentie jongeren steeds meer gesocialiseerd 

worden door de peers dan door het gezin (Coleman, 1974; Harris, 1995). Er wordt zelfs geopperd dat 

de ruimere groepen met leeftijdsgenoten waar mensen in opgroeien de belangrijkste socialisatie-

agenten zijn die gedragspatronen en attitudes van jongeren vormgeven (Harris, 1995; Harris, 1998). 

Vanuit deze premisse werd er geredeneerd dat de schoolomgeving, waar jongeren veel tijd 

spenderen, bepalend zou kunnen zijn voor diverse attitudes en gedragingen door de gedeelde 

normen en waarden van de leerlingenpopulatie. Concreet was het opzet van dit rapport te 

exploreren of er een verband bestaat tussen de schoolcompositie en diverse uitkomsten bij jongeren 

met betrekking tot relationele, seksuele en genderbeeldvorming, en relationele seksuele en 

genderervaring. In de eerste plaats werd er gefocust op geslachtscompositie-effecten, maar ook 

andere compositie-effecten werden bestudeerd. Hierbij werden telkens relevante individuele 

kenmerken van leerlingen in rekening gebracht, zodat we ook zicht krijgen op de impact van deze 

kenmerken op de beschouwde uitkomsten. Vanuit een breed theoretisch kader werden er een 

zevental onderzoeksvragen opgesteld die in vijf hoofdstukken besproken worden. De 

onderzoeksvragen behandelen uitkomstfactoren die nauw bij elkaar aansluiten, maar toch 

verschillen. In het eerste hoofdstuk wordt er nagegaan of schoolcomposities een verband hebben 

met genderrolattitudes. Het tweede hoofdstuk handelt over homonegatieve attitudes. In deel 3 

wordt de relatie tussen schoolkenmerken en de druk tot genderconformiteit bekeken, en wordt er 

nagegaan of de geslachtscompositie een effect heeft op de mate waarin genderatypische jongeren 

zich thuis voelen op school. Hoofdstuk vier onderzoekt of de schoolomgeving een invloed heeft op de 

keuze voor genderatypische vrijetijdsactiviteiten. Het laatste hoofdstuk handelt over gedrag en 

attitudes omtrent seks.  

De resultaten tonen aan dat meisjes zich gemiddeld meer dan jongens flexibel opstellen naar 

gendernormen toe. Met uitzondering van attitudes rond casual seks, scoren meisjes beduidend 

progressiever op de uitkomstvariabelen. Dit vertaalt zich echter niet altijd in een progressief 

schoolklimaat dat het gedrag en attitudes van zowel jongens als meisjes beïnvloedt. Als er al 

aanwijzingen gevonden worden voor het bestaan van een compositie-effect gebaseerd op geslacht, 

dan is dit effect vaak klein. Dit is het geval voor de uitkomstvariabele genderrolattitudes en attitudes 

omtrent seks bij de eerste ontmoeting. In scholen waar er overwegend meisjes zitten, geven jongens 

vaker aan al geslachtsgemeenschap te hebben gehad, maar of dit toegeschreven kan worden aan 

een schoolklimaat met gedeelde gendernomen lijkt onwaarschijnlijk. Voor de andere 

uitkomstvariabelen werden er geen significante effecten van geslachtscompositie gevonden, of zijn 
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de waargenomen effecten verwaarloosbaar vergeleken met de andere effecten in het model en 

moet hun effect worden genuanceerd. 

Meer bewijs werd er gevonden voor het bestaan van een invloed van de andere schoolcomposities 

die werden bestudeerd. Er worden lichte aanwijzingen gevonden voor een verband tussen de SES-

context van scholen en homonegatieve attitudes bij meisjes: een lage gedeelde SES in een school kan 

gelinkt worden met meer homonegativiteit. Jongens in scholen met een hoge SES-compositie geven 

vaker aan te lezen in de vrije tijd, los van hun eigen SES. Verder lijkt de SES-compositie geen grote 

effecten te hebben op de uitkomstvariabelen. Er zijn indicaties dat de aanwezigheid van een 

meerderheid aan leerlingen met een migratieachtergrond de attitudes rond homoseksualiteit van de 

leerlingen in een school beïnvloedt. Jongeren die schoollopen in concentratiescholen – scholen met 

een leerlingenpopulatie die voor meer dan 50% bestaat uit jongeren met een migratieachtergrond – 

vertonen beduidend meer homonegatieve attitudes, los van hun eigen migratieachtergrond. Dit 

effect wordt soms enkel voor meisjes gevonden, soms voor beide geslachten, en kan gelinkt worden 

aan de aanwezigheid van een traditionelere genderrolcultuur. Voor de uitkomstvariabelen die te 

maken hebben met het ervaren van druk om te conformeren aan gendernormen, zich thuis voelen 

op school, en seksualiteit wordt er geen effect van de migrantencompositie gevonden. In het 

hoofdstuk over cross-gender vrijetijdsbestedingen worden er gemengde resultaten gevonden. 

