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Abstract 
Gender equality is promoted more and more all over the world. It is recognised within the school 

and outside of the school. The millenium goals that where given by the United Nations underline 

this idea. This research examines the opinion of teachers, students, gender experts about the topic 

gender inequality. The meaning of the term gender equality will be researched, as well as the 

causes of this gender inquality within and outside of the school in Addis Ababa, Ethiopie. Besides 

this, the school will be examined on the possible contribution to empowerment and if possible gen-

der equality can be solved mainly through education. A total of 37 interviews were taken. From 

these 37 interviews, there were 12 group interviews and 25 individual interviews. In total 59 people 

were interviewed. Hopefully this study will contribute to an allround view - from different perspec-

tives - on the gender inequality problems. Next to the interviews there are curriculum analyses and 

class obverservations.  

 

In the school (and outside of the school) an efford was made to create more gender equality. The 

notion that is portrayed in a lot of articles - that girls are clearly treated inequal in the classroom - is 

given more nuance in this research. The gender inequality is more subtile. Some girls even show 

signs of empowermentt. But even with changing laws, new policies and affirmations action there is 

still gender inequality within and outside of the school. This may have an effect on disempower-

ment.  

 

Key words: Gender, genderinquality, empowerment, genderequal education, teachers and stu-

dents, Ethiopia, Sub-Saharan Africa.  
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Hoofdstuk 1: Introductie  

1.1. Probleemverklaring 

In 2000 werden millenniumdoelen opgesteld door de United Nations (www.un.org/millenniumgoals) 

en is door UNESCO het ”Education for all”-programma geformuleerd. Eén van de hoofddoelen van 

de organisaties waar internationaal overeenstemming over is, is dat genderongelijkheid bestreden 

moet worden. Er is een derde millenniumdoel opgesteld, dat gendergelijkheid promoot en het em-

poweren van vrouwen bepleit. Tegenwoordig heerst er ondanks die Millenium development goals 

nog ongelijkheid tussen de man en de vrouw over de gehele wereld (Ifegbesan, 2010). Ongelijk-

heid tussen man en vrouw komt relatief veel voor in Afrikaanse samenlevingen, waar de man meer 

autoriteit uitoefent dan de vrouw (Leach, 2003). Deze ongelijkheid uit zich ook op scholen (Winter, 

1989) wat eventueel effect kan hebben op het leven na en naast de school. Er is in Afrika steeds 

meer gelijkheid in onderwijsdeelname op basis van ”enrolment rates” zoals in Ethiopië, waar 94% 

van de jongens en meisjes naar school ging in 2011 (EFA, 2014, p.3). Deze verbetering komt 

deels door de EFA-doelen en de Milleniumdoelen. Deze verbetering zou gezien kunnen worden als 

een teken voor empowerment.  

Er is echter nog steeds sprake van genderongelijkheid. Deze ongelijkheid houdt in dat 

waardeoordelen betreffende de bezigheden van vrouwen en mannen verschillen (Subrahmanian, 

2005). Meisjes op school en buiten school (vooral in ontwikkelingslanden) hebben last van de ge-

volgen van een genderongelijke behandeling. Jongens en meisjes hebben dezelfde rechten op 

school, maar de meisjes hebben vaak niet dezelfde (sociaal-economische) mogelijkheden en uit-

komsten. Dit is een probleem. Door mogelijke genderongelijke behandeling op school, gaan vrou-

wen in vergelijking tot mannen een zwaardere toekomst tegemoet en wordt de kans op mogelijke 

empowerment verkleind. (Limoncelli, 2010; UNESCO, 2014). De ongelijke behandeling van meis-

jes in de klas blijkt onder andere uit het gegeven dat docenten liever jongens les geven (World 

Bank & UNICEF, 2009) en meisjes meer huishoudelijke taken moeten doen in de klas (Mensch & 

Lloyd, 1998). Omdat deze problemen dus vooral in ontwikkelingslanden voorkomen is het onder-

zoek gedaan in een ontwikkelingsland.  

Mogelijke gevolgen van genderongelijke behandeling kunnen zijn dat vrouwen minder goe-

de banen krijgen, eerder trouwen en hierdoor thuis gaan zorgen voor de kinderen, minder kennis 

bezitten over gezondheid (Limoncelli, 2010; UNESCO, 2014) en tenslotte dat vrouwen minder 

mondig en zelfstandig kunnen worden (Chattier, 2013). School zou het startpunt kunnen zijn voor 

het creëren van meer gendergelijkheid, via docenten, curriculum en maatregelen van de school 

zelf. Maar op veel scholen in Sub-Saharan Afrika wordt genderongelijkheid bevestigd en gerepro-

duceerd door te conformeren aan genderstereotypen. Deze worden mogelijk geuit in het curricu-

lum (het leerplan van een school, zoals studieboeken of manier van lesgeven), maar mogelijk ook 

door docenten en leerlingen en soms door de meisjes zelf. Meerdere factoren kunnen bijdragen 
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aan genderongelijkheid. Bijvoorbeeld het gebruik op school van een non-sensitief gendercurricu-

lum of het feit dat er geen lessen of bijlessen bestaan die gendergelijkheid bespreekbaar maken 

(Alesina, et al., 2011; Simmonds (2014); Stromquist, 2015; Subrahmanian, 2005; Thompson, 

2003).  

 Naast dat school de oorzaak van het probleem kan zijn, zijn er ook andere situaties in de 

maatschappij die een rol kunnen spelen bij genderongelijkheid op school. Een voorbeeld hiervan is 

het uithuwelijken van het meisje door de ouders, waardoor de meeste meisjes hun school niet af-

maken (Guinée, 2014). Een ander voorbeeld is dat meisjes in vergelijking met de jongens veel 

moeten doen in het huishouden, waardoor ze geen huiswerk kunnen maken (Heady, 2003). Het 

hebben van een genderongelijke behandeling op school en daarbuiten kan effect hebben op de 

graad van empowerment.  

De term ‘empowerment’ is een ingewikkelde term die vragen kan oproepen. Het is een term 

die veel wordt gebruikt en meestal wordt toegepast op vrouwen. Er zijn talloze definities van em-

powerment. Auteurs hebben empowerment op verschillende manieren geïnterpreteerd. De term 

empowerment is erg ambigue en betekent niet bij elke auteur hetzelfde. Ibrahim & Alkire (2007) 

geven in een tabel wel 33 definities weer van verschillende auteurs. De multidimensonale definitie 

van Stromquist zal aangehouden worden in dit onderzoek. Dit wordt door onderzoek van Ibrahim & 

Alkire (2007) ook aangeraden als mogelijke manier om empowerment te meten. Wat deze dimen-

sies zijn en wat ze inhouden wordt verder uitgewerkt in het theoretisch kader.  

Vooralsnog is het belangrijk om te weten dat een genderneutrale behandeling (van de do-

cent, school, overheid, werkgevers, ouders etcera) en het creëren van gendergelijkheid  (door do-

centen, school, overheid, werkgevers en ouders) een bijdrage zou kunnen leveren aan het vergro-

ten van empowerment van meisjes (Harper et al, 2014). Dit is nodig omdat het structurele en on-

derliggende oorzaken aanpakt zoals discriminatie en ondergeschiktheid van de vrouw aan de man 

(Simmonds, 2014). 

Een manier waarop empowerment te bereiken valt is gendergelijke behandeling (Harper et 

al, 2014). Educatie wordt vaak gezien als een effectief kanaal waarmee genderongelijkheid be-

streden kan worden, waardoor vrouwen ten volle kunnen participeren, zich kunnen ontwikkelen en 

mogelijk empowered kunnen raken (Chattier, 2013). Wat zijn de mogelijke redenen waarom vrou-

wen zichzelf willen empoweren? Onder andere omdat ze dan economisch zelfstandiger kunnen 

zijn, in de politieke sfeer voor zichzelf op kunnen komen, zich cognitief kunnen ontwikkelen en 

hierdoor kunnen reflecteren op hun positie en omdat empowerment zelfvertrouwen kan geven. Tot 

slot kunnen vrouwen in sociale vlakken zoals in het huwelijk onafhankelijk zijn en eigen keuzes 

maken (Stromquist 1995, 2015). 
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1.2 Doel van het onderzoek:   

Dit onderzoek richt zich op de vraag of educatie en hierin gender(on)gelijke behandeling op school 

een belemmering vormt of juist een bijdrage kan leveren aan de empowerment van vrouwen. Er 

wordt getracht duidelijkheid te scheppen over welke factoren (die zich op school afspelen) een 

bijdrage zouden kunnen leveren aan gender(on)gelijkheid in het onderwijs en de klas. Gelijke be-

handeling van jongens en meisjes is een indicator van mogelijke empowerment van meisjes (Ha-

per et al, 2014).  

 De focus van het onderzoek ligt op een publieke middelbare school, waar een uitgebreide 

case-study gedaan is. Deze school ligt in Addis Ababa, Ethiopie (Afrika). Docenten, jongens en 

meisjes komen in dit onderzoek aan bod. Hiernaast zijn er jongens en meisjes van een middelbare 

privéschool, een universiteit, een prepatory school (vwo) en een vocational (mbo) school geïnter-

viewd. De reden dat deze leerlingen ook zijn onderzocht is omdat de data die verkregen werden 

via de publieke middelbare school, niet rijk genoeg waren. Er was een te grote taalbarrière om ge-

noeg informatie te kunnen verkrijgen.  

Aan de meisjes in het onderzoek is gevraagd of zij gelijk worden behandeld in vergelijking 

met jongens op hun school en welke vorm van ongelijkheid er bestaat op hun school. Ook is hen 

gevraagd naar mogelijke andere externe invloeden uit de cultuur en maatschappij die van toepas-

sing zijn op genderongelijkheid op school. Ten slotte probeert het onderzoek mogelijke oplossin-

gen te vinden voor meer gendergelijkheid en empowerment van vrouwen op school. 

 

1.3 Onderzoeksvragen  

Dit onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan het in kaart brengen van vormen van gender-

ongelijke behandeling in en rond het onderwijs in Addis Ababa (Ethiopië) en wat er mogelijk tegen 

gedaan kan worden. Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand van vijf deelvragen. Deze vijf deel-

vragen zijn nodig om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.  

De hoofdvraag is: In hoeverre en hoe wordt genderongelijkheid ge(re)produceerd of getranfor-

meerd op een middelbare school in Ethiopie?”  

 

1. Wat zijn de standpunten van de verschillende actoren op het gebied van de genderongelijk-

heid?  

2. Op welke manier kan de maatschappij invloed hebben op gender(on)gelijkheid op school?  

3. Welke educatieve activiteiten en praktijken lijken bij te dragen aan gender(on)gelijkheid? 

4. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze educatieve genderongelijkheid op empowerment 

van meisjes?  

5. Wat zijn mogelijk oplossingen volgens docenten en studenten voor het vergroten van de ma-

te van empowerment op (middelbare) scholen? 
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1.4  Wetenschappelijke relevantie en sociale relevantie  

Zoals eerder genoemd kan gendergelijkheid op school gestimuleerd worden. Dit zou een hulpmid-

del kunnen zijn voor mogelijke empowerment. Gendergelijkheid is mogelijk een indicator voor em-

powerment (Harper, Nowacka, Alder & Ferrant 2014).  

Genderongelijke behandeling op school, door bijvoorbeeld een docent, kan effect hebben 

op meisjes. Deze ongelijke behandeling kan ervoor zorgen dat meisjes minder leren en minder 

zelfvertrouwen hebben. Een mogelijk gevolg is dat meisjes niet doorstuderen of de opleiding niet 

afmaken. Dit draagt vervolgens bij aan een minder postieve toekomst (dus zonder goede baan), 

economische afhandelijkheid van de man en het niet zelfstandig kunnen leven. Juist stereotyperin-

gen en visies betreffende genderrollen die worden overgebracht door school via het curriculum en 

door de manier van lesgeven, kunnen ervoor zorgen dat meisjes een negatief zelfbeeld krijgen. Dit 

kan vervolgens weer hun persoonlijke ontwikkeling belemmeren (Jayaweera, 1997).  

In dit onderzoek wordt getracht het lokale perspectief weer te geven over hoe deze mensen 

nadenken over genderongelijke behandeling. Het lokale perspectief betreft het perspectief van de 

mensen uit Addis Ababa zelf. In dit onderzoek zijn dat de docenten, jongens en meisjes (studen-

ten) uit Ethiopië. Dit perspectief is hier juist zo belangrijk omdat culturele normen en genderrollen 

een sterke invloed hebben op het generen en creëren van genderongelijkheid (Chattier, 2013). 

Leah (2003) beschrijft dat het cruciaal is om standpunten te horen van degenen die het onderwerp 

(hier genderongelijkheid) ervaren, beleven en/of in stand houden en dat dit een voorwaarde is voor 

het verschaffen van diepgaand inzicht in een onderwerp. Er is amper goed kwalitatief onderzoek te 

vinden vanuit het perspectief van de lokale bevolking (in dit geval, de docenten, jongens en meis-

jes studenten uit Ethiopië) met betrekking tot genderongelijkheid en hun ideeën over hoe gender-

gelijkheid eventueel gecreëerd zou kunnen worden  Er wordt wel onderzoek gedaan naar hoeveel 

vrouwen er op school zitten, meer dan onderzoek naar de ervaring van de vrouwen zelf. De me-

ningen van vrouwen, mannen en docenten blijven vaak achterwege terwijl deze meningen juist de 

sleutel kunnen zijn tot het vergroten van empowerment.     

 Als laatste benoemt Unterhalter (2014) dat er weinig onderzoek gedaan is naar de rol van 

docenten in het bevestigen van genderstereotypen. Docenten hebben veel invloed op de leer-

lingen, ze zijn dan ook socialiserende agenten. Dit onderzoek zal duidelijk maken welke genderste-

reotypen gereproduceerd worden op de middelbare school (Mensch & Lloyd., 1998).   
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1.5 Master thesis opbouw  

In het volgende hoofdstuk zullen eerst de hoofdtermen uitgelegd worden. Hierna zal het theore-

tisch kader geschetst worden en toelichting worden gegeven over vormen van ongelijkheid en em-

powerment. Hoofdstuk 3 gaat over de contextuele achtergrondinformatie van Ethiopië en Addis 

Ababa. Hierin wordt getracht duidelijk te maken wat de positie is van de vrouw in de Ethiopische 

maatschappij, welk huidig beleid er is omtrent gendergelijkheid en hoe het schoolsysteem in elkaar 

zit. Hoofdstuk 4 gaat over de methodes van het onderzoek. De daaropvolgende hoofdstukken zul-

len gaan over de analyse en de verkregen data. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk de conclu-

sie gegeven met een overzicht van de hoofdbevindingen, wordt antwoord gegeven op de hoofd-

vraag en advies gegeven over mogelijk nieuw beleid.  
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2. Theoretisch kader  
In dit hoofdstuk worden eerst de hoofdtermen beschreven zoals gender, educatie en empower-

ment. Bij de term educatie wordt ook het belang van onderwijs voor vrouwen besproken en de mo-

gelijkheid dat educatie geen bijdrage kan leveren aan gendergelijkheid en dus mogelijk empower-

ment. Bij de term empowerment zal het ook gaan over de meetbaarheid van empowerment.  

Daarnaast worden processen en praktijken benoemd die plaats vinden op school, die mogelijk 

belemmerend kunnen zijn voor gendergelijkheid op school. Naast praktijken binnen de school, zijn 

er ook praktijken buiten de school die belemmerend kunnen werken voor de gendergelijkheid voor 

zowel meisjes op school als meisjes buiten school, zoals de thuissituatie en de sociale context van 

het huwelijk en werk.  

 

2.1 Gender, genderongelijkheid en genderstereotypen  

Gender speelt een grote rol in dit onderzoek. Gender betekent iets anders dan geslacht en is altijd 

sociaal geconstrueerd door mensen. Gender is wat mannelijk of vrouwelijk wordt beschouwd op 

basis van sociaalculturele normen en op basis van macht (Ifegbesan, 2010). Gender is op zichzelf 

geen negatief begrip, maar wel als het gelinkt wordt aan genderongelijkheid  (Subrahmanian, 

2005). Vaak wordt genderongelijkheid geuit via genderstereotypen, ook wel ”subjectieve perceptie 

van wat een man of een vrouw moet zijn of hoe mensen zich moeten gedragen” (Ifegbesan, 2010, 

p.1). Via stereotypering wordt weergegeven wat wel en niet geaccepteerd wordt tussen leden van 

een gemeenschap (Ifegbesan, 2010).        

 Genderongelijkheid en genderstereotypen uiten en verspreiden zich op scholen via ver-

schillende praktijken en processen. Deze processen hebben mogelijk effect in een socialiserende 

periode wanneer de adolescenten zich lichamelijk en geestelijk relatief sterk ontwikkelen. De ado-

lescente periode is een tijd in het leven van de mens waarin mensen leren wat de rollen en ver-

antwoordelijkheden zijn van volwassenheid. Het is een tijd waarin de meeste genderverschillen 

duidelijk worden (Mensch & Lloyd., 1998). Via school kunnen adolescenten tot dan toe nog onbe-

kende attitudes en informatie binnenkrijgen, via docenten, curriculum en peers. Peers zijn mensen 

die gelijk aan elkaar zijn qua educatieniveau, leeftijd of sociale klasse. In dit onderzoek zijn dat de 

klasgenoten. School is niet alleen een plek waar kinderen cognitieve vaardigheden ontwikkelen, 

het is ook een plek waar waarden, normen en aspiratie bij leerlingen worden gecreëerd. Op scho-

len heersen socialiserende genderideeën. Socialiseren op scholen gebeurt voornamelijk door do-

centen. School zou een plek kunnen zijn die de maatschappij transformeert, om zo een meer gelij-

ke en eerlijke maatschappij te creëren. Een plek waar docenten, het schoolbestuur, pedagogie en 

curriculum gendergelijkheid aanleren, bevestigen en uiten. In Afrikaanse samenlevingen is dit 

veelal niet het geval (Dunne, Humphreys, Leach., 2006).         
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2.2 Empowerment en meetbaarheid 

School kan dus wel een positieve plek zijn waar leerlingen onder andere cognitieve vaardigheden 

ontwikkelen. Postief is dat in Afrika steeds meer meisjes naar school gaan. Dit kan een bijdrage 

leveren aan mogelijke empowerment. In de inleiding werd door Ibrahim & Alkire (2007) al benoemd 

dat er 33 auteurs verschillende ideeën hadden over wat empowerment inhoudt. Het is dan ook niet 

vreemd dat vele auteurs stellen dat empowerment op verschillende manieren gemeten kan wor-

den. Deze verschillende manieren van meetbaarheid geven ook weer hoe deze verschillende au-

teurs de term empowerment interpreteren. Wat empowerment inhoudt verschilt mogelijk per locatie 

of land en hangt af van context en cultuur (Chattier, 2013; Cornwall & Edwards 2010; Cornwall & 

Anyidoho 2010). De omstandigheden waar vrouwen in leven hebben ze vaak niet zelf gekozen, 

maar hebben wel invloed op de capaciteit die vrouwen hebben om zichzelf te empoweren. De cul-

turele normen en waarden, de geschiedenis en de politiek kunnen stuk voor stuk zorgen voor re-

stricties tegen het mogelijk maken van empowerment bij vrouwen (Cornwall & Edwards 2010).   

 Tot nu toe is niet duidelijk geworden wat er precies wordt bedoeld met de term empower-

ment. Net als Cornwall & Edwards (2014) wil ik benoemen dat het een proces is, dat niet vast 

staat, geen eindpunt heeft of meetbaar is in termen van cijfers. Empowerment is altijd multidimen-

sionaal, het kan niet gereduceerd worden tot een paar indicatoren (Stromquist 2015), maar heeft 

verschillende bedrijven en dimensies die elkaar supporten en die elkaar nodig hebben. Maar om 

toch enige vorm van meetbaarheid te hebben, gebruik ik Stromquist (1995, 2015) en zijn multidi-

mensionale omschrijving.   

 Er is om te beginnen economische empowerment, dit is dat vrouwen toegang moeten heb-

ben tot materieel, goederen en financiële bronnen en de capaciteit om zelf inkomen te generen. 

Hiernaast is er politieke empowerment, dat de vrouw een stem krijgt en dat ze bewust wordt van 

ongelijkheid en de mogelijkheid heeft zich te organiseren en mobiliseren. Kennis of cognitieve em-

powerment is het kritisch kunnen nadenken over de genderrealiteit en genderongelijkheid van de-

ze realiteit. Psychologische empowerment is dat vrouwen zelfvertrouwen hebben en assertief ge-

noeg zijn om een situatie te kunnen veranderen. De eerste twee zijn toepasbaar op een breed 

maatschappelijk vlak. Ze zijn beïnvloedbaar door brede sociale structuren en ze zijn afhankelijk 

hiervan. De laatste twee zijn persoonlijker en individueler.       

 Als laatste zou ik ook graag een sociaal aspect willen toevoegen, wat zich uit in hoe een 

meisje omgaat met haar familie, vrienden of met haar man. Dit zegt ook iets over hoe ze over zich-

zelf denkt en toont of meisjes kenmerken van empowerment vertonen. Als een meisje ervoor kiest 

om trouwen en het krijgen van kinderen uit te stellen en haar educatie af te maken, dan heeft dit 

positief effect op haar assertiviteit, haar zelfredzaamheid en wordt ze minder gevormd door het 

huwelijk zelf (White, 2015). Een andere voorbeeld is van Chattier (2013), hij beschrijft ook dat er 

meisjes zijn die respect hebben voor hun moeder, maar absoluut niet het leven van een huismoe-

der willen hebben. Hoe meisjes denken en zich gedragen in relatie tot familie, mannen en vrienden 
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doet er toe. Het kan weergeven wat de belemmeringen of bevorderende punten zijn bij empower-

ment.  

