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Speelgoedonderzoek 

• Dit zijn Linda en Peter

• Linda houdt van poppen, poppenkleertjes, poppenhuizen en 
poppenspulletjes 

• Peter houdt van auto’s, garages, gereedschap en vliegtuigen

• Roep rechts voor Linda

• Roep links voor Kees



Speelgoedonderzoek 



Speelgoedonderzoek 

• Dit zijn Lies en Kees

• Lies houdt van auto’s, garages, gereedschap en vliegtuigen

• Kees houdt van poppen, poppenkleertjes, poppenhuizen en 
poppenspulletjes 

• Roep rechts voor Lies

• Roep links voor Kees



Speelgoedonderzoek 



Wat gaat er mis?

Onderzoek uit 2014
Van deze 66 landen had 
NL:
- De sterkste expliciete 

genderstereotiepe 
opvattingen t.a.v. science
en mannen

- De tweede plaats t.a.v. 
impliciete 
genderstereotyperingen



Genderstereotypen  

Bron: Atria



STEM onderwijs onvoldoende gericht op meisjes

• 1e klas lesboeken Nederlands en Wiskunde 

• Andere typen vragen 

• Werkvormen en gekozen voorbeelden



Gebrek aan rolmodellen 

• Ken je mensen met een bètatechnisch beroep?



Lage inschatting eigen competenties  

Meisjes hebben een relatief 
gunstigere schoolloopbaan dan 

jongens maar dat wil niet zeggen 
dat ze ook vertrouwen hebben in 

hun eigen competenties 



Zelfbeeld 

Mindset

ten aanzien van 
beta, techniek 

en IT

Laag 
vertrouwen

in eigen 
vaardigheden

Onderschatting

waarde 
prestaties 

Fixed
Mindset
Intelligentie is 
een vaststaand 
gegeven

Growth
Mindset
Intelligentie is 
veranderlijk en 
kneedbaar 

Bron: Dweck, 2006; Hill et al., 2010



Zelfbeeld

Laag 
vertrouwen

in eigen 
vaardigheden

Zelfvertrouwen 
opbouwen

• Directe ervaring

• Indirecte ervaring

• Aanmoediging

• Emoties 

Jongens:
• Directe ervaring

Meisjes:
• Indirecte ervaring

• Aanmoediging

Bron: Zeldin & Pajares, 2000; Rittmayer & Beier, 2009



Genderbias bespreekbaar maken in de klas



Later als ik groot ben, 
word ik … 



Spelregels

• Maak teams van ± 6 leerlingen.

• Bedenk welk beroep jij later zou willen doen.

• Laat 1 per groep deze beroepen, ieder op aparte post-its 
opschrijven.

• Bedenk waarom je voor dit beroep kiest. (schrijf dit niet op!)

• Een ander team gaat nu raden welk beroep door wie gekozen 
is en waarom.

• Je krijgt 1 punt als je de persoon koppelt aan het juiste 
beroep.

• Je krijgt een extra punt als je ook de reden waarom je 
klasgenoot dat beroep wil doen goed hebt.



Welk team heeft 
er gewonnen?

• Na het spelen, bespreek de volgende 
vragen:

✓ Waarom denken anderen dat jij 
geschikt bent voor dat   beroep?

✓ Herken je je in de argumenten van 
je klasgenoten?

✓ Gelden de redenen voor andere 
beroepen ook voor jou? 



Ik ben hier goed in omdat..



Spelregels

• Maak teams van 4 personen.

• Ieder krijgt een kaartje met daarom een beroep.

• Bedenk voor jezelf 3 redenen waarom je goed zou zijn in 
het beroep dat op het kaartje staat en schrijf deze op.

• Vervolgens deelt één van jullie het beroep op zijn/haar 
kaartje

• De anderen in het team geven als groep redenen waarom 
dit beroep bij jou goed past

• Als er op jouw blaadje een reden staat die geraden wordt, 
ontvangen jullie een punt per goede reden

• Zo behandelen jullie alle beroepen in jullie team



Wie heeft er 
gewonnen?

• Na het spelen, bespreek de volgende 
vragen:

✓Denk je nu anders over een 
beroep dat voorbij is gekomen?

✓Heb je iets geleerd over 
eigenschappen die anderen 
vinden dat jij hebt?



Wat is jullie beeld over gender bias?

Gaan jullie deze spellen gebruiken in de klas?



Let op genderbias in de klas

• Zelfvertrouwen opbouwen

• Rolmodellen laten zien 

• Inclusief taalgebruik

• Interesse ontwikkeling stimuleren

• Beroepsbeelden dichterbij brengen

Meer lezen?
• www.vhto.nl/kennis

• www.ptvt.nl/kennisbank
Tess Schoneveld (schoneveld@vhto.nl)
Marieke Wolthoff (m.wolthoff@ptvt.nl) 
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