Wat betreft genderrolculturen wordt er waargenomen dat meisjes homonegatieve attitudes 

overnemen van andere leerlingen in scholen met traditionele gedeelde gendernormen. Voor jongens 

wordt een dergelijk effect niet gevonden. In het derde hoofdstuk wordt er op het vlak van 

thuisgevoel op school gevonden dat jongeren minder voordeel halen door zich te identificeren als 

een typisch meisje/jongen in scholen met een traditionele genderrolcultuur dan gendertypische 

jongeren in scholen met een minder traditionele cultuur. Dit kan eventueel verklaard worden 

doordat gendertypische jongeren in deze scholen wel voordeel halen uit hun gendertypicaliteit, maar 

tegelijkertijd ook meer druk ondervinden om te conformeren aan striktere genderidealen, wat een 

negatief effect heeft op thuisgevoel op school. In het hoofdstuk rond vrijetijdsbesteding worden er 

geen effecten van de genderrolcultuur in scholen gevonden. 

Niet onverwacht worden er in alle analyses sterkere verbanden gevonden voor de individuele 

kenmerken van de leerlingen. Enkele van de belangrijkste bevindingen worden hieronder 

bediscussieerd. Zoals al eerder vermeld, worden er grote verschillen tussen meisjes en jongens 

waargenomen, waarbij meisjes bijna altijd minder waarde lijken te hechten aan strakke 

gendernormen. Jongens ondervinden meer peer pressure om te conformeren aan 

genderstereotypen, en dit is een fenomeen dat wordt waargenomen in zowat alle resultaten van alle 
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hoofdstukken en in de literatuur (Connell, 1995; Van Houtte et al., 2017; Vantieghem, 2015; 

Vantieghem & Van Houtte, 2015). Verder kan een hogere SES worden geassocieerd met meer 

egalitaire genderrolattitudes, een lagere graad van homonegativiteit, het ervaren van minder druk 

tot genderconformiteit, en een grotere kans om casual seks ok te vinden. Religiositeit en 

migratieachtergrond lijken sterk samen te hangen, en kunnen in verband gebracht worden met 

traditionele genderrolattitudes, homonegativiteit, minder druk tot genderconformiteit wanneer er 

gecontroleerd wordt voor de individuele genderrolattitudes, en conservatievere opvattingen rond 

seksualiteit. Onder de jongeren met een migratieachtergrond lijken de jongens zich meer vast te 

klampen aan traditionele waarden en normen (met uitzondering van sommige uitkomsten rond 

seksualiteit) dan meisjes, en dit wordt ook in ander onderzoek gevonden. Zo vond onderzoek dat 

meisjes met een migratieachtergrond vlugger de mainstream gendernormen aannemen in West-

Europese landen (Berry, Phinney, Sam, & Vedder, 2006; Idema & Phalet, 2007), vermoedelijk omdat 

zij voelen meer te kunnen winnen bij dit nieuwe waardenkader (Bolzendahl & Myers, 2004; Davis & 

Greenstein, 2009). Omgekeerd toont onderzoek dat wanneer mensen aanvoelen in status in te 

boeten door hun migratieachtergrond, ze aan andere status-indicatoren meer gewicht gaan geven, 

bijvoorbeeld aan de status gewonnen uit heteroseksualiteit of het voldoen aan traditionele 

gendernormen (Francis & Skelton, 2011; Jackson, 2006). Ten slotte lijkt de gezinssituatie minder van 

belang te zijn. Of de jongere uit een intact gezin komt en hoe de gezinsconstellatie broers/zussen in 

elkaar zit, lijkt niet vaak een groot effect te hebben. Er werd enkel gevonden dat broers en zussen 

soms verantwoordelijk zijn voor de introductie van genderatypische hobby’s of potentiële 

romantische partners. Het al dan niet hebben van een intact gezin heeft een invloed op de seksuele 

attitudes en ervaringen van jongeren. 