 

2.3 Educatie en mogelijke positieve gevolgen van educatie  

Educatie kan een positieve invloed hebben op empowerment van leerlingen. Educatie kan er voor 

zorgen dat iemand een betere positie en status krijgt in de maatschappij: “Ever increasing valida-

tion of formal education as a source of symbolic capital, giving those who possessed it claims to 

superior positions and statuses’ (Hutchby & Moran-Ellis, 1998, blz 59). Educatie produceert vooral 

kennis, “kennis is macht om te weten en te snappen, maar niet per se de kracht om te doen of te 

veranderen” (Stromquist, 2015, blz 7). Zonder kennis komen mensen minder snel aan banen en 

zou de economie minder goed draaien (Stromquist, 2015).  

Educatie draagt niet altijd bij aan empowerment, maar kan wel positieve invloed hebben op 

onder andere de economische als de fysieke gesteldheid van de vrouw. Economisch, omdat de 

vrouw door een kwalitatieve educatie eerder kans heeft op een goede baan. Ook kan het de ge-

zondheid van vrouwen verbeteren omdat vrouwen weten aan welke gezondheidsvoorwaarden ze 

zich moeten houden. Ze lezen meer over gezondheid, gezinsplanning en regels voor gezond leven 

(Limoncelli, 2010; UNESCO, 2014). Door educatie gaan vrouwen mogelijk later trouwen, gebruiken 

ze meer voorbehoedsmiddelen en hebben ze veelal kleinere families (Burke & Beegle 2004; Ja-

cobs, 1996). Een voorwaarde voor deze voordelen van onderwijs, is dat de meisjes voorgezet on-

derwijs hebben gehad. Pas in het voortgezet onderwijs komen onderwerpen als vruchtbaarheid en 

gezinsplanning aan bod. Deze onderwerpen worden dan pas ervaren als gepaste onderwerpen om 

te bespreken op school (Limoncelli, 2010). Juist deze kennis hebben de vrouwen nodig voor een 

goede zelfstandige toekomst. Een ander voordeel van educatie is dat het vrouwen mondiger kan 

maken.  

 Naast dat educatie invloed heeft op de economische gesteldheid, gezondheid en het zelf-

vertrouwen van vrouwen, heeft educatie ook een effect op de zelfstandigheid. Vrouwen kennen 

door educatie hun rechten, waardoor ze meer voor zichzelf opkomen. Een sleutelelement voor de 

empowerment van vrouwen is dat vrouwen door educatie zelfstandig kunnen gaan werken (Chat-

tier, 2013) Educatie kan dus gezien worden als een van de meest effectieve kanalen en middel om 

genderongelijkheid te verminderen.      

Stromquist (2015) vindt dat educatie een pilaar is, die wordt overschat. Educatie zorgt vol-

gens hem niet per se voor empowerment bij vrouwen. Een reden hiervoor is dat scholen geen 

aandacht besteden aan gendergelijkheid en geen gendergerelateerde kennis geven, terwijl een 

extra of andere curriculum of bijlessen wel nuttig zouden zijn voor vrouwen en empowerment 

(Stromquist, 2015).  Chatier (2013) vindt dat het volgen van educatie een mogelijke bijdrage levert 

aan meer gendergelijkheid. De ideeën over gender die op jonge leeftijd geïnternaliseerd zijn door 

jongens en meisjes, zouden kunnen worden verminderd als ze naar school gaan. School zou 
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meisjes en jongens iets kunnen leren over gendergelijkheid etc. Aan de andere kant kunnen nega-

tieve genderideeën ook door een school in stand kunnen worden gehouden door het patriarchale 

systeem (Chattier, 2013; Jayaweera, 1997 

Concluderend kan educatie een positieve invloed hebben op het stimuleren van empower-

ment. De positieve invloed van educatie kan vergroting van het zelfvertrouwen geven en educatie 

kan vrouwen het gevoel geven dat ze controle over hun leven hebben (Jayaweera, 1997). Het kan 

een postief effect hebben op de economische gesteldheid, gezondheid, het zelfvertrouwen en zelf-

standigheid van vrouwen. Hiernaast kan educatie volgens White (2013) ervoor zorgen dat vrouwen 

assertiever worden, dit kunnen ze weer gebruiken thuis, op het werk of in het huwelijk. Misschien 

werkt educatie niet direct voor empowerment (Jayaweera, 1997), maar wellicht kan educatie een 

manier zijn om empowerment te vergroten.  

       

2.4 Praktijken in educatie die gendergelijkheid kunnen belemmeren of bevorderen 

In deze paragraaf worden processen en praktijken benoemd die belemmerend kunnen werken 

voor gendergelijkheid op school en dus mogelijk voor empowerment. Wat tevens beschreven zal 

worden is hoe deze processen en praktijken ook juist een middel kunnen zijn om gelijkheid te cre-

eren op school (Limoncelli, 2010; Rose & Al‐Samarrai, 2001). 

 

2.4.1 Curriculum  

Genderongelijkheid kan geuit worden in het curriculum. In het curriculum kunnen illustraties en 

teksten voorkomen die de heersende genderstereotypering benadrukken. Vaak zit er in curriculum 

een verscholen curriculum dat weergeeft hoe jongens en meisjes zich moeten gedragen (Alesina, 

et al., 2011; Connell 2003; Dunn, et al., 2006 ; Good, Woodzicka & Wingfield, 2010; Jayaweera  

1997, Subrahmanian, 2005). Tekstboeken zouden er voor kunnen zorgen dat jongens en meisjes 

anders gaan denken en zelfstandiger worden, maar nu hinderen ze vaak meisjes (Good, et al., 

2010). Erinosho (1997) heeft 76 scheikundeboeken uit Nigeria (Afrika) geanalyseerd. Op de 2995 

afbeeldingen waarop een persoon stond afgebeeld was 63 procent man en 37 procent vrouw. Ook 

de manier waarop vrouwen staan afgebeeld kan bijdragen aan de genderongelijkheid. Vaak wor-

den de vrouwen passief afgebeeld en reageren zij alleen op hun omgeving (Good, et al., 2010). 

Vrouwen worden vaker geïllustreerd als kappers of secretaresses (Ogunbanwo, 1998). Mannen 

worden afgebeeld als actief persoon, die een verandering teweegbrengt in de situatie om zich 

heen (Good, et al., 2010). Ook worden mannen veelal afgebeeld als dokters of onderzoekers 

(Ogunbanwo, 1998).  

 Dit type illustraties zou kunnen zorgen voor het verminderen van de prestatie en interesse 

bij meisjes in bijvoorbeeld wiskunde en scheikunde. Stereotypen in boeken die beweren dat de 

jongens het beter doen in wiskunde dan meisjes, beïnvloeden de vrouw vaak onbewust. De illu-

straties kunnen een negatief effect hebben op prestaties van de meisjes, door het genderstereoty-
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perende karakter (Good et al., 2010). Dit terwijl curriculum ook gendergelijkheid zou kunnen pro-

moten (Aikman, et al., 2005; Alesina, et al., 2011). Boeken kunnen mogelijk een socialiserend ef-

fect hebben op leerlingen. De illustraties kunnen culturele normen weergeven. Als de plaatjes gen-

der neutraal zijn dan kan een leerling diverse neutrale (gender)rollen zien. Genderneutraal houdt in 

dat er een man afgebeeld staat die schoonmaakt of de moeder die bouwvakker is (Roberts & Hill 

2003). De illustraties in de boeken zouden dus contra-stereotyperend kunnen zijn. Dit kan zorgen 

voor verlichting van de negatieve werking van de illustraties en kan zorgen dat de meisjes mogelijk 

beter presteren. Er zouden bijvoorbeeld meer vrouwen in de illustraties moeten komen die een 

actieve rol hebben (Good et al., 2010). Zoals een vrouw die leiding geeft aan een groep of de di-

recteur is van een bedrijf.  

 Naast illustraties is ook de inhoud van de boeken van belang om gendergelijkheid te pro-

moten. Er moet dan worden gekeken naar of er überhaupt wel over mannen en vrouwen wordt 

gepraat in de boeken. Simmonds (2014) heeft het curriculum uit Zuid-Afrika geanalyseerd. De con-

tent van de boeken zou volgens Simmonds (2014) gendergelijkheid moeten promoten. Simmonds 

stelt echter dat de boeken pessimistisch waren, een genderstereotypische inhoud hadden en een 

binair perspectief gaven wat gender betreft. Vrouwen waren altijd slachtoffer van seksueel geweld 

en mannen altijd de jagers die vrouwen iets aandoen. Daarbij leek het door alle voorbeelden dat 

vrouwen “powerless” waren. Vrouwen waren veelal het slachtoffer in de boeken.  

 Samenvattend kan het curriculum op verschillende manieren genderongelijkheid promoten, 

door middel van illustraties en door het niet juist formuleren of informatie geven over onderwerpen 

die meer gelijkheid zouden kunnen creëren. 

 

2.4.2 Docenten en pedagogiek          

Genderongelijkheid kan ook via docenten geuit worden, wat belemmerend kan zijn voor meisjes 

hun empowerment. Docenten kiezen hoe de les gegeven wordt en welk materiaal gebruikt wordt. 

(Alesina, et al., 2011; Aikman, et al., 2005). Sommige docenten in ontwikkelingslanden, hier vooral 

in Afrika kunnen onder andere via hun lerarenopleiding geleerd hebben dat gendergelijkheid be-

langrijk is. Ondanks dit gegeven kiezen veel docenten er toch voor om meisjes ongelijk te behan-

delen volgens Ifegbesan (2010). Ifegbesan (2010) beschrijft dat in Nigeria (Afrika) de meerderheid 

van de docenten de genderstereotypen accepteren of dat de docenten zich niet bewust zijn van 

hun genderstereotypische ideeën en/of ontkennen dat ze deze ideeën hebben. De docenten hou-

den wellicht vast aan een diepgewortelde bias over wat een man of vrouw moet kunnen in het le-

ven. Docenten in onder andere Nigeria kunnen ongelijkheid in de klas op verschillende manieren in 

de hand spelen. Een voorbeeld hiervan is dat de docenten meisjes veelvuldig huishoudelijke taken 

geven in de klas, meer dan de jongens. De meisjes moeten frequenter dan de jongens de klas 

opruimen, waardoor ze minder tijd kunnen besteden aan leren. Docenten hebben relatief minder 

hoge tot geen verwachtingen van meisjes in de klas (Alesina, et al., 2011; Aikman, et al., 2005; 
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Good, 2010; Winter, 1989;). Docenten benoemen in interviews ook dat ze liever lesgeven aan jon-

gens en omschrijven meisjes als dom, zwak of lui. Jongens werden positiever beoordeeld dan de 

meisjes, ze kregen bijvoorbeeld hogere cijfers (Mensch & Lloyd, 1998; Good, 2010). Hoe ouder 

meisjes worden, hoe frequenter vaker ze handelen naar de gesocialiseerde verwachting van de 

docent, waardoor ze dus ideeën van de docent bekrachtigen. Dit zorgt ervoor dat meisjes op aca-

demisch vlak minder van zichzelf verwachten (Winter, 1989). Docenten zouden juist kunnen hel-

pen bij gendergelijkheid in de klas. Ze zouden in de klas een voorbeeldfunctie kunnen vervullen 

door middel van het doen van gendergelijke uitingen, en les kunnen geven op een gendervriende-

lijke manier. Veelal wordt er hier tijdens de opleidingen te weinig tijd aan besteed (Aikman, et al., 

2005; Alesina, et al., 2011).  

Docenten zouden gebruik kunnen maken van genderneutrale taal en genderneutrale voor-

beelden (Ifegbesan, 2010). Ze zouden training moeten krijgen in gendersentitiviteit, dat zou kun-

nen bijdragen aan een positieve genderidentiteit van meisjes (Stromquist,1995).  

 

2.4.3 Peer groepsdruk en jongens  

Naast het curriculum en de docenten kunnen ook klasgenoten (peers) druk uitoefenen om aan 

gendernormen te conformeren. De groepscultuur heeft invloed op het socialiseren van het proces 

van jongens en meisjes. Leach (2003) stelt dat er druk is te conformeren aan de peergroep en dus 

mogelijk aan typisch mannelijk en vrouwelijk gedrag. Mannelijk gedrag kan pesten zijn volgens 

Leach, (2003), maar ook uitsluiting of intimidatie van meisjes (Leach, 2003). Wellicht kan dit typi-

sche mannen- en vrouwengedrag in de klas een negatief effect hebben en zorgen voor (meer) 

genderongelijkheid. Dunn et al. (2006) beschrijft dat jongens vinden dat docenten alleen aan hen 

een vraag mogen stellen of vinden het normaal om meisjes belachelijk te maken en te pesten.  

 Deze uitingen zijn enkele voorbeelden van typisch mannelijk machogedrag, wat veel voor-

komt in ontwikkelingslanden. Dit kan effect hebben op het zelfvertrouwen van meisjes op school en 

een bijdrage leveren aan het minder goed presteren van meisjes op school (Dunn, et al, 2006). 

Hiernaast vormt het een belemmering dat jongens zich veelvuldig niet bewust zijn van hun traditio-

nele genderideeën en/of niets aan hun ideeën willen veranderen. Sommige mannen willen de 

macht hebben, ook op school. Anderen accepteren wel vrouwen en gelijke rechten, maar hebben 

dan nog wel vaste ideeën die zorgen voor genderongelijkheid, zoals bijvoorbeeld het idee dat 

vrouwen voor de kinderen moeten zorgen.   

 Naast het conformeren aan genderstereotypisch gedrag van jongens en meisjes, is er nog 

een andere manier waarop jongens en docenten een negatieve contributie kunnen leveren aan 

genderongelijkheid. Dit kan gebeuren door seksueel of op gendergebaseerd geweld op school. 

Seksueel of gendergebaseerd geweld kan zowel fysieke als geestelijke gevolgen hebben voor 

meisjes. Gevolgen zijn zwangerschappen, soa’s, angsten, depressies, posttraumatische stress en 

het ontbreken van zelfvertrouwen bij de meisjes (Gelaye, 2009). Vooral in Ethiopië komt veel op 
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gendergebaseerd geweld voor. In de Ethiopische cultuur overheerst de mannelijke dominantie.  

Veelal accepteren zowel de mannen als de vrouwen dat mannen een vrouw seksueel misbruiken 

(Gelaye, 2009), zo ook in  Sub-Saharan Afrika (Leach, 2003). Dit kan onder andere komen door de 

parternalistische cultuur waarin de man de baas is en waarin naar hem geluisterd wordt (Njoh & 

Akiwumi 2012). Je kan niet tegen de man ingaan.  

 

2.5 Praktijken buiten school die gendergelijkheid kunnen belemmeren of bevorderen 

Meisjes kunnen dus op school ongelijk worden behandeld docenten en peers. Ook komen er on-

derdelen voor in het curriculum die deels kunnen zorgen voor genderongelijkheid.  Dit zou door 

kunnen werken in de mogelijke (des)empowerment van vrouwen. Naast school wordt er onder-

zocht wat nog meer (des)empowerend werkt voor meisjes, zodat ze zich wel of niet ten volle kun-

nen ontwikkelen op school en in de maatschappij. Dit kan zowel op economisch, sociaal en/of poli-

tiek vlak. In de volgende paragraaf worden processen en praktijken benoemd die mogelijk belem-

merend kunnen werken voor gendergelijkheid in de maatschappij en dus mogelijke empowerment. 

Veelal hebben deze maatschappelijke processen ook effect op de schoolpresaties van meisjes.  

 

2.5.1 Thuissituatie 

In onder andere ontwikkelingslanden zijn de taken in het huishouden genderongelijk verdeeld. Het 

doen van te veel huishoudelijke taken kan effect hebben op de leerprestaties van jongens of meis-

jes. Als iemand aan het werk is en niet naar school gaat of als iemand zijn huiswerk niet kan ma-

ken, dan leidt dit tot slechtere prestaties op school. Wie wat voor werk doet in het huishouden, 

hangt vaak af van gender, leeftijd en hoeveel broertjes of zusjes een persoon heeft. Meisjes wer-

ken vooral in ontwikkelingsladen meer in het huishouden dan jongens, ze werken gemiddeld twee 

keer zo veel als hun broers. Meisjes worden thuis gehouden, ook om voor broertjes of zusjes te 

zorgen. Jongens mogen veelal vrij rondlopen in de gemeenschap en buiten het huis. Hierdoor 

hebben meisjes minder tijd voor huiswerk, wat door zou kunnen werken in de schoolprestaties en 

hierdoor zouden meisjes het slechter doen op testen (Heady, 2003; Stromquist, 2015).  

 De (sociaal)economische status (SES) van een familie heeft veelal effect op de prestaties 

van leerlingen volgens Ahmar & Anwar (2013). De SES kan verschillende effecten hebben. Eén 

hiervan is de mate van steun die ouders hun kinderen geven. Volgens Jayaweera (1997) worden 

jongens en meisjes, in in onder andere Azië, gelijk gesteund in educatie door de ouders als ze het 

thuis economisch goed hebben. Als het economisch niet goed gaat, dan heeft dit effect op wie wel 

of niet naar school gaat. Volgens onder andere Eshiwani (1986) willen ouders uit Kenia minder  

investeren in de educatie van meisjes omdat, als je gaat trouwen, je eigendom wordt van de 

schoonfamilie. De zoon blijft altijd bij de familie, dus als hij het goed doet op school en een goede 

baan krijgt dan hebben de ouders daar profijt van. Als een meisje het goed doet op school en gaat 

werken, dan heeft later alleen de schoonfamilie daar profijt van (Jayaweera, 1997). Volgens Ban-
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dura (1977) hebben ouders die hun dochters niet steunen vaak een lagere opleiding genoten. Vol-

gens Banura (1977) heeft de (sociaal)economische status (SES) van ouders een grotere invloed 

op het gezin, dan de etnische achtergrond. Ouders met een hoog SES motiveren over het alge-

meen hun kinderen meer om hun best te doen op school. Dus naast gender, is ook de context, de 

economische achtergrond in dit geval, van belang bij de mate waarin meisjes van educatie gebruik 

kunnen maken (Jayaweera, 1997).  

 Naast deze economische achtergrond is ook de sociale achtergrond van belang. De toe-

gang tot school en de mogelijkheid om goed te presteren op school wordt mede bepaald door 

steun van de ouders aan de meisjes (Guinée, 2014).Sommige ouders, zoals eerder genoemd, zet-

ten het meisje onder druk om te trouwen. Andere ouders leggen soms juist nadruk op educatie. 

Een reden waarom sommige ouders wel hun dochters steunen is als ouders het economisch goed 

hebben. Hiernaast kan vooral de moeder van het gezin nadruk leggen op de educatie van de doch-

ters. De moeders hadden toen ze jong waren geen mogelijkheid om te studeren en werden vaak 

automatisch huisvrouw. Moeders willen een betere en onafhankelijkere toekomst voor hun doch-

ters (Guinée, 2014).  

  Concluderend hebben de processen thuis een postief of negatief effect op hoe meisjes 

presteren op school. Het veel moeten werken in het huishouden kan een negatief effect hebben op 

de prestatie van meisjes op school. Sommige meisjes ervaren ook geen steun van hun ouders om 

het goed te doen op school, dit kan mede komen door de lage ecomische achtergrond van de ou-

ders en/of de lage opleding. Moeders zouden een grotere steun kunnen zijn voor de dochters, om-

dat ze een betere toekomst willen voor hun dochters, dan het leven wat ze zelf hebben gehad. 

Toch zijn er helaas nog genoeg ouders die traditioneel zijn ingesteld, een laag SES hebben of een 

lage tot geen opleiding hebben en deze aspecten kunnen een belemmerend effect hebben op 

prestaties van de dochters op de school.  Dus het huishouden en ouders kunnen oorzaken zijn die 

gendergelijkheid en empowerment onderdrukken of juist stimuleren, maar zelfs met onderdrukkin-

gen en negatieve gendernormen zijn er toch nog vrouwen die voor zich zelf opkomen. Deze twee 

zaken, huishouden en ouders zijn dus niet bepalend voor het mislukken van empowerment.  

 

2.4.2 Sociale instituut van trouwen  

De thuissituatie kan dus een negatief effect hebben op hoe meisjes presteren op school. Naast de 

thuissituatie kan het sociale instituut van trouwen een negatief effect hebben op hoe meisjes zich 

ontwikkelen. In ontwikkelingslanden en dan vooral in Sub-Saharah Afrika stoppen veel meisjes met 

school door dat ze vroeg moeten trouwen van hun ouders, 50 procent van de vrouwen die gestopt 

zijn met school in Sub-Sharah Afrika ging trouwen (Lloyd & Mensch 2008).   

 Meisjes moeten soms jong trouwen. Volgens Erulkar & Muthengi (2009) trouwen veel meis-

jes in Sub-Sahran Afrika en Zuid Azie voordat ze achtien zijn. Hierdoor kunnen meisjes zoals ge-

noemd niet meer naar school, maar ook niet meer hun kwaliteiten ontwikkelen of zich verder per-
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soonlijk ontwikkelen. Het meisje heeft dan vaak weinig status of macht in het huwelijk. Ze moet 

veel werken in het huishouden en is afhankelijk van haar man. Vooral in Ethiopië trouwen meisjes 

vroeg, 19 procent is getrouwd voordat ze 15 zijn. In het Amhara gebied in Ethiopië trouwen vrou-

wen eerder. 50 procent is hier getrouwd voordat ze 15 zijn en 80 procent voordat ze 18 zijn. Ge-

middeld zijn de meisjes 9 jaar jonger dan hun man. (Erulkar & Muthengi , 2009). De meeste huwe-

lijken worden geregeld door de ouders en vaak stemt het meisje niet in om te trouwen. Meisjes 

moeten trouwen om verschillende redenen, omdat bijvoorbeeld de ouders arm zijn, voor een 

bondgenootschap of omdat het huwelijk status geeft.       

 Niet alle meisjes in Ethiopië trouwen vroeg. In Addis Ababa trouwen sommige meisjes later 

en gebruiken ze anticonceptie in het huwelijk.  Er zouden volgens Sibanda, Woubalem, Hogan & 

Lindstrom (2003) verschillende redenen zijn waarom er in Addis Ababa later getrouwd wordt door 

vrouwen. Ten eerste zou er een woningtekort zijn en is er weinig werk. Hiernaast is het geven van 

een huwelijk erg duur, dit zou een derde reden kunnen zijn waarom ze in Addis Ababa later trou-

wen. Dus mede door het makkelijk verkrijgen van anticonceptie en de tegenwerkende ecomische 

voorwaarden zouden minder vrouwen in Addis Ababa trouwen (Sibanda et al., 2003). 

 Concluderend moeten sommige meisjes vroeg trouwen wat een belemmerend effect kan 

hebben op hun toekomst perpectief. Niet overal in Ethiopië word er vroeg getrouwd. In Addis Aba-

ba, de hoofdstad van Ethiopie, trouwen vrouwen later, wat wellicht postieve effecten heeft op de 

vrouwen, omdat ze dan langer kunnen studeren. Trouwen hoeft op zichzelf ook geen negatief insti-

tuut te zijn. Sommige vrouwen ervaren trouwen als iets moois, wat je uitstelt tot na je studie.  

 

2.5.3 Werksituatie  

Naast de thuissituatie en het trouwen kan de werksituatie ook onderdrukking en genderongelijkheid 

creëren. Vrouwen worden op het werk veelal benadeeld in Ethiopië. Er blijft genderongelijkheid 

ondanks de wetten die Ethiopië in 1994 heeft aangenomen, de civel code genaamd. Hierin stond 

dat vrouwen dezelfde rechten en plichten hebben als mannen. Als vrouwen volledig kunnen wer-

ken dan zou dit een postieve impact hebben op armoede en zou de economie kunnen groeien. Dit 

doordat de vrouw een hoger inkomen krijgt en hierdoor meer kan gaan consumeren. Hiernaast kan 

door meer inkomen de vrouw gaan sparen en betere zorg bieden aan haar kinderen (Robles, 

2012). Ook kan inkomen er voor zorgen dat een vrouw minder afhankelijk van haar man is en ze 

meer autonome beslissingen kan nemen. Ze voelen zich zelfstandig. Het hebben van een baan en 

de gevolgenen van het hebben van een baan kan een mogelijk gevoel van empowerment geven 

(Guinée, 2014; Stromquist, 2015).  

 Waar is er ongelijkheid op de Ethiopische arbeidsmarkt? Ten eerste is er een verschil in 

inkomen en is er een genderstereotype baanverdeling. Deze genderstereotype baanverdeling kan 

een reden zijn waarom het inkomen lager is. Vrouwen verdienen gemiddeld 66 procent minder dan 

mannen in Ethiopië. Het verschil is het grootst tussen jonge mensen, mensen met een laag inko-
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men en in de informele sector. Er is minder loonsverschil als een vrouw ouder wordt en in de for-

mele sector werkt evenals in de publieke sector. Een groot deel van deze genderongelijkheid in 

loon valt moeilijk te verklaren. Het is waarschijnlijk discriminatie of wordt beïnvloed door gender-

voorkeur, cultuur of andere factoren. Naast verschil in loon, is er dus ook verschil in de type banen. 

Vrouwen werken meer thuis in Ethiopië. Mannen focussen zich meer alleen op de arbeidsmarkt. 

Vrouwen hebben vaak dubbele lasten omdat ze zowel op de arbeidsmarkt als thuis moeten wer-

ken (Robles, 2012).  

 De gendernormen binnen bijvoorbeeld beroepskeuze worden vaak met beoefenen van een 

bepaald genderstereotype beroep in stand gehouden en niet doorbroken. Het traditionele model 

van de ”Male bread winner” is in veel landen nog overheersend, zoals bijvoorbeeld in ontwikke-

lingsland Fiji (Chattier, 2013) net zoals in Ethiopië (Robles, 2012). Het model werkt tegen mogelij-

ke veranderingen in gendernormen en stereotypen. Het idee van het model is dat mannen buiten 

het huis werken en vrouwen binnenshuis. Vrouwen vooral moeder zijn en echtgenote. Dit kan be-

perkend werken voor vrouwen die willen participeren in de arbeidsmarkt (Chattier, 2013)  
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3. Contextuele achtergrond 
De aankomende sectie geeft informatie over het land en de studie. Het doel is om inzicht te krijgen 

in de huidige situatie in Ethiopië. Eerst wordt er algemene informatie verschaft, daarna wordt er 

ingegaan op de huidige situatie voor vrouwen in Ethiopië. Daarbij wordt benoemd wat het nationale 

beleid in Ethiopië is voor het verkrijgen van meer gendergelijkheid, over het algemeen en in het 

onderwijs. Tot slot wordt beschreven hoe het huidige schoolsysteem in elkaar zit.  

 

3.1 Informatie over Ethiopië   

Het onderzoek is uitgevoerd in Ethiopië. Ethiopië is naast Liberia één van de enige Afrikaanse lan-

den, die niet gekolonialiseerd is geweest. Haile Salassie had van 1930 tot 1974 de macht, er is van 

1936 tot 1941 alleen een kleine machtsinterruptie geweest door Italië. Er leven ongeveer 96 mil-

joen mensen in Ethiopië. De populatie van Ethiopië groeit jaarlijks met 2.9% en bijna de helft van 

de populatie is jonger dan 18 jaar. De European Commission (2015) schrijft dat er nog 20 miljoen 

mensen onder de armoedegrens leven. Er zijn 2.9 miljoen mensen die voedselhulp nodig hebben. 

Er wonen in Ethiopië veel vluchtelingen uit Zuid-Sudan en Eritrea. Het land heeft 68000 vluchtelin-

gen (European Commission, 2015). Ethiopië kent vele geloven: 43.5% is Ethiopian Orthodox, 

33.9% is moslim, 18.6% is protestant en 0.7% is katholiek (CIA Factbook, 2014). 

   

3.2 Huidige situatie voor vrouwen  

Ethiopië heeft indicatoren die duiden op lage gendergelijkheid. De Millenniumdoelen hebben voor-

uitgang gemaakt, maar toch blijft Ethiopië wereldwijd gezien achterlopen. In 2010 werd Ethiopië 

ingeschaald op plaats 121 van de 134 landen met betrekking tot de omvang in genderverschillen.  

Volgens de United Nations (2013) uiten de problemen van de Ethiopische vrouw zich op 

het gebied van geletterdheid, gezondheid, levensonderhoud en de fundamentele mensenrechten. 

Op onder andere economisch vlak is er ook nog genderongelijkheid in Ethiopië. Toen hier in 2005 

onderzoek naar gedaan werd, bleek dat 47 procent van de vrouwen in hun werk ongelijkheid er 

vaarden. Bijna 70 procent (68.5 procent) van de vrouwen doet onbetaald werk thuis, 24.8 procent 

had werk in de informele werksector. Traditionele genderideeën, attitudes en praktijken hebben 

mogelijk een schadelijk effect op de genderrollen, die een bijdrage kunnen leveren aan het zorgen 

voor beperkingen bij vrouwen in het sociale leven. Schadelijke traditionele praktijken, zoals kind-

huwelijken hebben nog veel effect op vrouwen en meisjes op het platteland (United nation, 2013). 

Wat wel beter gaat is het creëren van meer gendergelijkheid, doordat jongens en meisjes in 

het basisonderwijs bijna even veel naar school gaan. In 2010/ 2011 was 44.8 procent vrouw op de 

middelbare school. Op het platteland kunnen deze cijfers lager uitvallen. Het is wel zo dat er min-

der meisjes naar school gaan naarmate het niveau van de school hoger wordt (United Nations, 

2013) 
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3.3 Het nationale beleid van de overheid voor gendergelijkheid  

Het lijkt vaak zo dat genderbelemmeringen zijn opgeheven, zoals het voorbeeld hierboven al aan-

gaf, gaan er al veel meisjes naar school. De overheid van Ethiopië is toegewijd aan het streven 

naar gendergelijkheid in het land. Het eerste beleid dat gendergelijkheid ondersteunt werd ge-

maakt in 1993, namelijk “Women’s Policy”. Dit beleid probeerde in alle sferen van Ethiopië gelijk-

heid te creëren (Office of the Prime Minister). Het beleid had als doel het elimineren van omstan-

digheden die tegen vrouwen werden gebruikt (Yasin, 2013).     

 Naast beleid zijn er ook gendergelijkheidswetten geformuleerd. In 1995 werden wetten ge-

formuleerd die de rechten van de vrouw wilde beschermen. In deze wetten staat geschreven dat 

vrouwen (gender)gelijk behandeld moeten worden, met hierin vermeld dat vrouwen zwanger-

schapsverlof, pensioen, bescherming tegen schadelijke tradities en een gelijkwaardig salaris moe-

ten krijgen. Ook werd de leeftijd dat vrouwen mogen trouwen verhoogd van 15 naar 18 jaar (Atricle 

7-1) en moeten vrouwen het recht krijgen om te kunnen scheiden (Articles 79 en 90) (Yasin, 2013). 

 Naast deze wetten en beleid was er nog meer nodig om gendergelijkheid te creëren in 

Ethiopië, namelijk de “affirmative action”. Dit is een actie die gendergelijkheid promoot op econo-

misch, politiek en sociaal gebied. De actie probeert discriminatie tegen te gaan en tracht recht-

vaardigheid te krijgen in publieke sferen (Yasin, 2013). In 2002 werden er ook affirmatieve acties 

gehouden op het werk. Een voorbeeld van zo’n actie is dat als vrouwen en mannen hetzelfde sco-

ren op een toets die gemaakt wordt voor de desbetreffende positie, de vrouw dan de voorkeur ver-

dient (Circular on Promotion, 1997: Article 10.7.3 (2)). Hiernaast krijgen vrouwen de voorkeur voor 

een baan, als ze hetzelfde gescoord hebben op hun examens van school (Federal Civil Servants 

Proclamation No. 262/2002; Article 13 (3)). Daarnaast krijgen vrouwen 3% verhoging van hun 

eindexamencijfer, ter compensatie van hun achtergestelde achtergrond. Door deze verhoging heb-

ben ze wellicht meer kansen op de arbeidsmarkt (Directive on Recruitment and Promotion of Civil 

Servants, 2008: Article 5.6.1 (a)). Naast dit beleid heeft de overheid nog meer affirmatieve acties 

bedacht om vrouwen meer gelijkheid te bieden op het werk. De overheid verplicht bijvoorbeeld 

werkgevers een bepaald percentage vrouwen in hun bedrijf te hebben of geven vrouwen extra 

punten op het werk om te compenseren voor hun achtergrond (Yasin, 2013). 

3.4  Het nationale beleid van de overheid voor gendergelijkheid in de educatie  

Naast werk zijn er ook affirmatieve acties op school gekomen om meer gendergelijkheid te cree-

ren. De overheid wilde een verhoging van inschrijfpercentages van meisjes op scholen. De over-

heid begon daardoor met het implenteren van affirmatie acties in 1991/1992. In de hogere educatie 

wilde de overheid ook dat de meisjes naast toegang tot een school ook steun kregen om op de 

school te blijven (Yasin, 2013). Er is ook meer financiële support voor vrouwen gekomen zoals in 

de vorm van een beurs of bijlesprogramma’s. Hiernaast werd door de overheid geprobeerd om 
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zowel jongens als meisjes naar school krijgen om zo de genderongelijkheidsindex omlaag te bren-

gen. Deze index meet namelijk de relatieve toegang voor jongens en meisjes om naar school te 

gaan. UNESCO (2012) benoemt in sheet met feiten van Ethiopië dat veel jongens en meisjes naar 

de basisschool toegaan. In het secundair onderwijs is de verdeling zo dat er voor 100 jongens die 

naar school gaan, ongeveer 77 meisjes naar school gaan. Naast de gendergelijkheidsindex focust 

de overheid zich op dat meisjes hun school afmaken.       

 Ondanks alle wetten, het beleid en de affirmative acties is er nog steeds een groot gender-

gat tussen jongens en meisjes (FDRE, 2010). Ondanks het feit dat steeds meer meisjes naar 

school gaan, doen ze dit aanzienlijk minder dan de jongens. Veel meisjes (82%) kunnen nog niet 

lezen of schrijven in Ethiopië. Volgens UNESCO (2012) komt dit mede door schoolgerelateerde 

factoren die effect hebben op de educatiemogelijkheden voor meisjes, zoals het niet gendersensi-

tief lesgeven van docenten, het ontbreken van een vrouwvriendelijke schoolomgeving en de rela-

tief slechte kwaliteit van les geven aan meisjes.  

3.5 Kort overzicht van het onderwijssysteem  

Van de Ethiopische populatie gaan nu steeds meer kinderen naar school, van 23% in 1999 naar 

94% in 2011 (EFA, 2014, p.3). Het Ethiopische schoolsysteem zit anders in elkaar dan in Neder-

land. Tot hun zestiende gaan de Ethiopisch kinderen naar de middelbare school. Er wordt tot die 

tijd niet in niveau gedifferentieerd. Op hun zestiende maken de kinderen een toets, deze toets kan 

toegang geven tot de prepatory school. Deze school kan weer toegang geven tot de universiteit. 

Als de toets minder goed gemaakt is door de leerling kan deze stoppen met school, docent worden 

of naar vocational school gaan. De vocational school is een praktische school waar je richtingen 

kan kiezen zoals koken, auto’s maken, leren tuinieren etc. Zoals eerder genoemd kan de leerling 

ook altijd stoppen. Sommige meisjes uit arme buurten worden vaak na de middelbare school weg-

gestuurd naar buurlanden waar ze dienstmeid moeten zijn voor hun ouders om inkomsten te gene-

ren.  
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4. Methodologie  
Allereerst zal in dit hoofdstuk de onderzoeksmethode worden omschreven. De onderzoeksmetho-

de is kwalitatief en de hoofdmethode die gebruikt wordt is een semi-gestructureerd interview. Hier-

na wordt meer toelichting gegeven over de sample die gebruikt werd voor het onderzoek. Er zijn in 

totaal 59 mensen geïnterviewd. Ten derde zullen verscheidene instrumenten worden toegelicht 

zoals interviews, documentanalyse en semi-gestructureerde interview. Als laatste zal de data-

analyse worden toegelicht en de ethische beperkingen.  

4.1 Onderzoeksmethode                    

Data werden verkregen tussen maart, april en mei 2015 in Ethiopië in Addis Ababa. Het onderzoek 

is een case studie omdat het onderzoek een poging is om een samenvatting te geven van wat de 

huidige status is van genderongelijkheid op een publieke middelbare school in Ethiopië in Addis 

Ababa. Dit wordt gedaan met als doel te onderzoeken hoe genderongelijkheid zich uit op school en 

in de klas en of meisjes in Ethiopië indicatoren laten zien die kunnen duiden op gen-

der(on)gelijkheid.           

 Het onderzoek is tot stand gekomen aan de hand van verschillende perspectieven zoals 

die van de docent, jongens, meisjes, genderexperts, observaties en documentanalyse. Er is geko-

zen om één middelbare school te onderzoeken. Dit wordt als basis genomen, hiernaast zijn er nog 

andere interviews gehouden om te zien of meisjes van andere (middelbare) scholen in Ethiopië in 

Addis Ababa andere visies hebben over genderongelijkheid. Deze extra intervieuws zijn gehouden 

om een breder perspectief te krijgen van de context. Bij dit onderzoek kan geen generaliserend 

beeld worden geven. Het onderzoek is dus een case studie (Bryman, 2008). Er worden dus drie 

methodes gebruikt: interviews, observaties en documentanalyses. De reden dat het onderzoek op 

een middelbare school wordt gehouden en niet bijvoorbeeld op een basisschool, is omdat op de 

middelbare school naar alle waarschijnlijkheid meer uitingen plaatsvinden van genderongelijkheid 

(Winter, 1989). Mogelijke indicatoren van empowerment uiten zich ook vaak op oudere leeftijd 

(Stromquist, 2015). Tevens zorgt de oudere leeftijd van de leerlingen ervoor dat er interactie en 

interviews kunnen plaatsvinden met de interviewer en de geïnterviewde, omdat leerlingen op oude-

re leeftijd beter Engels kunnen spreken, de taal waarin de interviews gehouden werden.   

4.2 Sample.                                                                                                                                        

Er zijn in totaal 37 (groeps)interviews gehouden. Hier van waren 12 groepsinterviews en 25 indivi-

duele interviews. Het totaal aantal personen wat is geïnterviewd is 59 mensen. De interviews zijn 

gehouden bij verschillende scholen en groepen. De groepen die zijn geïnterviewd, komen van: 

Publieke middelbare school, Privé middelbare school, Prepatory (vwo), Voicational (mbo), Univer-

siteit. Hiernaast zijn ook nog genderexperts geïnterviewd.  
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Via DEC (Development Expertise Centrum) kreeg ik toegang tot de publieke middelbare school. 

De toegang tot een privé middelbare school kreeg ik via een vriendin Jess, die daar als manager 

werkte. Deze school was voor kansarme jongeren met hoge cijfers. De toegang voor de vocational 

school kreeg ik via mijn vriendin van de universiteit, Lily. Eerst mochten we niet zomaar het school-

terrein van de vocational op, maar toen Lily wat Amharic met hun sprak (de taal die daar gespro-

ken wordt) vertrouwden ze haar en mocht ik een uur het terrein op. De meisjes van de vocational 

school spraken slecht Engels. Lily was gelijk mijn translator. Toegang tot de prepatory school 

kwam tot stand, doordat ik in contact kwam met een meisje op straat die mij haar school wilde la-

ten zien. Dit kon helaas niet, maar ik heb wel haar en haar vriendinnen geïnterviewd. Toegang tot 

de universiteit had ik niet. Ik deed alsof ik een museumbezoeker was en vond op deze manier wat 

meisjes op het universiteitsterrein die ik kon interviewen. Contact met meisjes van de universiteit 

die bij de Yellow Movement zaten kreeg ik via Facebook. De Yellow Movement is een groep meis-

jes op de universietit van Addis Ababa die opkomt voor vrouwenrechten. Contact met gender ex-

perts kreeg ik op vele manieren. Soms via de publieke middelbare school, anders via Dec, anderen 

had ik zelf op internet googled. Zij brachten mij na het interview weer in contact met professors. Er 

is bij de interviews dus veel gebruikt gemaakt van van convience sampling. Dit is een methode 

waarbij subjecten geselecteerd worden op basis van toegankelijkheid (Creswell, 2012). 
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Tabel 1 aantal individuele interviews en groepsinterviews  

Nummer van In-
terviews en 
groeps inter-
views schema 

 
Leerlingen Docenten   Gender experts Totaal personen 

Publieke middel-
bare school  

Jongens: 9 

Meisjes: 7 

 

Docent vrouw: 3  
Docent man: 8 

  

Prive middelbare 
school  

Jongens: 2 

Meisjes: 3 

 

 
  

Prepatory (vwo)  
Meisjes : 3    

Vocational (mbo)  
Meisjes: 6     

Universiteit  
Meisjes: 10 
Jongens: 2 
 

 
  

Sleutel actoren 
  Vrouwen: 5 

Man: 1  
 

Totaal 42 leerlingen 11 docenten  6 experts 
Totaal 59 perso-
nen 

  
 

4.2.1 Afkomst sample                      

De meisjes, jongens en docenten van de publieke middelbare school, kwamen veelal uit een arme 

buurt dichtbij de grote markt Mercato. Veel ouders waren kooplieden. Kinderen kwamen vaak te 

laat op school volgens docenten en genderexperts omdat ze in de ochtend nog moesten werken 

voor hun ouders. De leerlingen konden (zoals genoemd ) ook bijzonder weinig Engels spreken. Dit 

was bijzonder omdat de lessen op de school deels in het Engels werden gegeven en zowel de 

tekstboeken als de examens in het Engels waren geschreven.     

 De docenten hadden geen hoog inkomen. Ze kregen gemiddeld twee euro per dag (2000 

birr per maand) en kwamen volgens hen zelf moeilijk rond. De docenten die geïnterviewd waren, 

waren zowel man als vrouw. De vrouwen gaven vakken zoals geschiedenis, biologie en Engels. 

De mannen in dit interview waren docent gymnastiek, scheikunde, Engels of geschiedenis. 

 De meisjes en jongens van de privé middelbare school kwamen van een armere achter-

grond. Desondanks vertelden jongens en meisjes in de interviews dat ze goed ondersteund wer-

den door hun ouders, de verwachtings is dat ze hierdoor hoge cijfers konden halen. De jongens en 
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meisjes kwamen uit heel Ethiopië en leefden allemaal intern in het hoofdgebouw in Addis Ababa. 

Opvallend was ook dat deze jongens en meisjes bijzonder goed Engels spraken, vaak beter dan 

docenten van bijvoorbeeld de publieke middelbare school. Deze leerlingen waren de topleerlingen 

van Ethiopië en streden in hun privé middelbare school voor beurzen om naar het buitenland te 

gaan en daar te studeren. De jongens en meiden waren in hun interviews bijzonder open en duide-

lijk.  

De meisjes van de prepatory school komen van families met een gemiddelde inkomen. De familie-

leden van de meisjes studeren of ze zijn chauffeurs, hebben een klein restaurant, weer een ander 

werkt in het transport etc. De meeste broers of zussen uit het gezin studeren. De meisjes hadden 

het vrij goed thuis en waren bijzonder mondig. Hun Engelse niveau was net als bij de meisjes en 

jongens van de privé middelbare school bijzonder hoog. Ze kwamen soms bijna overdreven Ame-

rikaans over. In dit interview werd er namelijk ook veel westerse nummers gezongen en over man-

nen gepraat.  Wat precies de achtergrond is van de meisjes van de vocational school is, is mij on-

bekend. Dit kwam omdat ik hen maar paar vragen kon stellen, wegens tijdnood.   

 De dames van de universiteit kwamen uit de middenklasse. Deze meiden hadden vaak een 

betere toekomst en opleiding dan hun ouders. Naast het interviewen van individuele meiden, is er 

ook een groep geïnterviewd die de ‘Yellow Movement’ heet. The Yellow Movement is een groep 

van de universiteit van Addis Ababa. Het is een groep vrouwen die spreken voor vrouwen en voor 

vrouwenrechten. Ze willen vrouwen beschermen tegen op gendergebaseerd geweld. Dit is de eer-

ste groep ooit op de universiteit van Adddis Ababa die opkomt voor vrouwen. De groep van onge-

veer 30 personen wil bewustzijn creëren voor het beter behandelen van vrouwen en ze steunen 

vrouwen die financiële ondersteuning nodig hebben om naar school te gaan. Van meisjes van de 

Yellow Movement hadden de meeste op een privéscholen gezeten. Ze spraken uitstekend Engels. 