De gevolgde onderwijsvorm kan met veel uitkomstvariabelen geassocieerd worden, waaronder de 

genderrolattitudes en homonegatieve attitudes van een leerling, alsook de attitudes en ervaringen 

omtrent seksualiteit. Het effect van geslachtscompositie wordt soms verklaard door de gevolgde 

onderwijsvorm. Dit heeft te maken met het feit dat scholen in het aso doorgaans een meer 

gemengde groep leerlingen hebben, terwijl bso-scholen vaker gendertypische opleidingen aanbieden 

die voornamelijk door ofwel jongens ofwel meisjes gevolgd worden (Van Houtte & Vantieghem, 

2017). De resultaten in het eerste hoofdstuk rond genderrolattitudes wijzen uit dat het effect van 

onderwijsvorm een selectie-effect is, waarbij er geen effect bestaat van het volgen van een bso 

opleiding op zich, maar dat jongeren met traditionelere genderrolattitudes vaker voor een bso-

richting kiezen. Hetzelfde geldt voor het effect van het geslacht van de vriendengroep, het is niet 

mogelijk om te weten of een effect bestaat omdat vrienden elkaar socialiseren, of omdat jongeren 

vrienden kiezen die op hen lijken. Enkel in het laatste hoofdstuk kan er met grote waarschijnlijkheid 
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vastgesteld worden dat het hebben van vrienden van het andere geslacht de kans vergroot dat een 

jongere al eens geslachtsgemeenschap heeft gehad, een vaststelling die ook gesteund wordt door de 

literatuur (Buhi & Goodson, 2007; Connolly et al., 2004). Vermoedelijk spelen er selectie-effecten 

mee in de andere hoofdstukken, maar om dit vast te kunnen stellen is longitudinaal onderzoek nodig. 

 

BELEIDSAANBEVELINGEN 

Deze studie vond dat de geslachtscompositie een significante, maar weinig betekenisvolle rol speelt 

bij de vorming van de genderidentiteit van jongeren. Vaak werd er gevonden dat het effect van het 

aandeel meisjes in de leerlingenpopulatie kan worden toegeschreven aan het geslacht van de leerling 

zelf, of aan de opdeling van het Vlaamse onderwijssysteem in verschillende onderwijsvormen. 

Scholen met een meer gemengde leerlingenpopulatie zijn vaak scholen die aso aanbieden, terwijl 

bso-opleidingen vaak vooral gevolgd worden door ofwel veel meisjes, ofwel veel jongens. Deze 

richtingen in het bso zijn vaak van een eerder gendertypische aard, waardoor deze richtingen vaak 

jongeren aantrekken die zelf traditionelere opvattingen rond gender en genderrolpatronen hebben, 

genderrolattitudes die ze al dan niet van thuis uit meegekregen. Op deze manier komen jongeren 

terecht in groepen die hun genderrolattitudes delen, waardoor ze minder in aanraking komen met 

andere opvattingen rond gender, en hun genderrolattitudes en attitudes rond homoseksualiteit 

minder uitgedaagd worden. Deze selectie-effecten tonen nog maar eens aan dat de studiekeuze niet 

alleen afhangt van de talenten van leerlingen.  

In diezelfde lijn werden er effecten gevonden die aantonen dat de gedeelde socioeconomische status 

en het aandeel jongeren met een migratieachtergrond in een school een invloed hebben op de 

gedragspatronen en attitudes van de leerlingen, een invloed die bestaat bovenop de effecten van 

individuele kenmerken. Dit houdt in dat de attitudes en het gedrag van de individuele leerlingen 

vormgegeven worden door de gedeelde negatieve attitudes rond bijvoorbeeld homoseksualiteit of 

rigide genderrolculturen, die vaker voorkomen in scholen met een gemiddeld lagere SES en in 

concentratiescholen. De link met SES-compositie, concentratiescholen, en het beroepsonderwijs is 

niet ver te zoeken. Onderzoek toont aan dat mensen die statusdeprivatie ervaren – bijvoorbeeld 

door een benadeelde socioeconomische positie of door een gebrek aan respect in de maatschappij 

voor mensen met een migratieachtergrond – andere statusindicatoren aannemen (Francis & Skelton, 

2011; Jackson, 2006). Dit kan ook de vastgestelde verschillen verklaren tussen meisjes en jongens 

met een migratiestatus in het vasthouden aan traditionele genderrolpatronen. Jongens met een 

migratie-achtergrond hebben hier duidelijk meer baat bij. De vaststelling dat migratiestatus niet voor 
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iedereen dezelfde impact heeft, en met name de verschillen in impact voor jongens en meisjes, toont 

bovendien dat oog voor intersectionaliteit in het beleidsvormingsproces aangewezen is. 