Alle meisjes die geïnterviewd werden deden de studie Rechten. De Yellow Movement ontstond 

door een professor van deze studie. Bij de genderexperts is mij helaas ook onbekend wat precies 

hun afkomst was, wel hadden ze vaak een goede baan bij DEC, bij de universiteit als professor, 

als guidance counselor bij de publieke middelbare school of op kantoor als gendersensitiviteit trai-

ner. Er is dus geprobeerd om voor een zeer diverse sample te zorgen zodat het onderoek vanuit 

verschillende kanten belicht kon worden. Dit heet ook wel maximaal parathion sampling (Creswell, 

2012)   

4.3. Instrumenten                       

De instrumenten die gebruikt worden in dit onderzoek zijn interviews, documentanalyse en obser-

vaties. In aakomende deel worden alle instrumenten uitgelegd.                

4.3.1 Interviews        

Er werd gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. De interviews bieden onder andere 
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inzichten in de interpretaties, ervaringen en uitdagingen die jongens, meisjes en docenten ervaren 

op het gebied van genderongelijkheid in de klas en op school. Hiernaast gaven ze inzichten over 

mogelijke empowerment van vrouwen. Er zijn in totaal 37 interviews gehouden, sommige inter-

views werden spontaan groepsinterviews omdat meer mensen zich aansloten bij het gesprek dan 

aanvankelijk verwacht werd. Zie ”Appendix 1” voor de interviewvragen. Semi-gestructureerde in-

terviews zijn flexibel, ze bieden de mogelijkheid vragen en onderwerpen aan te passen aan de 

richting die de respondent op gaat. De interviews werden altijd gehouden buiten de klas, of op een 

neutrale rustige plek, waar leerlingen, studenten, docenten vrij konden spreken. Dit kon in een 

apart hok zijn op school, thuis of in een café.       

 De taal die bij alle interview gebruikt werd was Engels. De (groep)sinterviews bij de publie-

ke middelbare school waren gebaseerd op het onderzoek van Mensch, Lloyd (1998). Deze 

(groeps)interviews hadden een gemiddelde lengte bij de leerlingen van de publieke middelbare 

school van vijftien minuten. De oorzaak hiervan was dat er weinig tot geen Engels werd gesproken 

door de leerlingen. Daarom is er een keer een vertaler gekomen, een vrouw die les gaf op een 

andere school. Alleen werden de antwoorden zeer kort en was de data hierdoor niet rijk genoeg. 

Daarom zijn er meer studenten en leerlingen geïnterviewd buiten de publieke middelbare school, 

die wel Engels konden. De vertaler heeft in totaal twee groepen interviews begeleid en een indivi-

duele op 18 maart. De lengte van de (groeps)interviews van de docenten was langer, variërend 

van een half uur tot een uur. De focus van deze interviews lag op de middelbare school en hoe 

genderongelijkheid zich daar uit. Ook lag de focus op wat mogelijk verbetermogelijkheden waren 

tegen deze genderongelijkheid.         

 De andere (groeps)interviews waren gemiddeld drie kwartier tot een uur. De vragen waren 

gebaseerd op het artikel van Stromquist (2015, 1995). Er was een uitschieter bij één 

(groeps)interview, dit interview duurde bijna twee uur. De focus van de andere (groeps)interviews 

was meer maatschappelijk dan bij de interviews bij de publieke middelbare school. Bij interviews 

die gehouden werden buiten de publieke middelbare school ging het meer over onderwerpen zoals 

de thuissituatie, hoe ze dachten over het huwelijk, of over de toekomst.  

4.3.2  Documentanalyse                    

Naast de interviews is er ook gebruik gemaakt van documentanalyse. Deze methode was alleen 

van toepassing bij de publieke middelbare school. Er werd vooral gekeken naar illustraties in de 

boeken om na te gaan of deze genderstereotyperend zijn en een mogelijk negatief effect hebben 

op de meisjes. Vooral in de boeken van bètavakken komen deze afbeeldingen terug. Om een di-

vers beeld te krijgen zouden voor de helft bètaboeken (wiskunde en scheikunde) en de helft alfa-

boeken onderzocht worden (Engels en geschiedenis) (Erinosho 1997; Ogunbanwo 1998; Good et 

al., 2010). Hiernaast is inhoudelijke tekst van acht toetsen voor groep tien als geanalyseerd, om te 

kijken of deze genderonvriendelijk was. In de ”2 appendix” staat de leidraad voor de documentana-
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lyse. De documenten zijn op de volgende manier geanalyseerd. De boeken met mogelijke stereo-

type, werden systematisch aan de hand van vragen onderzocht die gebaseerd waren op onder-

zoek van Good, Woodzicka & Wingfield (2010). Elk plaatje in het boek werd bekeken en in een 

Word-document werd genoteerd wat er gezien werd met bladzijdenummer erbij. Er werden vragen 

beantwoord zoals: Hoeveel van de illustraties een man op stond afgedrukt, en hoeveel er genders-

tereotyperend waren. Een andere vraag was hoe de man en de vrouw waren afgebeeld op de illu-

straties. Als laatste was een vraag of gender een onderwerp was bij de plaatjes. De boeken die 

geanalyseerd zijn op genderstereotype plaatjes zijn Engelse, scheikundige en geschiedenisboe-

ken. Van elk vak zijn twee boeken geanalyseerd, een boek uit groep 9 en een boek uit groep 10. 

Er werd gekozen voor deze drie vakken om zowel beta- als alfavakken in het onderzoek te betrek-

ken. Hiernaast werd de inhoud van de toetsen van groep tien geanalyseerd op gender. De toetsen 

(net zoals de boeken) waren in het Engels geschreven. De teksten werden doorgelezen op even-

tuele genderstereotyperingen. Alle vakken kwamen aan bod zoals Engels, wiskunde, natuurkunde, 

scheikunde, biologie, maatschapijleer (civic and ethical), aadrijkskunde en geschiedenis. Er werd 

gekeken naar mogelijk sekserollen, maar ook naar of de onderwerpen gender en gendergelijkheid 

uberhäupt een thema waren in de toetsen. Ifegbesan (2010) & Good, Woodzicka & Wingfield 

(2010) gaven voorbeelden van potentiële stereotypes. Deze voorbeelden en verwante voorbeelden 

zijn gebruikt om de toetsen te analyseren. De mogelijke voorbeelden waren bijvoorbeeld dat de 

vrouw moest zorgen en dat mannen prestigieuze banen hadden.  

4.3.3 Observaties                     

Ook werden er gestructureerde observaties gehouden. Deze methode was wederom alleen toe-

pasbaar bij de publieke middelbare school. Aan de hand van deze observatiemethode zouden 

genderstereotypen duidelijk kunnen worden (Creswell, 2012). De onderzoeker heeft de rol aange-

nomen van non-participerende observator. Elke les zat de onderzoeker achter in de klas met enkel 

een pen en een schrift en noteerde ze aan de hand van een observatieschema wat er gebeurde in 

de klas. Er werden observaties gedaan bij verschillende klassen uit groep 8 & 9.  De lessen die 

werden geanalyseerd waren scheikunde, Engels & geschiedenis. Ook werd er een keer een klas 

geobserveerd waarbij de docent niet kwam opdagen. De docenten waren zowel mannen als vrou-

wen. Bij de gestructureerde observaties zullen systematisch gedrag en uitingen van mensen wor-

den bestudeerd. Het observatieschema is gebaseerd op Mensch& Lloyd (1998). De uitingen in de 

klas worden onderverdeeld in categorieën. Een observatieschema is terug te vinden in de ”3 ap-

pendix”.  Aan de hand van een observatieschema wordt er in de les geturfd hoe vaak en wat er 

gebeurd. Er waren in totaal zeventien categorieën waarin de semi-gestructureerde observatie was 

onderverdeeld. Ook werd er gekeken naar de onderliggende peerrelaties, dus hoe de jongens met 

de meisjes omgaan andersom. Hiernaast werd er gekeken naar de docenten en hoe de docent 

met jongens en meisjes omging in de klas en of er een verschil zat in hoe deze meisjes en jongens 
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behandelde. Ook werd er gekeken naar welk gedrag meisjes en jongens uitten in de klas en of dit 

gedrag genderstereotyperend was.  

4.4  Data-analyse 

De interviews zullen gecodeerd worden in Atlas.ti. Codes zijn onder andere cultuur, huishouden, 

locatie, curriculum, docenten en ongelijke behandeling, gendergelijkheid, verbeterpunten huidige 

beleid, schoolmaatregelen en werk.  

 De interviews die zijn gehouden op de publieke middelbare school worden vergeleken met 

observaties in de klas bij de publieke middelbare school en met de curriculumanalyse. De ant-

woorden op de indicatoren voor empowerment worden vergeleken met de indicatoren die 

Stromquist ( 2015, 1995) heeft aangegeven. Dit zijn de vijf categorieën van cognitieve, psycholo-

gische, economische, politieke en sociale empowerment. Elk van deze codes is weer opgedeeld in 

subcodes zoals beperkingen door type opvoeding of door genderongelijke behandeling. Niet elke 

code kwam even goed over, sommige leken elkaar tegen te spreken. Een voorbeeld hiervan is dat 

een man voor gendergelijkheid was, maar toch graag wilde dat de vrouw kookte en schoonmaakte 

thuis.  

        

4.5 Ethische beperkingen 

Ten eerste wil ik graag iets zeggen over mijn eigen positie. Het feit dat ik een blanke, vrouwelijke 

onderzoeker in Ethiopië was, heeft naar alle waarschijnlijkheid effect gehad op de mogelijke uit-

komsten. Dit omdat het waarschijnlijk een bepaald machtseffect heeft. Wellicht hebben witte men-

sen meer aanzien in Ethiopië. Ik moest aan het begin wennen aan de nieuwe cultuur, want hoe ik 

iets zag of interpreteerde was anders dan hoe de Ethiopiër dat deed. Blank zijn heeft ook gehol-

pen, ik ging op veel plekken naar binnen waar ik waarschijnlijk als niet-westerling was geweigerd. 

De namen zijn anoniem gehouden met codes en ik vroeg altijd aan de geïnterviewde of ik hun 

stem mocht opnemen. 

 

4.6 Beperkingen van de studie  

Het vergaren van data in de klassen op de publieke middelbare school deed ik een maand lang 

wekelijks. De leerlingen in de klassen waren aan mij gewend, maar toch bleef ik opvallen. Ik merk-

te dat de jongens en meisjes steeds naar mij omkeken. Of dat ik voor de klas stond en dat ik ge-

filmd werd door mobieltjes. Wellicht gedroegen de leerlingen zich, mede door mijn aanwezichheid 

anders in de klas.  

 Sommige docenten wisten goed waar mijn onderzoek over ging, dus als een jongen en een 

meisje hun vingers opstaken, zag je docenten even denken en het meisje de beurt geven. Soms 

had ik het gevoel dat hun kennis van mijn onderzoek hen beïnvloedde om genderneutralere keu-

zes te maken. Aan de andere kant ging ik soms naar een andere klas en kregen jongens en meis-
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jes precies hetzelfde aantal beurten. De meeste docenten gingen meer Engels praten (wat nog 

steeds onverstaanbaar was). Dit gebeurde minder bij de klassen waar ik zomaar binnenkwam en 

de docent niet wist wat ik ging doen. De docenten waren uitgekozen door de directeur. Ik mocht 

zelf aangeven welke klassen ik wilde zien en hij wees mij toen docenten toe. Dit kan van invloed 

zijn geweest, omdat hij de betere docenten heeft kunnen uitzoeken, die waarschijnlijk genderneu-

traler deden tegen de leerlingen. Aan de andere kant ging ik soms ook sporadisch naar andere 

docenten en die lessen verschilden niet veel van de docenten die ik in het begin voornamelijk heb 

gezien.  Zoals eerder beschreven konden Ethiopiërs niet zo goed Engels, zelfs Engelse docenten 

konden geen duidelijk of correct Engels. Dit maakte het interviewen soms moeilijk. Ik wilde geen 

vertaler zijn omdat de gespreksstof zo delicaat en persoonlijk was. Toen ik er achter kwam dat op 

de publieke middelbare school jongens en meisjes nauwelijks Engels konden en dat de school vrij 

genderneutraal was, ben ik onderzoek gaan doen op andere scholen en bij andere meisjes. Hoe 

hoger het schoolniveau, hoe beter vaak het Engels is bij Ethiopiërs.   

 Wat als een na laatste effect wellicht effect kan hebben gehad op het onderzoek was dat de 

docenten steeds contact zochten met mij, op een manier die voorbij ging aan collegialiteit. Ze 

stuurden e-mails van romantische aard. Het was moeilijk om mij profesioneel op te blijven stellen 

als ik de docenten weer zag op school. Soms waren ze gepikeerd omdat er geen reactie was op 

de smsjes.              
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5. Resultaten                                                                                     
In deze sectie worden de resultaten behandeld. Er wordt gefocust op de definities, ervaringen, ge-

volgen en oplossingen van genderongelijkheid op school. In dit hoofdstuk en de daarop volgende 

hoofdstukken geven de participanten: jongens, meisjes, docenten, studenten en genderexperts 

hun mening. De aankomende sectie tracht antwoord te geven op de eerste deelvraag van deze 

thesis: Wat zijn de standpunten van de verschillende actoren op de genderongelijkheid en op wel-

ke manier kan de maatschappij invloed hebben op gender(on)gelijkheid op school? Voordat we 

deze vraag kunnen beantwoorden, moet duidelijk worden wat de participant verstaat onder gen-

der(on)gelijkheid en het begrip gender. Zoals genoemd in het theoretisch kader is gendergelijkheid 

een hulpmiddel voor eventuele empowerment en is gendergelijkheid een indicator voor empower-

ment (Harper et al., 2014). Als de maatschappij - en dan vooral de school - meisjes gendergelijk 

behandelt dan wordt de kans op empowerment vergroot.  

     

5.1 Visies over gender en gender(on)gelijkheid door participanten 

Gender is een term die door verschillende participanten, op verschillende manieren bekeken kan 

worden. Sommige participanten benaderden gender als een biologisch verschil, ook wel het ‘natu-

re’ verschil genoemd. Nature gaat uit van biologische verschillen tussen jongens en meisjes. Gen-

der is dan simpelweg het verschil tussen mannen en vrouwen. Andere participanten vonden gen-

der juist meer een ‘nurture’ verschil. Nurture benadrukt de rol en invloed van de sociale omgeving 

en sociaal-culturele factoren (Driessen & Van Langen 2011; Ifegbesan, 2010). De meeste partici-

panten vinden gender een (traditioneel) sociaal construct, wat mede door de maatschappij gecre-

eerd is. De maatschappij bepaalt de sociale verschillen over wat mannelijk of vrouwelijk wordt ge-

vonden. Deze gendercategorisering vindt meestal plaats in een mannelijk systeem (Ifegbesan, 

2010).  

 Genderongelijkheid werd door participanten omschreven door middel van voorbeelden die 

uit de cultuur of traditie kwamen, of er kwam een algemene uitleg over de term vanuit zijn of haar 

eigen perspectief. In de Ethiopische cultuur wordt genderongelijkheid vaak geassocieerd met iets 

negatiefs. Sommige mannen en vrouwen stelden dat mannen vaak worden voorgetrokken ten op-

zichte van vrouwen en superieur worden gevonden ten opzichte van de vrouwen. Genderongelijk-

heid is volgens docent Daan dat vrouwen niet als gelijke van de man worden gezien: “Some 

countries, especially developing countries may not consider the female as equal to me, but this is 

not correct”.  

Een andere vrouwelijke docent vindt dat mannen en vrouwen niet gendergelijk maar ook 

niet genderongelijk zijn. Het zijn simpelweg twee verschillende mensen die je niet kan vergelijken. 

Docent Luna benoemde dit: 
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“But in my opinion, boys and girls are not equal, and they are not different. That means, we 

can not compare two different things, for example which one is greater or positive and neg-

ative, because we only compare two similar things, is it north pool or south pool, we can’t 

say, girls are different en boys are different. So we can compare humans, not boys and 

girls, so there are not equal and they are not unequal for me”  

 

Gendergelijkheid is volgens docent Peter: “the state where men and women are equal under any 

circumstances.” Hiernaast vindt Peter het belangrijk om gendergelijkheid te creëren “Because to 

empower women, you empower the nation and the community”. Het idee, dat de vrouw minder is 

dan de man, zit diep geworteld in de Ethiopische cultuur en hierdoor wordt de vrouw nog vaak be-

nadeeld in de maatschappij. Vrouwen worden vaak gediscrimineerd. De ongelijkheid tussen man-

nen en vrouwen kan op meerdere plekken worden teruggevonden in de maatschappij (United nati-

ons, 2013) en dit is iets wat volgens de participanten tot op heden nog bestaat in Ethiopië.  

 Concluderend kunnen we zeggen dat de meeste mannen en vrouwen in hun maatschappij 

gender, gendergelijkheid en genderongelijkheid herkennen. Gender, gendergelijkheid en gender-

ongelijkheid hebben verschillende betekenissen voor participanten in de culturele context. Niet elke 

participant ervaart genderongelijk op dezelfde manier. Dus niet overal is de urgentie om genderge-

lijkheid te creëren hetzelfde. Over het algemeen wordt alle genderongelijkheid in de kern als nega-

tief gezien volgens de participanten en willen de meeste vrouwen, maar ook veel mannen, meer 

gendergelijkheid in Ethiopië. Voorbeelden van genderongelijkheid die vrouwen ervaren in de maat-

schappij worden hieronder benoemd.  

 

5.1.1 Ervaringen met gender(on)gelijkheid buiten de school  

Er werden door participanten vele voorbeelden gegeven van genderongelijkheid. Deze kwamen 

naar aanleiding van de volgende vraag: Waar in Ethiopië ziet u nog genderongelijkheid terug? Dit 

waren dus niet alleen voorbeelden die op school voorkwamen, maar ook veel voorbeelden van 

genderongelijkheid in de maatschappij. Wel is het zo dat sommige voorbeelden van genderonge-

lijkheid die in de maatschapij plaats vinden, door kunnen werken in genderongelijkheid op school.  

Het is dus belangrijk om ook naar de maatschapij te kijken. Dit wordt gedaan omdat scholen 

meestal een mircokomos zijn van de bredere samenleving. Emile Durkheim benoemt dat educatie 

alleen verandering teweeg kan brengen als de maatschapij ook zelf hervormd is. Educatie is een 

foto en een reflectie van de maatschapij (Durkheim, 1897/1951: 372-373). Educatie doet na en 

reproduceert (Alesina, et al., Subrahmanian, 2005).       

 Bij het eerste voorbeeld hing de genderongelijkheid af van de geografische ligging. Het 

platteland loopt achter op de stad en meisjes hebben het vaak moelijker op het platteland. Ook is 

de thuissituatie van invloed, zowel voor meisjes op het platteland als in de stad. Meisjes werden 

soms niet gesteund door de ouders om te gaan studeren. Een derde maatschappelijke plek waar 
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genderongelijkheid aangegeven werd, was op het werk. Meisjes krijgen minder promoties en wer-

ken op minder hoge functies. De uitingen van genderongelijke behandeling in Addis Ababa worden 

hier beneden in detail omschreven. 

 

5.1.2 Geografische ligging  

Alle participanten hadden ideeën over genderongelijkheid, zowel de stad als het platteland werd 

aangeduid als plek waar genderongelijkheid ervaren werd. Wel was het zo dat participanten, zoals 

genderexperts Jasper en Eva benoemden dat genderongelijkheid was afgenomen in de steden, 

maar op het platteland nog aanwezig was. In de steden was genderongelijkheid iets wat volgens 

participanten steeds meer ervaren werd als iets wat in het verleden plaats had gevonden. Gender-

ongelijkheid vond plaats op het platteland, samen met andere traditionele praktijken. De stad Addis 

Ababa zou de plek zijn waar meer gendergelijkheid was en soms zelfs een plek, waar geen veran-

dering meer moest plaatsvinden volgens docent Peter “By the way, there is no problem, the com-

munity is now changing, about these gender equality from the previous era. Or previous decades”. 

Volgens hem en docent Daan was er geen probleem omdat de overheid genderongelijkheid had 

aangepakt. Het platteland was een plek waar ongelijkheid heerst, waar de meisjes inferieur zijn en 

de mannen superieur. Scholiere Zoe was hiermee eens “You know, most of the time, you know in 

the rural area, girls are not equal most of the time, the girls are dependent on their boys”.  

 Toch was er ook een overtuigend aantal voorbeelden van genderuitdagingen die voor 

kwamen in de stad. Ook al veranderd de omgeving, genderongelijkheid blijft een probleem, zelfs in 

de stad. In een stad als Addis Ababa verschilt hoe genderongelijk meisjes worden behandeld. In 

de arme wijken van Addis Ababa, wonen volgens genderexpert Jasper veelal mensen die lager 

opgeleid zijn en het economisch gezien niet breed hebben. Deze mensen hechten vaak minder 

waarde aan educatie, omdat het belangrijkste doel daar is om rond te komen. Meisjes uit de arme 

wijk van de stad moeten ook vaak gaan werken als dienstmeid in een Arabisch land volgens leer-

ling Patrick. Genderexpert Eva noemt dat de meisjes daar vaak slecht behandeld worden. 

 Hiernaast wordt er op het plattenland meer nadruk gelegd op trouwen volgens docenten 

Merijn en Daan. Docent Lennard verteld “There are economic and crucial problems, in rural areas 

in our country, the females have no possessions and most of the people assume that girls are only 

born for marriage”. Meisjes trouwen vroeg omdat volgens Erulkar & Muthengi (2009) de ouders te 

arm zijn om voor het meisje te kunnen zorgen, voor een bondgenootschap of omdat het huwelijk 

status geeft. Een nadruk op trouwen komt volgens Sophie ook door de bijbel en de cultuur:  

 

“Because it is something cultural. A, it’s in the books and in the bible. There are all these 

religions here, and ideas about supporting the family, and they respect that they want to 

support the family. B, a women standing on her own will not be as fulfilling as a women who 

is married. You are single, that is not fulfilling, you are married, that is more fulfilling, you 
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have a partner now, you are not alone, not just a women, a women and a men. Somehow it 

adds big value and I do not know why”. 

 

5.1.3 Werk  

Een andere plek waar vrouwen genderongelijkheid kunnen ervaren buiten school is op het werk. Er 

zijn verschillende vormen van genderongelijkheid op de arbeidsmarkt zowel qua lonen als gen-

derstereotype baanverdeling (Robles, 2012). Hiernaast is er volgende de participanten ook gender 

ongelijkheid qua baangroei. Vrouwen krijgen volgens genderexpert Eva minder promoties vergele-

ken met de mannen. Eva benoemt dat vrouwen zwanger worden, soms belangrijke momenten  

missen op het werk, zoals trainingsdagen, bouwen minder ervaring op en krijgen dus minder snel 

een promotie. Volgens Eva kiezen werkgevers soms vrouwen die al klaar zijn met het krijgen van 

kinderen. Ook als een vrouw met zwangerschapsverlof gaat, zitten hier consequenties aan. Ze 

zakt dan terug naar een lagere schaal en beroep. Eva zegt dat je dan als vrouw in Ethiopië bijna 

opnieuw moet beginnen. Bart van de universiteit zegt hetzelfde als Eva: “In work area, they do not 

to her this at home, she don't need, because she stakes leave for 3 months, and she will be, she 

will be demoted you know, for example you can take in our organizations, uhhh girls take, girls 

take a leave at first time and when she back, she start as a fresh”.  

Een andere reden voor genderongelijkheid op het werk volgens genderexpert Tina kan zijn 

dat de sommige mannen meer ambitie hebben dan vrouwen. Op de middelbare school aspireren 

vrouwen, volgens Tina, vaak erg veel, maar als ze eenmaal twintig zijn aspireren ze niet meer een 

toekomst met een hoge baan. Volgens expert Tina willen ze vaak wel goede baan, maar niet de 

verantwoordelijkheid die erbij komt kijken. Tina denkt dat sommige meisjes liever hun aandacht 

aan uiterlijk en uitgaan besteden. Hiernaast benoemt universitaire student Tess dat meisjes meer 

aandacht besteden aan facebook en andere sociale media dan aan school “Because they you 

don’t have a an aim for the future, they are now on facebook, social media”. Vaak willen vrouwen 

ook niet werken omdat ze minder loon krijgen en zo veel meer geld nodig hebben dan mannen om 

volgens Tina hun haar of nagels te laten doen. Sommige vrouwen willen graag ook trouwen en 

kinderen krijgen plaats van een carrière volgens universiteitsstudent Sterre. Volgens Tina hebben 

de beroepen waar vrouwen in terecht komen een laag inkomen en motiveert dit vrouwen ook niet 

om aan het werk te gaan. In het artikel van Robles (2012) staat ook dat vrouwen 66 procent min-

der verdienen dan mannen. Vrouwen zoeken vaak mannen die hen financieel kunnen ondersteu-

nen volgens Tina en Sterre. Aan de andere kant als vrouwen tonen vrouwen wel degelijk ambitie, 

volgens leerlingen Lynn en Judith.  

 Ten derde lijken de vrouwen passief op het werk volgens student Sophie. Ze eisen ook geen 

promotie, zo werkte een van de dames van de Yellow Movement met een vrouw die al tien jaar 

secretaresse was, veel meer in haar mars had dan dat, maar passief was. Sophie zegt  
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“I asked around and then I saw he was asking girls „ Yeah have been here for 8 years we do this” 

They have never been promoted. They actually never ask for it. “I think that they are not ambitious 

enough”. Ze kwam volgens Sophie niet voor zichzelf op of wilde simpelweg geen hogere functie. 

Sophie zegt: “They were like (secetaresse), “yaah maybe, this year, you know I have kids, hus-

band”, but they work as much as we do, they work the whole time, some even go on weekends, to 

give a promotion or a harder position would be proper.”  

 

 Sophie gaf dit voorbeeld vooral over haar werk. Dus of dit op iedereens werk zo is blijft onbekend.  

 Naast deze genderongelijkheid op het werk is er ook ongelijkheid in wat voor sector of welk 

beroep mannen en vrouwen kiezen volgens Chattier (2013). Vrouwen kiezen namelijk volgens de 

participanten eerder voor beroepen als secretaresse en verpleegkundige terwijl mannen kiezen 

voor piloot of ingenieur. Ook veel zussen of moeders van de participanten zijn docent, huisvrouw, 

kok, secretaresse, zuster of kleermaakster. Vaders of broers van de participanten zijn transport-

manager, elektricien of dokter. Dit terwijl op de middelbare school de beroepskeuze van de partici-

panten minder genderstereotyperend lijkt. Zo wilden meisjes van de publieke middelbare school 

ingenieur, advocaat, acteur, voetballer, onderzoeker of dokter worden. De mannen wilden ook in-

genieur, onderzoeker, botanist, dokter, maatschappelijke ingenieur of docent worden. De beroeps-

keuze van de jongens en meisjes komt dus redelijk overeen op de middelbare school.  

 Opmerkelijk is dat bij de universiteit en in de arbeidssector deze beroepen veel meer ge-

scheiden worden in twee groepen: mannelijke beroepen die status hebben en vrouwelijke beroe-

pen die minder status hebben. Partipanten benoemen dat op de universiteit deze scheiding ook 

terug te zien. Vrouwen kiezen eerder voor sociale vakken en mannen voor technische vakken. 

Deze genderstereotype opleidingssectoren werken weer door in beroepskeuzes. Mannen werken 

volgens universitaire student Sophie meer in leidinggevende functies en vrouwen meer in uitvoe-

rende functies. 

 Leerling Maria vindt juist dat meisjes niet door de genderstereotype beroepen beïnvloed 

moeten worden. Ze vindt dat vrouwen een beroep zouden moeten kunnen kiezen waarin hun inte-

resse ligt. Het moet mogelijk zijn voor een meisje om bijvoorbeeld taxichauffeur te worden.  

 

“It needs to change, because, you have this interest to do, I want to be a driver, this society could 

not make me”. Soms werkt de familie een meisje ook tegen om in een bepaalde beroepensector te 

gaan. “For example if you have to make equal student, boy and girl, they do not allow, the compa-

ny will not hire the girl, for the mechanical work. Because they think, girls cannot work of that thing, 

even the family will not allow you to be a chemical engineer, because they think like, that is not 

good for a girl, from the beginning even if they do not know what is in it.”  

 Opvallend is dus dat veel participanten in de interviews wel stellen dat er gelijkheid is tus-

sen mannen en vrouwen. Participanten stellen dat het inkomen gelijk is tussen man en vrouw. 
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Mannen en vrouwen zouden dezelfde functies qua werk kunnen doen, elke vrouw zou kunnen 

gaan voor carrière. Maar na de middelbare school of universiteit nemen deze geëmancipeerde 

ideeën schijnbaar af bij verschillende vrouwen, volgens studente Sophie en genderexpert Eva. 

Meisje van prepatory school Dien deelt deze mening “most of the women, after they have kids they 

prefer to stay at home, and take care of the kids”. Opmerkelijk is dat veel vrouwelijke participanten 

dit niet over zichzelf zeggen maar vooral over andere vrouwen in de maatschappij. De meeste 

vrouwen die aan het onderzoek mee deden willen een carrière en een onafhankelijke toekomst en 

niet per se trouwen en kinderen krijgen. De meeste meisjes uit het onderzoek, zo niet alle, wilden 

onafhankelijk zijn van hun man en een baan hebben! Zoals Dien zegt “they’re not thinking about 

the guy or male, they only care about their education you know”.  

 
5.1.4 Thuis en vrijheid  

Naast dat genderongelijkheid zich meer uit op het plattenland en op het werk, kan genderongelijk-

heid ook geuit worden in het mircosysteem van meisjes. Meisjes kunnen een genderongelijke be-

handeling ervaren van hun ouders. Dit kan zich uiten in verschillende aspecten thuis, bijvoorbeeld 

het verschil in verantwoordelijk en vrijheid (Heady, 2003; Stromquist, 2015). Mannen kunnen meer 

gaan en staan waar ze willen. Bij vrouwen ligt dit anders. Ze hebben verantwoordelijkheden thuis, 

volgens leerling Zoe “There the boys will learn and the girls will be at home”.  Dit brengt verschil-

lende problemen met zich mee zoals beperkingen van leermogelijkheden en een te hoge werk-

druk. Vrouwen moeten vaak werken in het huishouden en hiernaast nog werken of naar school 

toegaan. Dit gebeurt ook in de stad, maar frequenter en intensiever op het platteland. Vrouwen 

doen het meeste huishoudelijke werk, van water halen tot het gehele huishouden runnen en ze 

hebben ook vaak de zorgen voor de kinderen. Student Lisa stelt: “Helping your parents, for work, 

for any kind of work, they don’t feel the sense to help them out, the guy could just go around and 

do other things, the girl is always expected to help around”. Jongens daarentegen hebben dus alle 

vrijheid, omdat ze niet mee hoeven te helpen thuis. Doordat meisjes veel moeten doen thuis, kun-

nen ze minder tot geen tijd besteden aan huiswerk en presteren ze mogelijk slechter op school 

(Heady, 2003).       

  

5.1.5 Thuis en steun van ouders  

Naast beperking van de vrijheid kan de ouderlijke steun invloed hebben op het gegeven of een 

meisje gendergelijkheid of ongelijkheid ervaart. Steun van ouders om educatie te volgen kan erg 

belangrijk zijn volgens de partipanten. Het hebben van veel steun is vaak een van de redenen 

waarom meisjes goed presteren op school (Jayaweera, 1997). Sommige ouders geven meisjes 

ontheffing van bepaalde taken die thuis vaak door meisjes gedaan worden, zoals schoonmaken. 

Ouders die hun dochters steunen hebben vaak een hoog SES, volgens Ahmar & Anwar (2013). 



  39 

Ouders die hun dochters niet steunen in school hebben dus vaak een lager SES (Bandura; 1977). 

Ook ouders met een goede opleiding steunen hun dochters meer (Guinée, 2014). 

Het is in Ethiopië niet vanzelfsprekend om steun te krijgen van de ouders. Ouder hebben er 

soms meer baat bij om jongens te laten studeren in plaats van meisjes. Jongens blijven bij de ou-

ders wonen en dochters gaan naar de schoonfamilie. Het geld en de aandacht die besteed worden 

aan de jongens blijft dus in de familie. Volgens de docenten van de publieke middelbare school 

waren de ouders van deze school minder geïnteresseerd in school. Hun eerste doel was overle-

ven. 

Toch zijn er heel wat ouders van de participanten buiten de publieke middelbare school die 

hun dochters steunen in hun educatieve carrière. Opvallend was dat de moeder van Sophie vaak 

in traditionele patronen vervalt, wat het laten studeren van de meisjes betreft. Sophie’s moeder 

vraagt eerder aan haar dochter of ze mee helpt in het huishouden, dan haar zoon. Dit is opvallend 

want Guinée (2014) benoemt juist dat moeders dochters stimuleren omdat ze zelf vroeger geen 

kans hadden om te studeren of onafhandelijk te zijn.  

 Niet elke ouder stimuleerde de zoon meer dan de dochter. Leerling Loes kreeg meer aan-

dacht en steun van haar ouders in vergelijking met haar jongere broertje. Dit kreeg ze omdat ze 

simpelweg slimmer was dan haar broertje volgens haar zelf, en ze vond dat ze veel meer aandacht 

gaf aan haar school werk:  

“In my home, I’m a clever student, and my brother not that much because, he got friends 

and when he gets up, he younger, be become younger, he want to go out, and he play with 

his friends, he does not care for studying any more, like he put all his times in face books 

and internets,” “soo, my father loves me very much because I have good grades, is score 

first, that’s why this thing. So positive in this way”.                                                                          

Hiernaast kunnen meisjes ook meer steun krijgen omdat jongens volgens particpianten zelfred-

zaam zijn. Met of zonder opleiding kunnen jongens veelal een baan krijgen volgens Lea “but if 

you’re a girl, you have to have an education, and if you are a guy, you might just fit in somewhere”. 

Om als meisje een goede baan te krijgen, ben je eerder afhankelijk van een goede opleiding vol-

gens de meisjes van prepatory school. Meisjes ervaren hierdoor een druk vanuit de ouders om het 

goed te doen op school.  

 Sommige ouders van de participanten hadden zelf niet van educatie genoten en wilden 

daarom juist dat hun dochters gingen studeren. Deze ouders hadden zelf geen kapitaal en het eni-

ge wat ze hun dochters substantieel konden geven was steun en aandacht. Volgens leerling Maria: 

“Because like they have nothing to give us, they only have this time, there time to give us, they 

have no money to give us, when we are growing, but they can do this and make us excess for our 

study. So we can take our responsibility in the future”.   

 Ondersteuning van ouders is dus van invloed op de toekomst van meisjes. Het wel of niet 

steunen wordt veelal beïnvloed door de opleiding en SES van de ouders. Ouderlijke steun kan op 
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verschillende manieren tot uiting komen: van vermindering van huishoudelijke taken tot het stimu-

leren van het maken van huiswerk en het doen van een vervolgopleiding. Dit betekent niet dat 

meisjes die geen ouderlijke steun hebben gehad gedoemd zijn om te falen, maar de steun maakt 

het makkelijker voor de meisjes om een betere toekomst tegemoet te gaan. 

 

5.1.6 Slotbeschouwing  

Concluderend kan worden gezegd dat de meeste participanten vinden dat er genderongelijkheid is 

in Ethiopië. Zowel in de stad, maar volgens de participanten meer op het platteland. Dit onderzoek 

richtte zich toch vooral op de stad. Meisjes ervaren in de maatschappij van Addis Ababa onder 

andere genderongelijkheid thuis en op het werk. Er zullen vast andere maatschappelijke plekken 

zijn waar genderongelijkheid eveneens aanwezig is, maar de participanten van dit onderzoek von-

den deze twee plekken de grootste invloed op hun eigen leven en op school hebben.  

 Op het werk kan er sprake van genderongelijkheid. Sommige vrouwen hebben moeite om 

een gelijke behandeling te krijgen op het werk, maar aan de andere kant willen niet alle vrouwen 

promoveren of gelijk zijn aan de man op het werk. De oorzaak van genderongelijkheid in beroeps-

keuze of het minder assertief zijn op het werk kan mede veroorzaakt worden door educatie.  

 De thuissituatie heeft bijvoorbeeld invloed op hoe de meisjes presteren op school, of de 

ouders hun dochters wel of niet steunen in hun educatieve carrière kan hier invloed of hebben. 

Daarbij hebben meisjes soms geen mogelijkheid om thuis huiswerk te maken, ook dit kan invloed 

hebben op de schoolprestaties. De genderongelijkheid thuis werkt door tot genderongelijkheid tus-

sen jongen en meisjes op school. Wat voor vormen van genderongelijkheid er nog meer zijn op 

school en wat mogelijke gevolgen zijn, wordt in onderstaande hoofdstuk en hoofdstuk drie behan-

deld.  
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5.2 Hoe wordt ongelijkheid gereproduceerd in de school? 

5.2.1. (Schijn) genderneutraliteit op de middelbare school  

Naast dat er volgens de participanten genderongelijkheid is in de Ethiopische maatschappij, kan 

genderongelijkheid ook zichtbaar zijn op scholen. Gendergelijkheid op scholen is van belang omdat 

dit een bijdrage kan leveren en een indicator voor empowerment kan zijn (Harper et al, 2014). De 

school zou een genderneutrale plek kunnen zijn of een plek waar getracht wordt gendergelijkheid te 

creëren (Dunne, et al, 2006). Op school zouden de meisjes een goede educatie kunnen krijgen, 

waardoor ze kans hebben om zelfstandig te zijn en zelfvertrouwen te krijgen (Chattier, 2013). De 

school zou meisjes kunnen informeren over hun rechten (Stromquist, 2015). Hierdoor zouden ze 

beter voor zichzelf op kunnen komen. Het opkomen voor je eigen recht en zelfstandig zijn, zijn moge-

lijke indicatoren voor empowerment. In het onderzoek leek de school in de eerste instantie gender-

neutraal, maar toen de school onder de loep werd genomen kwamen er toch verschillende vormen 

van schijnneutraliteit aan het licht. Er waren bijvoorbeeld een hoop docenten en leerlingen die be-

noemden dat de school genderneutraal was, “Onderzoeker: do you see inequality in the school 

Peter: No I don’t encounter such life”. Maar bij nader inzien hadden de scholen toch wat genderonge-

lijke elementen. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de huidige gang van zaken van de middel-

bare publieke school bekeken. Wat gebeurt er nu in een les? Is er uberhaupt een genderverschil en 

wellicht genderongelijkheid tussen jongens en meisjes? Is er een verschil in hoe meisjes vergeleken 

met de jongens worden behandeld door de docent? Is er dus genderongelijkheid die door de docent 

wordt veroorzaakt? Hierna worden de huidige maatregelen van de publieke middelbare school 

behandeld. Er wordt getracht in dit hoofdstuk de volgende deelvraag te beantwoorden: Welke activi-

teiten en praktijken dragen bij aan genderongelijkheid? 
 

5.2.1.1 (Schijn)neutraliteit: De meisjes tegen de jongens 

In deze alinea komen vooral de meningen van de participanten aan bod van de publieke middelbare 

school. Meningen van de andere leerlingen geven soms extra contextuele informatie. Er wordt beke-

ken of er verschillen tussen meisjes en jongens zijn. Behandelen jongens en meisjes elkaar gender-

ongelijk? Vinden jongens en meisjes elkaar ongelijk? Hoe gedragen jongens en meisjes zich in de 

klas? In het eerste deel worden verschillende meningen vergeleken over of nu meisjes of jongens 

actiever zijn in de les. Hierna wordt het beeld wat genuanceerd door middel van toelichting over 

gedane observaties, ook zou hetzelfde gebeuren voor de jongens en hoe jongens en meisjes zich 

gedragen in de les. Als laatste wordt bekeken of de meningen die de participanten hebben overeen 

komen met het gedrag dat ze vertonen in de klas.        

  Er werd in het onderzoek al eerder vermeld dat mannen actiever waren in de klas en beter 

presteerden dan de meisjes. Mannelijke participanten van de publieke middelbare school benadruk-

ten dat meisjes van hun school eigenlijk geen motivatie hebben om verder te studeren na de middel-

bare school. Hierdoor doen de meisjes van hun middelbare school volgens hen ook niet hun best op 
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school. De reden hiervoor is volgens de partipanten dat carrière maken geen doel van de meisjes is, 

maar dat de meisjes er een traditioneel doel op nahouden, zoals thuiswerken. Volgens docent Luna 

van de middelbare school lachen de meisjes veel in de klas, luisteren ze niet en praten de meisjes 

soms alleen met elkaar. “Yeah, I don’t know, there are some girls here, they don’t think they are 

gonna succeed somewhere, they are not acting good, I don't know why, they would laugh in the 

class, or listen, or talk with each other, I don’t know”       

  Ook zijn veel meisjes in Ethiopië volgens de participanten (leerlingen, docenten en studen-

ten) verlegen. Docent Teun zegt “Yeah, and also sometimes female students are shy”. Dit kan een 

mogelijke belemmering zijn in hoe actief de meisjes meedoen in de klas. De verwachting is dat dit 

regelmatig een gevolg is van hun opvoeding. Thuis moeten ze vaker hun mond houden en dit werkt 

door op school. Dit uit zich in verlegen gedrag. Wellicht zijn ze hierdoor minder actief en luid in de 

klas in vergelijking met hun mannelijke klasgenoten. Ze zeggen tegen de leraar minder snel dat ze 

iets niet snappen en ze blijven op de achtergrond bij klassikale discussies.     

  Opvallend is wel dat sommige participanten buiten de publieke middelbare school bena-

drukken dat meisjes erg luid zijn in de les en het goed doen op school. Meisjes van prepatory school, 

Dien, Lea en Sarah benoemden dat meisjes absoluut niet verlegen zijn in de klas. Dien: “No, there 

not!”, Lea: No they’re loud”, Sarah: “Louder than even guys”. Ook qua prestaties zouden meisjes het 

beter doen dan jongens. Volgens Loes, Dien en Sarah hebben de meisjes hogere cijfers. Deze 

lessen zijn helaas niet geobserveerd. Of deze informatie correct is, kan dus niet bevestigd.  

  In de interviews van de publieke middelbare school zeggen de jongens dat de meisjes 

weinig motivatie hebben en zeiden de docenten dat de meisjes erg verlegen zijn. In de volgende 

paragraaf wordt onderzocht of dit beeld ook terug komt bij de observaties.  