Om de vastgestelde effecten van de socio-etnische compositie van de school tegen te gaan blijft het 

belangrijk dat er gewerkt wordt aan de socio-etnische mix in scholen. Scholen die van een socio-

etnische mix een werkpunt maken, zouden bijvoorbeeld beloond kunnen worden, door deze 

bijvoorbeeld van extra middelen te voorzien. Het streven naar een goede sociale mix op scholen 

wordt vaak gekaderd in een gelijkekansenbeleid, waarbij er geopperd wordt dat een goede sociale 

mix kwetsbare jongeren meer kansen geeft (Franck, Nicaise, & Lavrijsen, 2017), maar onze resultaten 

tonen aan dat inzetten op een gebalanceerde socio-etnische mix daarnaast nog andere voordelen 

teweegbrengt – voordelen zoals het reduceren van genderstereotypen en homonegativiteit. Een 

maatschappij die homonegativiteit wil bestrijden en en genderstereotypen wil verminderen, zou dus 

concentratiescholen moeten vermijden. 

In lijn met andere studies (Egan & Perry, 2001; Mulvey & Killen, 2015; Smith & Leaper, 2006; Yunger 

et al., 2004), toont dit rapport dat het voor jongens veel moelijker ligt om traditionele feminiene 

kenmerken te belichamen of te willen belichamen. Het niet conformeren aan traditionele 

genderstereotypen lijkt bij jongens meer afgestraft te worden dan bij meisjes. Het belichamen van 

bepaalde vormen van masculiniteit verschaft een legitimiteit voor het innemen van dominante 

posities in sociale relaties, tegenover zowel vrouwen als sommige andere “mindere”, 

genderatypische, mannen. Dit verklaart waarom homoseksualiteit in mannen overwegend meer 

stigma kent dan homoseksualiteit in vrouwen (Herek, 2002, 2007; LaMar & Kite, 1998). Wat precies 

als het ideaalbeeld van mannelijkheid wordt aangenomen, varieert van context tot context, maar 

bepaalde omgevingen die hypermasculiniteit propageren kunnen homonegativiteit, risicovol 

seksueel gedrag, seksisme, … in de hand werken (Connell, 1995). Niettemin, omdat de betekenis van 

mannelijkheid varieert van context tot context, wil dit zeggen dat dit ook kneedbaar is, en het dus 

mogelijk wordt om positieve invullingen van mannelijkheid te promoten en in te bedden in 

schoolcontexten. Het is daarom belangrijk dat er gecommuniceerd wordt over de voordelen van 

gendergelijkheid voor mannen, dat gendergelijkheid niet enkel vrouwen aangaat. Zowel naar de 

leerlingen toe in klasverband, als in de ruimere maatschappelijke omgeving, zou er meer aandacht 

geschonken moeten worden naar de voordelen van gendergelijkheid die ook mannen vooruithelpen.  

Omdat scholen met een lagere SES-compositie en concentratiescholen meer vatbaar zijn voor 

problematische genderrolculturen, waar homonegatieve attitudes en strengere gendernormen meer 

gedijen, zouden leerkrachten in deze scholen extra vorming moeten kunnen krijgen in hoe 

genderidentiteit gevormd wordt bij jongeren, en hoe rigide ideeën rond masculiniteit en femininiteit 
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doorbroken kunnen worden. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat leerkrachten een rol spelen in het 

creëren van een klimaat waar homoseksualiteit meer aanvaard wordt (Swanson & Gettinger, 2016). 

Daarnaast zou ook in de lerarenopleiding, op een meer constante basis, meer aandacht gegeven 

moeten worden aan thema’s met betrekking tot gender en genderrolattitudes. Zo krijgen 

leerkrachten de tools om in de klas seksisme, en heteroseksisme actief aan te pakken, en het 

normatieve aspect van gender bespreekbaar te maken. Zo toont onderzoek dat stigma en 

genderstereotypen jongens en meisjes verhinderen om deel te nemen aan genderatypische 

activiteiten (Lagaert et al., 2017; in press). Door in de klas aandacht te geven aan het normatieve 

aspect van gender, zouden meisjes en jongens warm gemaakt kunnen worden voor studies, hobby’s 

en carrièrepaden die momenteel indruisen tegen gendernormen, maar waarvoor ze potentieel wel 

talent hebben.  