             

 5.2.1.2 (Schijn)neutraliteit: verschil tussen jongens en de meisjes in de klas 

Uit de klassenobervaties van de publieke middelbare school bleek dat er verschil was tussen de 

jongens en meisjes. Bij het vak scheikunde zaten de jongens bijvoorbeeld meestal vooraan in de klas 

en wilden zij graag alle vragen beantwoorden. Meisjes leken tijdens de observaties in de klassen wat 

passiever. Uit de observaties bleek ook dat de jongens zelfverzekerd hun hand omhoog staken en 

antwoord gaven op klassikale vragen. Ook stonden jongens zelfverzekerder voor de klas als ze 

bijvoorbeeld een antwoord van het bord moesten beantwoorden. Ze praatten luid en duidelijk. Als 

een meisje voor de klas stond, was zij vaak verlegen en onzeker. Bij de les scheikunde bijvoorbeeld, 

leek het alsof de meisjes niet konden wachten totdat ze hun beurt weer door konden geven aan een 

jongen. Als er een evenement met een podium was op school, dan waren het niet de meisjes die 

graag op het podium wilden staan, het waren altijd de jongens. Volgends de gymdocent van de 

middelbare school: “Yes, they are shy, you know, yes, even they cannot want to be seen, by being 

on the stage”. Niet bij elke les waren de jongens actiever in de klassenobservaties. Bij de zes geob-

serveerde Engelse lessen waren de meeste jongens en meisjes relatief even actief. In deze lessen 



  43 

staken de meisjes en de jongens even vaak hun hand omhoog om klassikale vragen te beantwoor-

den. In deze lessen durfden de meisjes minder vragen te stellen aan de docent, maar ze durfden dus 

wel te praten en te overleggen met hun eigen geslacht. De meisjes leken dus niet verlegen naar 

elkaar toe. Jongens hadden in deze lessen ook meer de neiging om met hun eigen geslacht te 

praten in de klas. Tom, Fred en Patrick van de publieke middelbare school benoemden wel dat ze 

meisjes als gelijken zien in de klas. Patrick benoemt “I think that women and men are very equal” en 

meisjes van de middelbare school benoemden ook dat ze jongens als gelijken zien. Uit de observa-

ties leek de directe interactie tussen de twee geslachten op school niet extreem hoog.   

  Bij geobserveerde scheikundelessen zaten de jongens liever samen met hun eigen ge-

slacht. Bij geobserveerde Engelse lessen en geschiedenislessen varieerde dit nog wel eens, maar 

over het algemeen zaten de jongens naast de jongens en de meisjes naast de meisjes. Het was niet 

zo dat er geen interactie was tussen de jongens en de meisjes of dat een meisje nooit naast een 

jongen zat, maar de voorkeur met wie schoolwerk gemaakt werd in de klas of naast wie iemand zat 

in de klas, was vooral gericht op het eigen geslacht.         

  Onderling vonden jongens en meisjes elkaar gelijk. Toch is er verschil te zien tussen 

jongens en meisjes. Op de middelbare publieke school leken meisjes meer verlegen in de klas, 

staken ze minder vaak hun hand omhoog en leken ze bij sommige lessen minder actief. De jongens 

leken juist bij alle lessen redelijk actief en vonden niet erg om voor de klas te staan bij de publieke 

middelbare school. De jongens en meisjes behandelen elkaar niet zo zeer genderongelijk. Het ver-

schil uit zich vooral in de observaties en de meningen van participanten. Het gedrag dat meisjes in 

de klas vertonen zou wel belemmerend kunnen werken voor toekomstige gendergelijkheid. De 

verwachting is dat het zich verlegen opstellen of het niet stellen van vragen kan zorgen voor vermin-

derde prestaties. Ifegbesan (2010) benoemt dat docenten meisjes wel genderongelijk behandelen. In 

de volgende paragraaf wordt onderzocht of dit echt gebeurt.  

 

5.2.1.3  (Schijn) neutraliteit tussen docenten en leerlingen             

Docenten zijn de personen die de leerlingen het meeste zien en die waarschijnlijk de grootste invloed 

hebben op de leerlingen. Docenten zouden dus een grote bijdrage kunnen leveren aan het gender-

neutraler maken van de lessen (Alesina, et al., 2011; Aikman, et al., 2005).  

Docenten en leerlingen benoemden in de interviews al dat ze genderneutraal waren in de 

les. Jongens en meisjes kregen evenveel de beurt in de geobserveerde klassen. Jongens en meis-

jes werden bijna evenredig uitgenodigd om hardop te spreken in de klas. Sommige docenten gaven 

zelfs de meisjes wat extra aandacht of extra de beurt in de les volgens leerlingen Patrick en Nienke. 

Scholier Nienke zegt “No in school, we give more active to girls I think”. Leerling Lali benoemt: “The 

teacher is motivating the girls”. Lali zegt dat ze hierdoor actief wordt in de les. Docent Peter zegt dat 

hij meisjes soms extra aandacht geef om te compenseren voor de achtergestelde achtergrond van 

de meisjes.  
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Het was niet duidelijk terug te zien in de klassenobservaties of meisjes extra aandacht kre-

gen van de docent. Bij de meeste docenten kregen jongens en meisjes evenveel kans antwoord te 

geven op de vraag van de docent. De docent en leerlingen benoemden in de interviews ook dat er 

aandacht geven werd aan de leerlingen die hun best doen in de les. Deze leerlingen krijgen extra 

aandacht. Het gaat volgens de leerlingen niet om gender, maar om de interesses van de leerlingen. 

Docent Teun zegt: “Better at subjects, that means some students are more interested in science and 

other students are more interested for social science, so its better variability based on there  inter-

est”. Jongens zijn vaak meer geïnteresseerd in scheikunde, daarom krijgen de jongens bij de schei-

kundeles meer aandacht. Het gaat dus volgens de participanten niet om gender, maar om interesse 

en om hoe actief iemand meedoet in de les.         

 De verwachting is dat meisjes wellicht verlegen zijn in de les, omdat ze geen extra positieve aan-

dacht krijgen die hun zelfvertrouwen geeft om bijvoorbeeld hun hand op te steken in de les. Docen-

ten lijken vanuit de klassenobservaties naast scheikunde redelijk genderneutraal naar de leerlingen 

toe. Alleen doen docenten er in de les weinig tot niets aan om meisjes en jongens in de les meer 

genderneutraal te krijgen en te compenseren voor de maatschappij waarin ze leven. Dit wijkt af van 

de eerder in dit onderzoek geschetste verwachting dat docenten wel hun best toen om gendergelijk-

heid te creëren in de klas.   

        

5.2.1.4  (Schijn)neutraliteit in het curriculum  

Naast dat docenten een bijdrage kunnen leveren aan meer gendergelijkheid kan het curriclum mo-

gelijk ook een bijdrage leveren (Good et al., 2010). De overheid heeft geprobeerd curriclum te ver-

anderen volgens genderexpert Jasper. Maar is het curriclum echt genderneutraler geworden?  

  De schoolpsycholoog Eva en genderspecialist Margriet stellen dat illustraties in boeken 

genderstereotyperend zijn, omdat het schoolsysteem op mannen is georiënteerd. De boeken zijn 

seksistisch, volgens genderexpert Margriet.  Expert Eva beschrijft dit als volgt: “Even the books can 

choice a gender, cooking is always for females, but playing football”. Ook bij de documentanalyse 

kwam dit terug. Er stonden in totaal 55 illustraties in twee geschiedenisboeken. Aan de hand van de 

categorieën van Ifegbesan (2010) & Good et al (2010) zijn de illustraties geanlyseerd. Volgens Good 

et al (2010) waren illustratie genderstereotypeerd als mannen de macht hebben in het plaatje, domi-

nant lijken en als ze een hoge status hebben in de illustratie. Dit is bijvoorbeeld zo als de man de 

dokter is en de vrouw in het plaatje de zuster. Vrouwen worden passief afgebeeld, dus mannen 

veranderen een situatie en vrouwen ondergaan de situatie. Mannen beheren en beheersen vaker de 

omgeving. Ifegbesan (2010) gaf concrete voorbeelden van genderstereotyperingen zoals: dat man-

nen sterker zijn dan vrouwen, dat mannen beter zijn in sport, dat meisjes meer bezig zijn met kle-

ding, dat de plek van de vrouw in het huishouden is, etc. Als illustraties niet in de buurt kwamen van 

deze genderstereotypen, dan werden ze beoordeeld als genderneutraal.  
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  Op maar één illustratie stond een vrouw, Zewdity Menelik (keizerin van Ethiopië 1916-

1930). De verwachting is dat in de geschiedenis meer prominente mannen dan vrouwen zijn ge-

weest, maar zelfs bij scheikunde werden er veel mannelijke illustraties gebruikt. De beelden waren 

dan wel neutraal, zoals een jongen die fietst, astronaut is of aan een touw trekt. De verhouding 

man/vrouw is krom in het boek. Dit is volgens Good et al (2010) ook een teken van genderongelijk-

heid. Alleen in de Engelse boeken staan veel vrouwen. De vrouwenillustraties staan veelal in gen-

derstereotype. Voorbeelden van deze genderstereotype illustraties zijn: vrouwen die aan het koken 

of breien zijn, zuster zijn en de jongen die voetbalt of het hout bewerkt.  De overheid heeft gepro-

beerd om het curriculum genderneutraal te maken. Dit is gelukt bij het vak Maatschapijleer met 

ethiek volgens de participanten. Maar bij de documentanalyse van de andere boeken blijken de 

boeken niet geheel genderneutraal te zijn of überhaupt hun best te doen om meer gendergelijkheid 

te creëren. Er zijn wel een paar illustraties die tegen genderstereotyperen in gaan, maar toch is de 

overgrote meerderheid van de plaatjes niet genderneutraal. Zie voor exacte cijfers tabel 2 hieronder.   

 

Tabel 2. Geschiedenis 

Groep 9  

Geschiedenis 

Groep 10 

Engels 

Groep 

9  

Engels 

Groep 

10 

Scheikunde 

Groep 9  

Scheikunde 

Groep 10 

Jongen neutraal 26  29 21 14 28 9  

Jongen stereotype   4 3 1  

Meisje neutraal  2 10 3 5 3  

Meisje stereotype    22 7   

Genderneutraal voor 

beide seksen 

 1 28 24 5 2 

Tegen genderstere-

otypen 

 1 16 4   

 

De illustraties zijn dus vaak niet genderneutraal. Expert Eva zegt ook dat toetsen gendergestereoty-

peerd kunnen zijn. Bij de onderzochte toetsen was alleen de Engelse toets soms niet geheel gen-

derneutraal. Een mogelijk genderstereotypisch voorbeeld is: “One of the men who left, was the head 

op the deparment”. Er werd uit de toetsen duidelijk dat bij het vak Maatschappijleer gesproken werd 

over gendergelijkheid. Er werden vragen gesteld als “Equality of benefits implies that?”, “The con-

cept of equality refers to?” of “The major causes of gender inequalities in Ethiopia concering rights 

and status have been?”. Wellicht besteden niet alle educatieve boeken aandacht aan gendergelijk-

heid maar het onderwerp gender werd in ieder geval behandeld in deze les.  
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5.2.2 Schoolorganisatie en huidige maatregelen voor meer (schijn)genderneutraliteit 

School zou een genderneutrale plek moeten zijn die aanzet geeft tot meer gendergelijkheid. De tot 

nu toe gelezen resultaten geven weer dat er nog genderongelijkheid op school aanwezig is. Dit is 

alleen niet zo duidelijk als in de voorbeelden van Ifegbesan (2010) waar docenten meisjes veelvul-

dig huishoudelijke taken geven in de klas, meer dan de jongens. Een ander voorbeeld van Ifegbe-

san (2010) is dat de meisjes frequenter de klas moeten opruimen dan de jongens.  

 Toch is er ook genderneutraliteit. Zoals bijvoorbeeld tussen de jongens en de meisjes op 

de middelbare school. Genderneutraliteit kan worden teruggezien in de toegang tot de school: er is 

gelijke toegang voor jongens en meisjes. Aan de andere kant stellen genderexperts zoals de 

schoolpsycholoog van de publieke middelbare school dat de school eigenlijk niet tot nauwelijks aan 

gendergelijkheid doet. De school is helaas nog geen model voor verandering. Toch zeggen ook veel 

participanten dat de school zijn best doet om meer gendergelijkheid te creëren tussen mannen en 

vrouwen. De school heeft verschillende oplossingen om meer gendergelijkheid te creëren. Hoe 

effectief deze maatregelen van de middelbare school zijn, zoals de genderclubs, is onbekend. In het 

aankomende deel wordt een opsomming gegeven van door de participanten benoemde maatrege-

len die een bijdrage zouden moeten leveren aan meer gendergelijkheid op school. Deze genderge-

lijkheid is een van de voorwaarden voor mogelijke empowerment. De eerste maatregel die veelal 

benoemd werd door participanten waren de genderclubs. 

 

5.2.2.1 Genderclubs  

  Genderclubs worden volgens participanten gegeven op de middelbare school. Deze zijn open voor 

zowel jongens als meisjes. Docent Peter benoemt dat de clubs eigenlijk alleen voor meisjes moeten 

zijn. Meisjes moeten in deze clubs leren om zichzelf te beschermen en zich minder kwetsbaar op te 

stellen. Mannen zouden dit volgens participanten wat minder snel nodig hebben omdat ze vaak 

minder kwetsbaar zijn. De meisjes leren in de genderclubs over gender en kunnen bijles krijgen in 

schoolvakken. Bijles is ook de reden waarom sommige jongens naar de genderclubs gaan. Een 

ander doel van de club is meisjes te empoweren. Ze kunnen bijvoorbeeld een assertiviteitscursus 

krijgen. Ook zijn er soms lessen over HIV en AIDS. Bij de vraag aan de vrouwelijke docent over de 

genderclubs kreeg ik als antwoord: “I don’t know, I never heard of genderclub in school, maybe 

there is no, I’m sorry. Toen de docent later bij de directeur na vroeg over de genderclubs zij ze 

“There is a genderclub. The members are both teachers and students. Teachers= men 6 female= 

16. Students = female 40 men = 18. He told that the club was so effective, they have done a lot of 

things throughout the year such as creating awareness, guidance, counseling and giving trainings”. 

Meerdere participanten hebben het gehad over het bestaan van de genderclubs, maar geen enkele 

geïntervieuwde vrouwelijke participant ging er ook daadwerkelijk zelf heen. Dus wellicht zijn deze 

genderclubs er wel, maar hoe meisjes toetreden tot deze clubs en de bekendheid van de gender-

clubs, laat nog veel te wensen over.   
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5.2.2.2 Docenten  

Naast de genderclubs zijn er docenten die graag meisjes stimuleren om meer hun best te doen op 

school. Dit doen ze door de meisjes op een bepaalde manier toe te spreken “If they don't get a 

bachelors degree, don't get a job, they are gonna be servant for their husband”. Vooral vrouwelijke 

docenten van de publieke middelbare school leggen in hun klas de nadruk op het toekomstperspec-

tief, Ze stellen vervolgens vragen zoals, ‘Wat wil je worden?’. Een andere mannelijke docent pro-

beert elke keer een paar minuten in de les te besteden aan het bespreken van genderissues. Do-

cent Daan zegt:  

 

“Every teacher may take two minutes, or one minute, to tell or inform, students about gen-

der issues, and try to participate and stimulate females to participate, in class, and encour-

age them by, remembering the famous females, how they reached their goals, or how to 

contribute to self realization, to take as example to simulate them or prepare them, for their 

own voice”.    

 

Er was ook een vrouwelijke docent die zelf probeerde het voorbeeld te zijn. Ze had wel gestudeerd 

en haar best gedaan zelfstandig te worden. Ze verteld hoe ze dit gedaan had en waarom dit van 

belang was aan haar (vrouwelijke) leerlingen. In de klassenobservaties zijn deze voorbeelden, dus 

het zelf proberen van de docenten meisjes te empoweren, niet teruggezien.    

   Bij de klassenobservatie en in de interviews werd gezien en gezegd dat in de les ook veel 

complimentjes aan meisjes en aan jongens worden gegeven zoals “good, well done”. Dit kan er wel 

voor zorgen dat meisjes zelfvertrouwen krijgen en assertiever worden in de les. Dit gebeurde bij de 

jongens en de meisjes, dus was niet specifiek voor de meisjes, maar het zou zowel jongens als 

meisjes meer zelfvertrouwen kunnen geven. 

 

5.2.2.3 Pamfletten 

Docenten proberen dus in hun klas gendergelijkheid te creëren, maar er zijn meer maatregelen die 

de middelbare school getroffen heeft. Volgens de docenten van de school zouden er namelijk ook 

pamfletten zijn die vrouwen empoweren. Hierop zouden foto’s van meisjes staan, die gelijkheid 

zouden stimuleren. De docenten wisten niet precies wat er op de pamfletten stond, waar ze waren 

of door wie ze gemaakt werden, maar onderwerpen op de pamfletten zouden wel erg goed zijn om 

meisjes te empoweren. De vraag blijft of deze pamfletten echt bestaan en of ze echt zo positief zijn 

als de docenten zeiden.  

 

 5.2.2.4 Affirmatie-acties  

Naast deze maatregelen zijn er ook affirmatie-acties. Deze maatregel komt vanuit de overheid en is 

geïmplementeerd in de scholen (Yasin, 2013). Meisjes kunnen door deze acties met een lager cijfer 
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naar de universiteit of naar prepatory school. Jongens moeten hogere cijfers halen op de middelbare 

school. Bij de affirmatie-acties op school, krijgen meisjes een bepaald percentage boven op hun 

cijfer. Het nadeel van deze acties is volgens sommige participanten dat sommige meisjes die naar 

de universiteit gaan het niveau niet aan kunnen omdat dit te hoog voor hen is. Een andere mogelijke 

uitkomst van de affirmatie-acties is dat sommige meisjes nooit geleerd hebben om echt te studeren 

toen ze jonger waren en het tempo op de universiteit niet aankunnen, waardoor zij alsnog stoppen 

met studeren.  

 

5.2.2.5  Ouders  

Als laatste zijn er op de middelbare school gesprekken met de ouders. Vaak tweemaal per jaar, aan 

het begin van het schooljaar en halverwege het schooljaar. De docenten bespreken dan problemen 

zoals genderongelijkheid (Meer informatie waar de docenten over spraken werd niet gegeven). Dit 

werkte volgens de docenten erg goed, maar volgens schoolpsycholoog Eva komen de ouders vaak 

niet opdagen. Als ze wel komen opdagen, dan vragen ze bijna gelijk weer of ze mogen gaan. Vol-

gens Eva zijn deze ouders vooral bezig met overleven en niet met school. De genderexpert werkt op 

een school uit een arme buurt. Verwacht wordt dat de economische achtergrond van een gezin 

invloed heeft op hoeveel steun een kinderen en dan vooral meisjes krijgen in een gezin (Jayaweera, 

1997).  

5.2.3 Slotbeschouwing 

Op het eerste gezicht lijken de lessen, docenten en leerlingen genderneutraal. De grote duidelijke 

traditionele voorbeelden van genderongelijkheid die Ifegbesan (2010) geeft, zoals dat alleen jongens 

mogen spreken in de les en alleen de beurt krijgen, dat meisjes water moeten halen tijdens de les 

en dat meisjes geen aandacht krijgen, zijn niet geobserveerd. De genderongelijkheid in de les, 

tussen leerlingen en tussen docenten is subtieler en sluimert op de achtergrond. Genderongelijkheid 

blijft zichtbaar tijdens lessen waarin jongens actiever zijn. Jongens durven bijvoorbeeld in tegenstel-

ling tot de meisjes hulp te vragen in de les. Meisjes en jongens behandelen elkaar onderling gen-

dergelijk. Alleen het gedrag in de klas op de middelbare school, verschilt op gender. De illustraties in 

het lesmateriaal zijn ook niet altijd even genderneutraal. Veelal zijn illustraties genderstereotype.  

  Er zijn verschillende instanties die proberen genderongelijkheid te verkleinen. De overheid 

doet het via onder andere affirmatie-acties. Ook wordt er door de school zelf invloed uitgeoefend, 

zoals de docent die probeert een voorbeeld te zijn of als de docent meisjes positief probeert te 

bekrachtigen. Hoe effectief elke methode is, verschilt en het effect is soms zelfs onbekend, zoals bij 

genderclubs. Docenten en leerlingen schetsen alle methodes rooskleurig. Pamfletten zouden heel 

goed werken, net zoals het contact met de ouders, maar of dit echt werkt is nog niet duidelijk. Het is 

een goed teken dat scholen hun best doen om genderongelijkheid weg te werken, maar de metho-

des die op school worden toegepast, elimineren niet de sluimerende ongelijkheid die altijd nog be-

staat. 
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5.3 Gevolgen van onderwijs op genderongelijkheid 

Genderongelijke behandeling op school kan een negatief effect hebben op de toekomst van meis-

jes. Als meisjes niet gendergelijk worden behandeld dan kunnen ze er zowel economisch als qua 

gezondheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid op achteruit gaan (Chattier, 2013; Limoncelli, 2010; 

UNESCO, 2014). Deze sectie tracht antwoord te geven op de vraag “Wat zijn de gevolgen van deze 

(educatieve) genderongelijkheid op empowerment van meisjes” 

Er zijn dus verschillende gevolgen verbonden aan het wel of niet gelijk behandelen van 

meisjes op school. Het gelijk behandelen van meisjes op school (en daarbuiten) kan een bijdrage 

leveren aan empowerment. Stromquist (1995, 2015) heeft empowerment uitgelegd via multidimen-

sionale dimensies. Onderwijs en daarbij gender(on)gelijke behandeling kan een bijdrage leveren 

aan verschillende persoonlijke vlakken, zoals aan de cognitieve, psychologische, politieke, econo-

mische en sociale vlakken. In deze sectie worden, aan de hand van nieuwe resultaten, de gevolgen 

voor deze verschillende vlakken besproken.  

 

5.3.1  Cognitieve empowerment 

De eerste dimensie die dit onderzoek van Stromquist (1995) gebruikt, is de cognitieve empower-

ment. Voor Stromquist (1995; 2015) houdt deze dimensie het volgende in: het bewust kunnen na-

denken over de genderrealiteit en de ongelijkheid in deze realiteit. De meisjes zouden bij deze di-

mensie moeten begijpen dat er mogelijk genderongelijkheid is. Hieronder wordt besproken welke 

kennis en bewustzijn wordt verkregen via educatie, wat mogelijk van invloed kan zijn op het gevoel 

van empowerment bij meisjes.          

  Student Roos vindt educatie belangrijk: “Nowadays, everybody understands, that education 

is the only thing that can change you!”. Het eerste wat meisjes op school verkrijgen is kennis. Ken-

nis en bewust zijn, zijn belangrijk voor empowerment. Door kennis kan een meisje doorstuderen. Dit 

geeft een meisje wellicht zelfvertrouwen en geeft de meisjes meer keuzeruimte. Ze leren mede door 

educatie ook voor zichzelf te denken. Ook geeft kennis de mogelijkheid tot zelfreflectie en bewust-

zijn. De publieke middelbare school geeft kennis aan de meisjes. De kwaliteit van de gegeven ken-

nis verschilt. Kennis werd veelal gegeven via docenten en curriclum dat niet genderneutraal is. Wel 

werd geprobeerd om bewustzijn te creëren via genderclubs, docenten en curriclum, maar of be-

wustzijn echt aangewakkerd werd door deze methodes is onbekend.  