Ook dit rapport toont aan dat het hebben van traditionele genderrolattitudes jongeren verhindert 

om deel te nemen aan genderatypisch vrijetijdsactiviteiten. Op dezelfde manier worden de 

beslissingen die jonge mensen maken over opleiding en werk door genderrolattitudes gekleurd, 

waardoor soms goede opties buiten beschouwing worden gelaten, opties die zouden kunnen 

bijdragen aan het welzijn van de jongere (Bolzendahl & Myers, 2004; Corrigall & Konrad, 2007; Davis 

& Greenstein, 2009). Vaak wordt er beleid gevoerd in functie van de emancipatie van vrouwen, denk 

maar aan projecten die STEM-richtingen willen doen aanslaan bij vrouwen. Een beleid dat zeker 

nodig is, onder andere om bepaalde tekortkomingen op de arbeidsmarkt op te vangen. Vrouwen die 

genderstereotypen breken, worden vaak als sterke en onafhankelijke vrouwen gevierd. Hetzelfde kan 

echter niet gezegd worden van mannen. Net zoals vrouwen aangemoedigd worden om voor 

traditioneel mannelijke carrièrepaden te kiezen, zou er ook ingezet moeten worden op het 

openbreken van rigide gendernormen voor mannen, opdat mannen minder barrières zouden 

ondervinden bij het kiezen voor een traditioneel vrouwelijke job. Op deze wijze inzetten op 

gendergelijkheid zou zo het nakend personeelstekort in de zorgsector en de onderwijssector 

enigszins tegemoet kunnen komen.  
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APPENDIX: meetinstrumenten 

 

  

Tabel 1. items gebruikt in de schaal genderrolattitudes – Procrustes   

Wat denk jij over de volgende uitspraken? [Kruis aan]  

 Helemaal 

niet 

akkoord  

Niet 

akkoord  

Tussenin  Akkoord  Helemaal 
akkoord  

1. Het stoort mij als een jongen zich gedraagt als 
een meisje. 

□ □ □ □ □ 

2. Het is voor iedereen het best als de man de 
beslissingen neemt in het gezin. 

□ □ □ □ □ 

3. Een jongen die als hobby naar ballet gaat, daar is 
iets mis mee. 

□ □ □ □ □ 

4. Het is normaal dat meisjes meer aandacht 
besteden aan hun uiterlijk dan jongens. 

□ □ □ □ □ 

5. Het stoort me als een meisje zich gedraagt als 
een jongen. 

□ □ □ □ □ 

6. Meisjes die vuile praat uitslaan, daar is vast en 
zeker iets mis mee. 

□ □ □ □ □ 

7. Het is het beste als een vrouw thuis blijft en niet 
gaat werken van zodra er kinderen zijn. 

□ □ □ □ □ 

8. Enkel slanke meisjes zijn aantrekkelijk voor 
jongens. 

□ □ □ □ □ 

9. Als ik hoorde dat een vrouw metser of 
dakwerker was, zou ik eraan twijfelen of ze wel 
‘vrouwelijk’ was. 

□ □ □ □ □ 

10. Het is normaal dat meisjes met hun uiterlijk iets 
van jongens gedaan proberen te krijgen. 

□ □ □ □ □ 

11. Een vrouw zou in de eerste plaats aan haar 
kinderen moeten denken, niet aan haar carrière. 

□ □ □ □ □ 

12. Een man moet ervoor zorgen dat hij geen hulp 
nodig heeft van anderen om zijn doel te bereiken. 

□ □ □ □ □ 

13. Een man zonder zelfvertrouwen is maar een 
sukkel. 

□ □ □ □ □ 

14. Een man laat zich niet doen; hij vecht terug als 
hij uitgedaagd wordt, desnoods met de vuist 

□ □ □ □ □ 

15. Een man houdt van een beetje gevaar, nu en 
dan. 

□ □ □ □ □ 
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Tabel 2. items gebruikt in de schaal genderrolattitudes –  JeugdOnderzoeksplatform  

In welke mate ben jij het eens met deze uitspraken?  