  Leerlingen weten mede door educatie en onder andere vakken zoals Maatschappijleer met 

ethiek, wat ze missen qua rechten en waar ze voor willen strijden. Dit is niet goed terug te zien bij 

meisjes van de publieke middelbare school, maar wel bij de universitaire studentes van de Yellow 

Movement. Deze vrouwen weten wat hun rechten zijn en strijden voor meer gelijkheid tussen man-

nen en vrouwen op de universiteit. Ze ervaren ook dat veel meisjes zich niet bewust zijn van hun 

rechten of geen probleem zien in de maatschappij. Naast de Yellow Movement wisten ook andere 

meisjes van de middelbare school wat voor rechten ze hebben en durven ze door educatie voor 
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zichzelf op te komen. Als een man aan leerling Dien zou zitten zou ze als volgt reageren: “I would 

sue his ass”, of als een man een baas zou spelen, zou Dien zeggen: “Nooo, I gonna divorce that 

sh*t, if he acted as boss”.  

 

5.3.2 Psychologische empowerment 

Naast het verkrijgen van cognitieve kwaliteiten zijn er ook psychologische kwaliteiten waar educatie 

bij kan helpen. Eén van de kwaliteiten is zelfvertrouwen. Altinyelken (2009) heeft onderzoek gedaan 

naar Turkse migranten meisjes. Het bleek dat meisjes die succes vol waren op school meer zelfver-

trouwen kregen (Altinyelken; 2009). Het zelfvrouwen kan zich uiten in het minder verlegen zijn, in 

het durven uit te spreken van een mening en het hebben van een stem. In het onderzoek waren er 

veel vrouwen zelfvertrouwen uitstraalden. Opvallend in de interviews en klassenobservaties van de 

publiek middelbare school was dat niet alle meisjes hardop durfden te spreken (zoals eerderge-

noemd). In de les stelden meisjes bijvoorbeeld nooit een vraag en deden ze minder mee in discus-

sies. Ook was het afnemen van interviews met de meisjes uit de arme wijk moeilijk door hun verle-

gen houding. Wellicht heeft de sociale achtergrond van de meisjes invloed gehad op hoe verlegen 

een meisje was in het onderzoek (Ahmar & Anwar (2013)). Vooral meisjes van de publieke middel-

bare school waren verlegen in dit onderzoek. De meisjes van rijkere komaf waren minder verlegen 

in dit onderzoek en hadden veel te vertellen.  

 Opvallend is dat verlegen zijn erg belangrijk is voor Ethiopische vrouwen. Het lijkt er op dat 

het een traditioneel idee is. Veel mannen vinden dit aantrekkelijk, volgens de partipanten. Een meis-

je dat verlegen is, kan een vriend en man niet storen, “Shy girl, who does not disturb the guy, is the 

best girl”. Eva zegt “The boy looks at you if you are shy”. Als een meisje niet verlegen is, kan dit 

betekenen dat ze moeilijk te temmen is. Je zou het meisje dan moeilijk kunnen controleren. Sterre 

benoemt dit: “Women should keep quite, be to themselfs and be pretty and nice and not to much 

trouble for their husband, not to much trouble for the men in their lives”.  

 Hiernaast hebben de familie en de cultuur mogelijk ook invloed op hoe verlegen een meisje 

is. Sommige meisjes leren thuis dat een meisje de autoriteit van een man niet in vraag mag trekken. 

Ook is het ‘nee’ zeggen tegen een mannelijke docent, mannelijke vriend of vader niet normaal. Dit 

verlegen moeten zijn, draagt niet bij aan de empowerment. Voor psychologische empowerment 

(Stromquist 2015) moet je assertief zijn en een stem hebben. Meisjes die verlegen zijn komen min-

der voor zichzelf op in de klas en laten hun stem niet horen.  

 School kan ook bijdrage leveren aan het zelfverzekerder maken van meisjes. Mede door 

school kan een meisje leren een duidelijke “mening” te hebben, door de verschillende maatregelen 

die de school getroffen heeft. Dit is schijnbaar meer nodig, vooral voor de meisjes van lagere af-

komst, omdat deze meisjes in dit onderzoek verlegener zijn. Meisjes van een lagere afkomst hebben 

naar verwachting meer te maken met traditionele ideeën, die onderdrukkend kunnen werken. Meis-

jes die het sociaal en economisch beter hebben worden veelal door hun ouders gesteund.  
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5.3.3 Politieke empowerment 

Een ander onderdeel van empowerment volgens (Stromquist 2015), is politieke empowerment. Dit 

houdt in dat men bewust is van ongelijkheid en de mogelijkheid heeft om zich te organiseren en te 

mobiliseren. Er moet eerst bewustzijn zijn van ongelijkheid voordat je een groep kan mobiliseren om 

te strijden. In dit onderzoek mobaliseerden de meisjes van de publieke middelbare school zich niet. 

Wel was er politieke empowerment terug te gezien bij de vrouwen van de universiteit. Zoals eerder 

genoemd is er de Yellow Movement (Y-M) op de universiteit van Addis Ababa. Onder andere door 

educatie ontdekten de meisjes ongelijkheden tussen jongens en meisjes en mobiliseerden ze zich 

tegen genderongelijke behandelingen. Wat volgt is een voorbeeld van mobilisering.   

  Niet iedereen steunt deze gemobiliseerde groepen. De Y-M krijgt veel commentaar op de 

universiteit van zowel jongens als meisjes. Meisjes zeggen tegen de Y-M dat ze zelf het probleem 

creëren. Student Sterre zegt dat een ander meisje het volgende over de beweging zei: “If you move 

on from gender being an issue, it will stop being an issue, so just stop talking about it, you are the 

one making it an issue!”. Meisjes, en ook jongens, vinden dat Y-M een probleem creëert dat er niet 

hoeft te zijn.  

 

5.3.4 Economische empowerment 

Naast dat sommige vrouwen politiek empowered kunnen zijn, kunnen vrouwen ook economisch 

empowered worden volgens Stromquist (1995, 2015). Economisch empowered houdt in dat vrou-

wen de capaciteit hebben om een inkomen te generen. Veel vrouwen uit dit onderzoek werkten nog 

niet of waren nog maar net begonnen met werken. Toch hadden veel vrouwen wel een duidelijke 

visie op werk en educatie. 

 Mede door educatie kunnen vrouwen buitenshuis werken. Werk kan gevoel van zelfver-

trouwen geven en een gevoel van onafhankelijkheid creëren. De meisjes van de publieke middelba-

re school worden volgens docenten en genderexperts waarschijnlijk allemaal huisvrouw of  

koopvrouw. De meisjes in de interviews op de school zeiden wel dat ze piloot wilden worden of 

ingenieur, maar daar kwam volgens de docenten en genderexperts in de realiteit maar weinig van 

terecht. Dit omdat de meeste meisjes uit deze buurt weinig geld hebben en voor inkomen moeten 

zorgen. Na school moeten de meisjes zo snel mogelijk aan het werk van hun familie.  

  De meeste meisjes uit het onderzoek wilden na hun educatie niet alleen huisvrouw zijn en 

voor de kinderen zorgen. Ze hebben veel motivatie. Dit waren zowel de meisjes van de publieke 

middelbare school als de andere meisjes. De moeders van de meisjes hadden geen opleiding geno-

ten of moesten met hun werk stoppen toen ze kinderen kregen. De moeders willen niet dat hun 

dochters hetzelfde lot ondergaan. Hierom stimuleren ze hun dochters. Prepatory-scholier Sarah 

zegt: “Yeah, they’ve been true, they don't have their own life most of them, the mothers, so they are 

like, under the rule of their husband, they don’t want that for us”. Ook willen de meisjes zelf niet het 

leven wat hun moeders hebben. Ze willen meer dan snel trouwen en kinderen krijgen. De meeste 
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meisjes willen eerst een tijd single zijn en carrière maken. Publieke middelbare school leerling Judith 

zegt: “First I want to get a nice job, after that my husband “.  

 

Student Sophie vindt het zelfs niet erg om meer te verdienen dan haar man: 

 “I was like, no, it is not! I am okay with making more money than my husband, I am okay with hav-

ing more fame, prestige, having more education, having a louder voice, I am okay with saving the 

world, with holding everything up, I am a very positive person. I like to do things big and like I always 

succeed”.  

 

Eén van hoofdredenen waarom vrouwelijke participanten studeren is om later te kunnen werken. 

Een belangrijke reden om te werken is natuurlijk geld, want door een eigen inkomen is een vrouw 

niet afhankelijk van de man. De meisjes uit dit onderzoek vinden het fijn geld te hebben voor kle-

ding, uit eten gaan en chocolade. De meisjes willen geen ‘sugar daddy’. Student Sophie: “No need 

for sugar daddy, I have my own money”. Ze willen bij een man zijn, niet omdat hij geld heeft, maar 

omdat ze van hem houden. Student Sanne: “But if you have your own money and everything, you 

just stay for love”.   

 Kortom: educatie kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de kans op een goede 

baan en daarmee op mogelijke onafhankelijkheid en het gevoel van empowerment van een vrouw.  

 

5.3.5 Sociale empowerment 

Stromquist (1995; 2015) heeft het niet over sociale empowerment. Sociale empowerment gaat over 

de effecten van sociale relaties die mensen hebben. Deze dimensie is wel toegevoegd aan het 

onderzoek, omdat het hebben van relaties en sociaal contact potentieel een groot effect kan hebben 

op empowerment of disempowerment van vrouwen. Vrouwen die support krijgen van hun ouders of 

hun man, zijn mogelijk eerder empowered dan vrouwen die dit niet ervaren. Ook het helpen van 

anderen kan een gevoel van empowerment geven.        

 In hoofdstuk 1, onder kopje “Thuis en steun van ouders”  wordt benadrukt hoe groot de 

impact van ouders kan zijn door het wel of niet steunen van de dochter in de educatie. Dochters die 

door hun ouders worden gesteund, doen het vaak beter op school en hebben een grotere kans om 

empowered te raken, dan meisjes die niet gesteund worden in hun educatieve carrière.  

 De meisjes van de publieke middelbare school worden niet altijd gesteund in het volgen 

van educatie. De meeste ouders van deze school willen hun dochters snel aan het werk krijgen, 

volgens de docenten.            

  Andere leerlingen buiten deze school benoemden dat hun ouders hun dochters steunen in 

het volgen van een carriere, zoals de ouders van prepatory school of de universiteit. Sommige ou-

ders leggen er zelfs de nadruk op dat hun dochters alleenstaand moeten blijven totdat hun opleiding 

is afgerond. Zo ook de ouders van Loes “They don't think about marriage, they think that after I am 
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graduated, I am gonna go and help them, in other things”. Ouders vinden school dus belangrijker 

dan trouwen.  Maar ze moet nog wel haar ouders helpen, dus ze heeft nog niet echt onafhandelijk-

heid. 

   

5.3.6 Slotbeschouwing 

Onderwijs heeft dus verschillende gevolgen en kan empowerment in de hand spelen voor meisjes. 

Ze krijgen door educatie meer kennis en leren meer te reflecteren. Door school kunnen ze leren over 

hun rechten en krijgen ze wellicht een progressievere kijk op het leven. Naast deze positieve punten 

kan educatie ook effect hebben op karaktereigenschappen, meisjes kunnen meer zelfvertrouwen 

krijgen en minder verlegen worden, durven hardop te spreken en durven voor zichzelf op te komen. 

Educatie heeft ook invloed op de toekomst, meisjes kunnen door educatie meer uit het leven willen 

halen dan alleen huisvrouw zijn, namelijk carrière maken. Om dit te bereiken kunnen ze - door edu-

catie gemobiliseerd - opkomen voor gelijke rechten, onafhankelijk zijn en gelijkheid eisen binnen het 

huwelijk en daarbuiten. Dit alles klinkt natuurlijk perfect. Als educatie goed zit, dan krijgen de meis-

jes gendergelijkheid en wellicht empowerment, maar er zijn nog veel haken en ogen. Soms is er nog 

veel genderongelijkheid in het onderwijs. Dan krijgen meisjes niet de kwalitatief goede kennis bin-

nen, leren meisjes niet over hun rechten, leren ze niet om assertief te worden en om zelfvertrouwen 

te hebben, durven ze zich niet te mobiliseren en hebben ze geen ouders die hun steunen thuis in 

hun schoolcarrière. Genderongelijk onderwijs kan dus een belemmering leveren voor mogelijke 

empowerment.  
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5.4 Ruimte voor verbetering?            

In de afgelopen hoofdstukken is er behandeld welke problemen buiten school gendergelijkheid 

tegenwerken. Ook is er besproken wat er op school wordt gedaan voor of tegen gendergelijkheid. 

Daarnaast is er uiteengezet wat de mogelijke gevolgen zijn van het volgen van onderwijs op em-

powerment. Toen er aan de participanten werd gevraagd hoe het probleem van genderongelijkheid 

moest worden opgelost of wat er op school nog moest gebeuren om meer gendergelijkheid te cre-

eren, benoemden de participanten dat het zowel op school moest gebeuren als in de maatschap-

pij. De concrete ideeën die de participanten hadden waren wel veelal kort en niet erg gedetailleerd.  

 

5.4.1 Mogelijke verbeterpunten  

5.4.1.1 De school  

Het eerste verbeterpunt ligt bij de school zelf. De school moet al vroeg beginnen volgens de partici-

panten met het creëren van gendergelijkheid. Leerling Gijs zegt: “Because education is a basic 

factor, just for change, so if there is education, everything could change” . De school kan verande-

ring teweeg brengen, onder andere via middelen zoals het curriculum, boeken, illustraties en exa-

mens. In het curriculum kunnen bijvoorbeeld illustraties staan die tegen genderstereotypering wer-

ken. Een voorbeeld hiervan is een illustratie van een meisje dat voetbalt en een jongen die kookt 

(Good, et al., 2010). Niet alle schoolboeken doen dit helaas, ook bij de examens komt het niet vaak 

voor volgens genderexpert Eva. Als er geen genderstereotyperingen in boeken zouden staan, dan 

leren meisjes mogelijk minder in genderstereotypes te denken. Dit zou er wellicht voor zorgen dat ze 

voor minder traditionele levensideeën kiezen, zoals huisvrouw worden. 

 Naast curriculumverandering moeten meisjes volgens de participanten op school meer le-

ren om mee te doen in de les en minder verlegen te zijn. Hier zou extra aandacht aan kunnen wor-

den besteed in de klas of in de genderclubs, ze zouden bijvoorbeeld een leiderschapscursus kunnen 

volgen. Meisjes moeten pro-actiever worden volgens de partcipanten. Uit de klassenobservaties 

bleek inderdaad dat ze nu vaak hun hand niet durven op te steken in de klas. Docenten kunnen ook 

in hun les meisjes meer voor de klas laten spreken en presenteren volgens de participanten zodat 

ze leren om op de voorgrond te staan en hoe het is om hard op en duidelijk te praten. De verwach-

ting is dat de uitkomst van zon training niet hoog is, vooral de meisjes van de publieke middelbare 

school zijn al hun hele leven gesocialiseerd om verlegen te zijn en stil.  

 De rol van de docent kan dus ook cruciaal zijn volgens participanten. De docent kan een 

rolmodel zijn en leerlingen begeleiden en advies geven over hoe studenten moeten leven om hun 

doel te bereiken. Leerlingen gaan nu niet zo snel naar docenten toe met hun problemen of carrière 

ideeën, de (mannelijke) docenten hebben een vorm van autoriteit, die te hoogdrempelig is voor 

leerlingen. Sommige docenten, zoals de vrouwelijk docente Luna probeer zelf een voorbeeld te zijn 

in de les, en verteld daar over haar leven en hoe ze docent is geworden, maar de meeste docenten 
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gebruiken zichzelf niet als rolmodel. Bij de training van docenten kan meer gelet worden op dat 

docenten toegankelijker worden om mee te praten.  

 Andere participanten stellen dat de affirmatieactie veranderd moet worden. Meisjes moeten 

geen verhoging krijgen van hun examen cijfer. Als meisjes echt gelijk zijn met jongens, dan ook qua 

cijfers. Als je thuis geen huiswerk kan doen, doordat je thuis het huishouden moet doen, dan vindt 

Maart dat je het leren en studeren op school moet doen. Overal gelijkheid creëren is vooruitgang, 

ook al moet daardoor positieve discriminatie voor vrouwen geëlimineerd worden. Je kan ook beter 

maatregelen nemen om vrouwen te helpen die wel naar universiteit gaan, dan de vrouwen aan te 

nemen die het niveau net niet aan kunnen. Een school moet niet alleen meisjes naar school toe 

lokken maar ook op school houden. Sophie zegt hierover: “the school system is all about getting 

student to school, and getting girls to school, but no body worries about making them stay”.. De 

publieke middelbare school zou zich ook meer kunnen focussesn op zorgen we dat meisjes op 

niveau komen in plaats van maar extra punten te geven boven op het examen cijfer. Dit heeft name-

lijk nadelig gevolgen voor later.  

  

5.4.1.2 Buiten de school 

Naast dat er op school wat moet veranderen, moeten er ook in de maatschappij zaken veranderen 

voor het creëren van meer gendergelijkheid volgens de participanten. Mannen moeten ook betrok-

ken worden bij het proces volgens gender expert Margriet. Ze vindt dat er mannelijke betrokkenheid 

moet zijn. Een man raakt niet zomaar betrokken bij het empowermentproces. Wat volgens Margriet 

werkt is om empowerment zo uit te leggen dat mannen er ook baat bij hebben. Een voorbeeld dat ze 

hiervan gaf was dat ze in een gesprek de man liet weten dat doordat zijn vrouw even veel geld 

verdiende als hij zijn leven er ook op voor uitging. Een andere methode was de man proberen te 

verplaatsen in een vrouwhaar schoenen. Ze stelde vragen zoals, zou jij betast willen worden midden 

op straat of als je moeder of zuster betast werd zou je dat prettig vinden. Deze methodes zouden 

goed zijn omdat de mannelijke attitude nu nog af en toe is dat mannen superieur zijn aan vrouwen 

“because boys think they are really super, but actually they are not”. Als je de jongens laat snappen 

wat de voordelen van gendergelijkheid zijn, accepteren ze het waarschijnlijk ook eerder volgens 

Margriet  

 Gijs en andere participanten benoemden school als het  beginpunt voor het creëren van 

gendergelijkheid. Maar een andere participant vindt juist de thuissituatie en dan vooral de ouders het 

startpunt voor het creëren voor meer gendergelijkheid. Ouders moeten meer weten over de sociale 

en economische voordelen van onderwijs. Nu denken veel ouders dat meisjes na de openbare 

school de meisjes snel aan het werk moeten, voor geld. Ook zouden ouders meer moeten weten 

over gelijkheid, educatie en het belang van educatie voor meisjes. Ouders zouden moeten leren dat 

meisjes nu teveel doen in het huishouden en dat ze hierdoor niet kunnen studeren.  
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 Sommige jongens zouden hiernaast ook minder als superieur ten opzichte van de vrouw 

worden opgevoed, jongens krijgen nu nog te vaak de prioriteit thuis volgens de participanten. Ou-

ders moeten leren dat jongens en meisjes gelijk opgevoed moeten worden. Hiernaast moeten oud-

ers meisjes stimuleren om te leren. Student Sophie zegt: “Some parents will tell you, please just get 

trough education, they do not care about your grades, because at the end you will find a husband 

that will pay all the bills”. Ouders zijn naar alle waarschijnlijkheid veel betrokken in het leven van hun 

eigen kinderen en hebben dus waarschijnlijk veel invloed. Genderstereotypen zouden in het huis 

vermeden moeten worden. Expert Eva zegt: “when a student only see that the mother cooked the 

food. what does he see? this activity is for women. so first one education of the parents, second 

one, education in the school” Ouders zijn mogelijk dus goede voorbeelden en moeten dus het goede 

voorbeeld geven aan hun kinderen, vooral de moeders zouden dit moeten doen, omdat zij een 

diepere band hebben met hun kinderen volgens expert Eva “Especially in Ethiopian culture mothers 

have a big place, they are more intimate with, in growing because they are at home,”.  

            

5.4.2 Slotbeschouwing 

Er zijn dus verschillende oplossingen benoemd door de participanten. Zowel binnen als buiten de 

school moeten er volgens de participanten veranderingen komen. Het curriculum kan gender neutra-

ler gemaakt worden, meisjes moeten leren assertiever te worden, de docent kan een voorbeeld zijn 

en leerlingen begeleiden in hun carrière. Ook moeten affirmatie-acties worden afgeschaft..  

  Ook buiten de school kunnen kan er verbetering komen. Mannen moeten meer betrokken 

worden in het proces van gendergelijkheid. Als mannen niet meewerken zal er waarschijnlijk nooit 

gendergelijkheid kunnen komen in de Ethiopisch maatschappij. Hiernaast hebben ouders en vooral 

moeders een grote impact op hun kinderen om gendergelijkheid te creëren. Ouders zouden meer 

kunnen letten op het minder vertonen van genderstereotypen in het huis. Verwacht wordt, dat hoe 

vroeger dit bij kinderen gedaan wordt hoe groter de impact is. Hiernaast zou het werk het ook mak-

kelijker moeten maken om een carrière te hebben en tegelijk kinderen.  

 Echter, ook wanneer al deze verbeteringen door gevoerd zouden worden toch blijft er 

waarschijnlijk toch nog een bepaalde mate van genderongelijkheid in Ethiopië. Maar vanuit het 

perspectief van de  participanten zou dit wel een begin kunnen zijn om genderongelijkheid te ver-

minderen.  