 Helemaal 

niet 

akkoord  

Niet 

akkoord  

Tussenin  Akkoord  Helemaal 
akkoord  

1. Mannen en vrouwen moeten evenveel doen in 
het huishouden. 

□ □ □ □ □ 

2. Mannen en vrouwen moeten evenveel 
verdienen bij gelijk werk. 

□ □ □ □ □ 

3. Het is belangrijk dat er evenveel mannen als 
vrouwen in het parlement zitten. 

□ □ □ □ □ 

4. Er zouden op school kooklessen moeten zijn 
voor jongens én meisjes. 

□ □ □ □ □ 

5. Bedrijven moeten aangemoedigd worden om 
evenveel mannen als vrouwen aan te nemen. 

□ □ □ □ □ 

6. Er zijn minder vrouwen actief in de politiek dan 
mannen. Politieke partijen moeten daarom 
opleidingen voorzien voor vrouwen. 

□ □ □ □ □ 

7. Als een bedrijf niet evenveel mannen als 
vrouwen tewerkstelt, moet het een boete betalen. 

□ □ □ □ □ 

8. Politieke partijen die niet evenveel mannen als 
vrouwen op hun lijst hebben staan, moeten beboet 
worden. 

□ □ □ □ □ 

9. Als een vader minder ouderschapsverlof 
opneemt dan een moeder, moeten ze minder 
kindergeld krijgen. 

□ □ □ □ □ 

1. Elke man heeft een vrouw nodig die hij aanbidt. □ □ □ □ □ 

2. Een vrouw moet door haar man bewonderd 
worden. 

□ □ □ □ □ 

3. In vergelijking met mannen zijn vrouwen 
eerlijker. 

□ □ □ □ □ 

4. Veel vrouwen hebben een zekere echtheid en 
puurheid die weinig mannen bezitten. 

□ □ □ □ □ 

5. Vrouwen zeggen dat ze ‘gelijkheid’ willen, maar 
ze willen eigenlijk allerlei voordelen. 

□ □ □ □ □ 

6. De meeste vrouwen appreciëren niet ten volle 
wat mannen allemaal voor hen doen. 

□ □ □ □ □ 

7. Als een vrouw een man heeft die haar lief heeft, 
tracht ze hem te controleren. 

□ □ □ □ □ 

8. Vrouwen voelen zich te gemakkelijk  
samenleving te hebben dan vrouwen beledigd. 

□ □ □ □ □ 

 
Vervolg tabel op volgende pagina. 
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Vervolg tabel 2. items gebruikt in de schaal genderrolattitudes –  JeugdOnderzoeksplatform 

In welke mate ben jij het eens met deze uitspraken? 

 Helemaal 
niet 

akkoord  

Niet 
akkoord  

Tussenin  Akkoord  Helemaal 
akkoord  

9. Een vrouw heeft een man nodig die ze aanbidt.  □ □ □ □ □ 

10. Een vrouw heeft nood aan een man die haar 
koestert en bewondert.  

□ □ □ □ □ 

11. Een vrouw moet voor haar man zorgen, zelfs 
indien beide partners werken.  

□ □ □ □ □ 

12. Vergeleken met vrouwen zijn mannen minder 
snel hulpeloos in noodsituaties. 

□ □ □ □ □ 

13. De meeste mannen zeggen voor gelijkheid 
tussen man en vrouw te zijn, maar menen het niet. 

□ □ □ □ □ 

14. In een gesprek met vrouwen trachten mannen 
vaak te domineren. 

□ □ □ □ □ 

15. Mannen zullen altijd vechten om meer controle 
en macht in de samenleving te hebben dan 
vrouwen. 

□ □ □ □ □ 

16. Als mannen vrouwen proberen te ‘helpen’, 
willen ze vaak gewoon aantonen dat ze beter zijn 
dan vrouwen 

□ □ □ □ □ 
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Tabel 3. items gebruikt in de schaal homonegativiteit – Procrustes   

Geef je mening over onderstaande uitspraken. [Kruis aan wat past] Helemaal niet 
akkoord 

 

 Helemaal 

niet 

akkoord  

Niet 

akkoord  

Tussenin  Akkoord  Helemaal 
akkoord  

1. Het homohuwelijk moet worden 
afgeschaft.  

□ □ □ □ □ 

2. Ik wil geen homoseksuele 
leraar/lerares.  

□ □ □ □ □ 

3. Als ik ontdek dat een vriend of vriendin 
van me homoseksueel is, dan is onze 
vriendschap voorbij.  

□ □ □ □ □ 

4. Homomannen zijn eigenlijk geen echte 
mannen.  

□ □ □ □ □ 

5. Kinderen moeten op school leren om 
respect te hebben voor homoseksuelen.  

□ □ □ □ □ 

6. Homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen moeten hun leven kunnen 
leiden zoals zij dat willen.  

□ □ □ □ □ 

7. Agressie tegen homo’s is aanvaardbaar.  □ □ □ □ □ 

8. Ik vind het goed dat in sommige landen 
homo’s de doodstraf krijgen.  

□ □ □ □ □ 

9. Als twee mannen met elkaar kussen in 
het openbaar stoort me dat meer dan 
wanneer een man met een vrouw kust in 
het openbaar.  

□ □ □ □ □ 

10. Twee mannen of twee vrouwen 
kunnen even goed een kind opvoeden als 
een man en vrouw.  

□ □ □ □ □ 

11. Lesbische vrouwen zijn eigenlijk geen 
echte vrouwen.  

□ □ □ □ □ 
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Tabel 4. items gebruikt in de schaal homonegativiteit –  JeugdOnderzoeksplatform  

In welke mate ben jij het eens met deze uitspraken?  

 Helemaal 

niet 

akkoord  

Niet 

akkoord  

Tussen 

beide  

Akkoord  Helemaal 
akkoord  

1. Agressie tegen homo’s is aanvaardbaar □ □ □ □ □ 

2. Het homohuwelijk moet worden 
afgeschaft 

□ □ □ □ □ 

3. Ik wil geen homoseksuele leraar / 
lerares 

□ □ □ □ □ 

4. Kinderen moeten op school leren 
respect te hebben voor homoseksuelen 

□ □ □ □ □ 

5. Homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen moeten hun leven kunnen 
leiden zoals zij dat willen 

□ □ □ □ □ 

6. Als ik ontdek dat een vriend(in) van me 
homo of lesbisch is, loop ik liever niet met 
hem of haar over straat 

□ □ □ □ □ 
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Tabel 5. Items gebruikt in de schaal gendertypicaliteit – Procrustes (Egan & Perry, 2001)  

Indien je een meisje bent, geef dan je mening over de volgende uitspraken. [Kruis aan wat past]  

 Helemaal 

niet 

akkoord  

Niet 

akkoord  

Tussenin  Akkoord  Helemaal 
akkoord  

1. Ik heb het gevoel te zijn zoals alle andere meisjes 
van mijn leeftijd.  

□ □ □ □ □ 

2. Ik heb het gevoel bij de andere meisjes te horen. □ □ □ □ □ 

3.  Ik denk dat ik een goed voorbeeld ben van een –
typisch – meisje. 

□ □ □ □ □ 

4. Ik heb het gevoel dat de dingen die ik in mijn 
vrije tijd graag doe, gelijkaardig zijn aan die van de 
meeste meisjes.  

□ □ □ □ □ 

5. Ik heb het gevoel dat de dingen waar ik goed in 
ben gelijkaardig zijn aan die van de meeste meisjes. 

□ □ □ □ □ 

6. Ik heb het gevoel dat mijn persoonlijkheid 
gelijkaardig is aan die van de meeste meisjes.  

 

□ □ □ □ □ 

Indien je een jongen bent, geef dan je mening over de volgende uitspraken. [Kruis aan wat past] 
 

1. Ik heb het gevoel te zijn zoals alle andere 
jongens van mijn leeftijd. 
 

□ □ □ □ □ 

2.  Ik heb het gevoel bij de andere jongens te 
horen.  
 

□ □ □ □ □ 

3. Ik denk dat ik een goed voorbeeld ben van een –
typische – jongen.  

□ □ □ □ □ 

4. Ik heb het gevoel dat de dingen die ik in mijn 
vrije tijd graag doe, gelijkaardig zijn aan die van de 
meeste jongens.  

□ □ □ □ □ 

5. Ik heb het gevoel dat de dingen waar ik goed in 
ben gelijkaardig zijn aan die van de meeste 
jongens. 

□ □ □ □ □ 

6. Ik heb het gevoel dat mijn persoonlijkheid 
gelijkaardig is aan die van de meeste jongens.  

□ □ □ □ □ 
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Tabel 6. Items gebruikt in de schaal druk tot genderconformiteit – Procrustes (Egan & Perry, 2001)  

Indien je een meisje bent, geef dan je mening over de volgende uitspraken. [Kruis aan wat past]  

 Helemaal 

niet 

akkoord  

Niet 

akkoord  

Tussenin  Akkoord  Helemaal 
akkoord  

1. Ik word boos als iemand zegt dat ik me als een 
jongen gedraag.  

□ □ □ □ □ 

2. Ik vind meisjes leuk die dingen doen die jongens 
meestal doen.  
 

□ □ □ □ □ 

3.  De meisjes die ik ken zouden het erg vinden als 
ik hen zou vertellen dat ik zou willen leren 
voetballen.  
 

□ □ □ □ □ 

4. Ik doe mijn best alle dingen te doen die van een 
meisje verwacht worden.  

□ □ □ □ □ 

5. De meisjes die ik ken zouden het erg vinden als 
ik auto’s of fietsen zou willen herstellen.  

□ □ □ □ □ 

6. Ik vind het belangrijk te zijn zoals de andere 
meisjes die ik ken.  

□ □ □ □ □ 

7. De meisjes die ik ken zouden het erg vinden als 
ik iets zou willen leren doen dat meestal alleen 
jongens doen. 
 

□ □ □ □ □ 

8. Ik vind het belangrijk me te gedragen zoals 
andere meisjes.  
 

□ □ □ □ □ 

9. De meisjes die ik ken zouden boos worden 
wanneer ik met jongens speelgoed zou willen 
spelen.  
 

□ □ □ □ □ 

Indien je een jongen bent, geef dan je mening over de volgende uitspraken. [Kruis aan wat past] 
 

1. Ik word boos als iemand zegt dat ik me als een 
meisje gedraag.  
 

□ □ □ □ □ 

2.  Ik vind jongens leuk die dingen doen die meisjes 
meestal doen.  
 

□ □ □ □ □ 

3. De jongens die ik ken zouden het erg vinden als 
ik hen zou vertellen dat ik zou willen ballet of 
turnen doen.  

□ □ □ □ □ 

4. Ik doe mijn best alle dingen te doen die van een 
jongen verwacht worden.  

□ □ □ □ □ 

5.  De jongens die ik ken zouden het erg vinden als 
ik zou willen leren naaien of breien.  

□ □ □ □ □ 

6. Ik vind het belangrijk te zijn zoals de andere 
jongens die ik ken.  
 

□ □ □ □ □ 

Vervolg tabel volgende pagina      
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Vervolg tabel 6      

7. De jongens die ik ken zouden het erg vinden als 
ik iets zou willen leren doen dat meestal alleen 
meisjes doen. 

□ □ □ □ □ 

8. Ik vind het belangrijk me te gedragen zoals 
andere jongens.  
 

□ □ □ □ □ 

9. De jongens die ik ken zouden boos worden 
wanneer ik met meisjes speelgoed zou willen 
spelen.  

□ □ □ □ □ 
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Tabel 7. items gebruikt in de schaal ‘Thuisgevoel op school’ – Procrustes   

Geef jouw mening over de onderstaande uitspraken. [Kruis aan wat past]  

 Helemaal 

niet 

akkoord  

Niet 

akkoord  

Tussenin  Akkoord  Helemaal 
akkoord  

1. Op deze school heb ik het gevoel dat ik niet echt 
bij de andere leerlingen hoor. 

□ □ □ □ □ 

2. Ik vind dat de meeste leerlingen op deze school 

mij goed behandelen. 

□ □ □ □ □ 

3. Ik heb weinig vrienden op deze school. 
□ □ □ □ □ 

4. Ik voel me op mijn gemak bij de leerlingen op 

deze school. 

□ □ □ □ □ 

5. Ik voel me vaak eenzaam op deze school. 
□ □ □ □ □ 

6. Er zijn genoeg leerlingen op school die mij 

helpen wanneer ik hen daar om vraag. 

□ □ □ □ □ 

7. Ik vind dat weinig leerlingen op deze school echt 
vriendelijk zijn. 

□ □ □ □ □ 

8. Ik kom goed overeen met de leerlingen op deze 
school. 

□ □ □ □ □ 

9. Ik maak gemakkelijk vrienden op deze school. 
□ □ □ □ □ 

10. Ik word vaak gepest door de andere leerlingen 
op school. 

□ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

 

 

 