 

 

 

 

 

 

 



  57 

6. Conclusie  
 

6.1 Hoofdbevindingen  

Deze kwalitatieve casestudie is gedaan om te onderzoeken hoe studenten, docenten en 

genderexperts genderongelijkheid omschrijven en ervaren. Het onderzoek is uitgevoerd 

op een publieke middelbare school in Addis Ababa, Ethiopië en aangevuld met gegevens 

van leerlingen van een privé middelbare school, een prepatory school en een universiteit.  

Het doel was om vanuit de diverse perspectiven te kijken naar welke educatieve praktij-

ken wel of niet bijdragen aan gendergelijkheid (en dus mogelijk empowerment) en hoe er 

meer gendergelijkheid gecreëerd kan worden. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe studen-

ten, docenten en genderexperts uit Addis Ababa genderongelijkheid zien op school, hoe 

ze dit ervaren en welke mogelijke verschillende visies er op zijn.  

  De meest opvallende bevinding is, dat participanten steeds minder genderonge-

lijkheid ervaren op school en in de maatschappij. Jongens en meisjes zien elkaar als 

gelijke en ook docenten benoemen dat er gelijkheid is op school. Veel participanten 

geven aan dat genderongelijkheid vooral voorkomt op het platteland. De notie van gen-

dergelijkheid kan deels terug gezien worden bij de leerlingen die geïnterviewd zijn als 

aanvulling op de casestudy. De meisjes in deze groep vertoonden veel dimensies van 

empowerment. Voor deze empowement is gendergelijkheid nodig. De meisjes waren 

zelfverzekerd, slim, bewust en kwamen op voor hun rechten. Hier lijkt het inderdaad of 

genderongelijkheid op zijn retour is. Helaas heb ik hun scholen niet kunnen onderzoeken 

om te kijken of er echt gendergelijkheid is op school. 

  De meisjes van de casestudy vertelden dat er genderlijkheid was, maar toch 

werd er op school nog sluimerende genderongelijkheid geconstateerd. Hiernaast volde-

den ook niet alle meisjes van de school aan de empowermentdimensies. De meisjes van 

de casestudy waren in vergelijking met de jongens vaker verlegen, kwamen minder voor 

zichzelf op in de klas, waren minder assertief en spraken veelal zacht.  

Docenten benoemden dat ze probeerden om gendergelijkheid te creëren, maar 

dit was niet duidelijk terug gezien in de klassenobservaties. De docenten waren volgens 

eigen zeggen genderneutraal, maar zij reproduceerden, door er niet bewust mee om te 

gaan, het verschil tussen jongens en meisjes in de klas. De docenten van de publieke 

middelbare school deden nauwelijks iets in de les om verlegen meisjes te empoweren. 

Leerlingen die goed mee deden in de les kregen extra aandacht van de docent volgends 

de participanten. Maar in de praktijk zijn dat vooral de jongens.     

Ook de extra maatregelen, die de school had gecreëerd, zoals genderclubs  en 

pamfletten werden door de participanten gelabeld als positief. De meisjes die geïnter-
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viewd werden en/of de docenten wisten van het bestaan van deze clubs, maar waren er 

zelf niet bij betrokken. Wederom leek de school een poging te doen tot transformatie, 

maar waren de positieve gevolgen minimaal.  

De school organiseert ouderavonden om ouders te informeren over het onder-

werp gender omdat de school beseft dat ouders een grote invloed hebben. In de praktijk 

worden deze avonden echter slecht bezocht. 

  Ook het curriculum op school zou genderneutraal zijn. Toch is er vaak een 

scheve verdeling van illustraties over mannen en vrouwen en zijn illustraties veelal gen-

derstereotype. Bij het vak maatschappijleer werd aandacht besteed aan het thema gen-

der(gelijkheid) en rechten.         

  Het onderwijs dat nu op de publieke middelbare school geven wordt, is niet de 

tool voor mogelijke verandering. Postief is dat de school en docenten bewust zijn van de 

genderongelijkheid die er heerst op school en dat de school hier programma’s voor heeft 

opgezet. Maar door het huidige gedrag van de docenten, de eigenschappen van de 

meisjes en curriclum transformeert de school genderongelijkheid nog niet in genderge-

lijkheid. De publieke middelbare school tracht gendergelijkheid te verbeteren, maar naar 

alle waarschijnlijk moeten er nog veranderingen plaats gaan vinden op de school en daar 

buiten om substantiële gendergelijkheid te creëren. Mogelijke aanbevelingen over wat er 

moet veranderen worden gegeven bij punt 6.2.  

  

1. Definiëren van genderongelijkheid.   

Door de participanten wordt genderongelijkheid veelal als negatief erkend en gezien. Ze 

gaven niet de letterlijke betekenis van genderongelijkheid, maar een omschrijving van 

genderongelijkheid aan de hand van voorbeelden uit hun leven. Ze koppelden dit vooral 

aan de slechte positie van meisjes thuis en op het platteland.  

 

2. Op welke manier kan de maatschappij invloed hebben op gender(on)gelijkheid op 

school?  

De participanten gaven voorbeelden uit de maatschappij waar zij genderongelijkheid 

ervaren. De reden dat genderongelijkheid in de maatschappij wordt benoemd in dit on-

derzoek is omdat de school vaak de weerspiegeling is van de maatschappij. Je kunt de 

school niet zien los van de maatschappelijke context. De meest voorkomende voorbeel-

den om genderongelijkheid uit te leggen, waren voorbeelden van thuis en op het werk 

(Robles, 2012).  

Vooral de thuissituatie heeft invloed op genderongelijkheid op school (Heady, 

2003; Stromquist, 2015). Thuis moesten de meisjes van de publieke middelbare school 

substantieel meer in het huishouden doen dan de jongens, waardoor de meisjes minder 
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aandacht konden besteden aan hun huiswerk. Ook worden meisjes thuis vaak als inferi-

eur behandeld en worden ze minder gesteund door hun ouders in hun educatieve carriè-

re in vergelijking met jongens (Jayaweera, 1997). Meisjes moeten zich thuis veelal ook 

(traditioneel) verlegener gedragen dan jongens. De meisjes van de publieke middelbare 

school kwamen volgens de docenten en genderexperts van de school uit een arme buurt 

en een arm gezin. Naar verwachting heeft dit invloed op de hoeveelheid steun die meis-

jes krijgen en op hoeveel ouders in een meisje willen investeren (Eshiwani 1986; 

Jayaweera, 1997). Hiernaast leggen sommige ouders ook veel nadruk op trouwen, dit 

kan er voor zorgen dat een meisjes haar school niet afmaakt.  

  Een negatieve thuissituatie (het niet hebben van steun) kan bijdragen aan gen-

derongelijkheid en disempowerment op school. De verwachting is dat meisjes zich min-

der goed cognitief kunnen ontwikkelen door de weinig stimulerende thuissituatie. Het 

verlegen gedrag heeft eventueel een negatief effect op de politieke en psychologische 

empowerment van meisjes. De mannen in het huishouden hebben meer kans om zich op 

deze vlakken te ontplooien.  

 

3. Welke educatieve activiteiten en praktijken lijken bij te dragen aan gen-

der(on)gelijkheid? 

Door de gelezen literatuur werd het idee gecreëerd dat meisjes extreem ongelijk behan-

deld worden op school door het curriculum, (Alesina, et al., 2011; Connell 2003; Dunn, et 

al., 2006 ; Good, Woodzicka & Wingfield, 2010; Jayaweera  1997, Subrahmanian, 2005) 

door de docent, (Alesina, et al., 2011; Aikman, et al., 2005; Good, 2010; Winter, 1989;) 

en door de jongens op school (Leach, 2003). Dit beeld werd in de casestudy echter ge-

nuanceerd. Op het eerste gezicht leek de onderzochte publieke middelbare school gen-

derneutraal en zou het dus een prima basis kunnen zijn voor meisjes om zich te ontwik-

kelen als sterke, onafhankelijke en slimme vrouwen. Maar in de klassenobservaties 

bleken de jongens toch actiever, sterker en duidelijker. Ze durfden meer hardop te spre-

ken in de les. Meisjes waren stiller en passiever in de les. De meisjes praatten ook liever 

met elkaar dan met jongens of de docent. Ze waren verlegen en dit kan ze belemmeren 

in de lessen en daarbuiten. Er was in de klas dus officieel gendergelijkheid tussen jon-

gens en meisjes, maar wel een genderverschil tussen hoe jongens en meisjes zich ge-

droegen in de klas. De verlegenheid had verschillende gevolgend voor het gedrag van de 

meisjes van de publieke middelbare school. Zij uitten hun mening minder, ze waren 

minder assertief in de les en durfden minder vragen te stellen. De verwachting is dat het 

verlegen en passieve gedrag van meisjes leidt tot minder goede prestaties op school. De 

verwachte consequentie hiervan is dat ze mogelijk een minder hoge tot geen opleiding 

doen.  
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4. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze (educatieve) genderongelijkheid op empo-

werment van meisjes?  

Educatie kan een positieve invloed hebben op de mogelijkheid tot empowerment van 

leerlingen, omdat bijvoorbeeld de status van meisjes verhoogd kan worden(Hutchby & 

Moran-Ellis, 1998) en omdat er kennis door verkregen kan worden (Stromquist, 2015). 

Educatie heeft mogelijk positieve invloed op economische en fysieke gesteldheid van 

meisjes (Limoncelli, 2010; UNESCO, 2014).      

  Het genderongelijke onderwijs, wat mogelijk subtiel aanwezig is bij de onder-

zochte publieke middelbare school, heeft echter mogelijk een belemmerend effect op 

empowerment van de meisjes (Stromquist 1995, 2015) . De meisjes van de publieke 

middelbare school zijn vaak verlegen. Hierdoor kunnen de meisjes zich ook minder psy-

chologisch empoweren en zijn ze niet assertief genoeg om hun situatie te veranderen. 

Ook aan politieke empowerment komen ze dan niet toe. Doordat ze na de middelbare 

school veelal gaan werken zal ook de economische empowement laag blijven.  

De genderongelijkheid die meisjes van de publieke middelbare school thuis er-

varen, dus verlegen moeten zijn en het niet kunnen maken van huiswerk, kan vooral 

effect hebben op de cognitieve en psychologische empowerment van de meisjes. 

  Een opvallend gegeven was wel dat de meisjes die buiten de publieke middelba-

re school geïnterviewd zijn, aan veel dimensies van empowerment voldeden. Ze waren 

assertief, slim, kwamen voor zichzelf op, kenden hun rechten, hadden zelfvertrouwen en 

wilden meer van het leven dan hun moeders die huisvrouw waren. Veel van deze meisjes 

kwamen uit middenklasse gezinnen of hoger. De scholen waar ze op zaten waren vol-

gens henzelf van goede kwaliteit. De verwachting is dat dit besef van (enigszins) bevoor-

recht zijn, een positief effect heeft op hun empowerment. Ook ervaren zij steun van hun 

ouders die veel waarde hechten aan het volgen van een goede opleiding.  

 

5. Wat zijn mogelijk oplossingen volgens docenten en studenten voor het vergroten van 

de mate van empowerment op (middelbare) scholen. 

De participanten zelf hadden ideeën over wat er mogelijk veranderd kan worden om meer 

gendergelijkheid en dus empowerment te creëren. Er waren verschillende ideeën over 

wat er zowel binnen als buiten de school moest gebeuren. 

  Op school zouden volgens de participanten de studieboeken en dan vooral de 

illustraties, minder genderstereotype gemaakt kunnen worden. Hiernaast zou er meer 

assertiviteitstraining gegeven kunnen worden aan meisjes. (De verwachting is dat verle-

gen gedrag bij meisjes zo belangrijk is, en zo diep geworteld zit in de cultuur, dat dit 

moeilijk te veranderen valt). Hiernaast zouden volgens de docenten volgens de partici-
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panten nog beter getraind kunnen worden om genderneutraal les te geven. Het idee is 

wel dat docenten meer moeten doen dan genderneutraal lesgeven: ze moeten leren hoe 

je als docent passieve en verlegen meisjes meer zelfvertrouwen kan geven en assertie-

ver kan maken.  

  Buiten de school om zouden mannen meer betrokken kunnen worden, maar 

vooral de ouders zouden meer betrokken moeten worden bij het creëren van genderge-

lijkheid. Ouders zouden jongens en meisjes thuis gendergelijk moeten behandelen. Ou-

ders zouden jongens niet superieur op moeten voeden en meisjes moeten steunen in 

hun educatieve carrière. 

 

6.2 Aanbevelingen 

Genderongelijkheid op school moet gezien worden in de context. De context is cruciaal 

voor het begrijpen van het fenomeen en voor het formuleren van relevant beleid om dit te 

veranderen. Naar aanleiding van de bevindingen uit dit onderzoek worden de volgende 

aanbevelingen gedaan.  

De eerste groep aanbevelingen is specifiek voor de docenten:  

- Docenten zouden meer training moeten krijgen in het minder van de verlegen-

heid van de meisjes en in het assertiever maken van de meisjes. Docenten ge-

dragen zich nu op school redelijk genderneutraal, maar helpen meisjes niet om 

pro-actiever te worden. Meisjes zouden meer moeten leren vragen te stellen, kri-

tisch na te denken over de educatieve stof en actief mee te doen in de les. De 

verwachting is dat ze hierdoor zelfbewuster worden, antwoorden krijgen op hun 

vragen en zich al met al zowel beter cognitief als psychisch ontwikkelen. 

  - Docenten zouden meisjes meer voor de klas kunnen laten presenteren en 

  dan ook feedback geven op onder andere hun houding en stemgebruik. 

  - Docenten zouden meisjes kunnen leren hoe ze assertief kunnen zijn in  

  lastige situaties. 

- Docenten zouden meisjes nog meer positieve feedback kunnen geven of meer 

kunnen  complimenteren als ze goed presteren. 

- Docenten zouden meer ruimte moeten geven aan de klassikale discussie, 

waaraan meisjes actief deelnemen. 

- Daarnaast kan de docent vaker bij de meisjes navragen of ze de lesstof heb-

ben begrepen. 

 

Het tweede cluster aanbevelingen geldt voor de school als organisatie. De school zou 

bestaande projecten als genderclubs meer kunnen promoten. Nu zijn deze vaag bekend 
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bij de leerlingen en de docenten. De clubs zouden beter toegankelijk moeten worden 

gemaakt voor alle meisjes (of zelfs verplicht) met aandacht voor de volgende aspecten:.  

- Besteed meer aandacht aan assertiviteit in de genderclubs. 

- Stimuleer kritisch nadenken over de genderverhoudingen. 

- Geef informatie over de meisjes hun rechten. 

- Laat de meisjes bewust worden van hun positie en leg uit wat er nog zou moe-

ten veranderen om een betere positie te krijgen. 

- Leg het belang van het volgen van onderwijs uit.  

- Geef huiswerkbegeleiding.    

 

De laatste aanbeveling gaat over de relatie tussen ouders en de school. De school zou 

ouders meer betrokken moeten maken bij genderverhoudingen op school. De school 

kan daarover meer bewustzijn creëren bij de ouders. De school zou kunnen uitleggen 

wat de oorzaken en de gevolgen zijn van een genderongelijke behandeling van meisjes. 

De publieke middelbare school gaf aan dat de ouders niet kwamen opdagen op de ou-

deravonden. De school zou daar toch meer in moeten investeren. De school zou ouders 

meer voorlichting moeten geven en vooral de positieve gevolgen moeten benadrukken 

van het gelijk behandelen van meisjes en het stimuleren van meisje in hun educatieve 

carrière. Dit zou dan ook thuis uitwerking hebben.  

 

6.3 Verder onderzoek  

In termen van verder onderzoek, hebben de inzichten van dit onderzoek diepere kennis 

gegeven en begrip gecreëerd over de context van genderongelijkheid op de middelbare 

school, wat de gevolgen van genderongelijkheid zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. 

Hiernaast geeft het ook aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek.  

  Dit onderzoek laat zien dat het zelfbeeld en de werkelijkheid niet altijd overeen-

komen. Opvallend is dat veel leerlingen en docenten benoemen dat er (in hun stad) 

gendergelijkheid is, maar in werkelijkheid is er nog genderongelijkheid aanwezig. Een 

volgende onderzoeksvraag kan zijn hoe het zelfbewustzijn over gendergelijkheid verbe-

terd kan worden.  

  Een andere bevinding is het belang van het verlegen gedrag van de meisjes - 

wat diep in de cultuur zit - en mogelijk effect heeft op de schoolprestaties van meisjes. 

Waar verder onderzoek naar gedaan kan worden is wat de beste methode is om meisjes 

minder verlegen te maken.   

  Een volgende bevinding is dat de meisjes van een privé middelbare school, 

universiteit en prepatory scholen wel tekenen van empowerment vertonen in vergelijking 
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met de meisjes van de publieke middelbare school. Er was een enorm contrast tussen 

het niveau van kennis, zelfvertrouwen, bewustzijn en assertiviteit. De verwachting is dat 

SES van de ouders invloed hier op heeft. Ook hier kan verder onderzoek naar gedaan 

worden.   

Al deze verdere ideeën voor onderzoek moeten als doel het verminderen van 

genderongelijkheid hebben en hierdoor de mogelijkheid tot empowerment vergroten.  
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9. Appendix  
1. Appendix Interview vragen 

Interviews bron deels: Mensch, Lloyd., 1998:  

1.1 Vragen (publieke) middelbare school:  

• Interview leerkrachten pilot vragen: Vraag bij de vragen steeds waarom en voorbeelden. 

  Intro vragen:  

• Wat is u naam en uw leeftijd ( schrijf ook geslacht op)  

• Hoelang geeft u al les? 

• Waarom bent u docent geworden? 

• Wat vindt u leuk aan het les geven?  

• Algemene vragen Gender:  

• Zou ik u mening mogen vragen over gender issus? welke ideeën heeft u daar bij? 

• Wat verstaat u onder gender gelijkheid? vindt u dit belangrijk? waarom wel of niet?  

• Denkt u dat gendergelijkheid gepromoot moet worden, waarom wel of niet?  

• Hoe ziet u gendergelijkheid of ongelijkheid terug in de maatschappij van Ethiopië?  kunt u 

wat voorbeelden geven?  

• Vragen over gender en school:  

• Moet onderwijs gelijkheid promoten? Op welke manieren?\ 

• Op wat voor manieren wordt gendergelijkheid nu gepromoot op uw school? en wat hindert 

nu op school nog gender gelijkheid?  

• Welke ongelijkheid ziet u terug op school? en in de klas en de tekst boeken?  

• Vragen over gender en de klas:  

• Gedragen jongens en meisjes zich verschillende in de klas? zo ja, hoe gaat u hiermee om?  

• Geeft u jongens anders les dan de meisjes? waarom wel of niet? 
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• Zijn er bepaalde vakken waar jongens beter in zijn?  

• Zijn er bepaalde vakken waar meisjes beter in zijn?  

• Wordt bij u in de klas gender gelijkheid gepromoot?  

• Interview meisjes: 

• Intro vragen:  

• Wat is je naam? en je leeftijd  

• In welke klas zit je?  

• Wat zijn je hobby's?  

• Wat vindt je het leukste vak op school? 

• Algemene vragen Gender:  

• Zou ik je mening mogen vragen over gender issus? welke ideeën heb je daarbij? 

• Wat verstaat je onder gender gelijkheid? vindt je gendergelijkheid belangrijk? waarom wel 

of niet?  

• Denkt je dat gendergelijkheid gepromoot moet worden in de maatschappij?, dus jongens 

en meisjes gelijk, waarom wel of niet?  

• Hoe zie je gendergelijkheid of ongelijkheid terug in de maatschappij van Ethiopië?  kun je 

daar wat voorbeelden geven? 

• Ervaar jij genderongelijkheid thuis of in de maatschappij?  kan je hier wat voorbeelden van 

geven?  

• Vragen over gender en school:  

• Moet onderwijs gelijkheid promoten? Op welke manieren? promoot jou school nu gender-

gelijkheid?  

•  Welke ongelijkheid ziet u terug op school? en in de klas en de tekst boeken? 

• Op wat voor manieren wordt gendergelijkheid nu gepromoot op school? en wat hindert nu 

op school nog gender gelijkheid?  
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• Vragen onder gender en de klas: 

• Ervaar je, tijdens de les, dat je het zelfde wordt behandeld in vergelijking met de jongens 

door de docent? Hoe uit de gelijkheid/ ongelijkheid zich?  

• Behandelen de docent je over het algemeen het zelfde als de jongens? 

• Moet je meer huishoudelijke taken in de klas doen in vergeleken met de jongens? welke 

taken doen de jongens meer in de klas en welke taken doen de meisjes meer in de klas?  

• Krijg je meer straf in vergelijking met de jongens?  

• Hoe uit ongelijkheid zich nog meer? in de klas? of op school?  

• De tekstboeken die je leest, zie je daar meer jongens of meisjes op de afbeeldingen? Denk 

je dat in de tekst boeken ook gelijkheid wordt gepromoot?  

• Zou je wat willen veranderen aan de huidige situatie gender situatie in de klas? waarom wel 

of niet?  

• Gender en jongens:  

• Hoe gaan je om met jongens? zelfde als met je vriendinnen? of slaan jongens wat vaker of 

zo?  

• Hoe wordt je behandeld door de jongens? vindt je dit fijn of zou je dit anders behandeld wil-

len worden?  

• Denk je dat de jongens jou als gelijke zien?   

• Zie jezelf als gelijk met de jongens?  

• Interview jongens: 

• Wat is je naam? hoe oud ben je?  

• In welke klas zit je?  

• Wat zijn je hobby's?  

• Wat vindt je het leukste vak op school? 

• Algemene vragen Gender:  
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• Zou ik je mening mogen vragen over gender issus? welke ideeën heb je daarbij? 

• Wat verstaat je onder gender gelijkheid? vindt u dit belangrijk? waarom wel of niet?  

• Denkt je dat gendergelijkheid gepromoot moet worden in de maatschappij?, dus jongens 

en meisjes gelijk, waarom wel of niet?  

• Hoe ziet u gendergelijkheid of ongelijkheid terug in de maatschappij van Ethiopië?  kun je 

daar wat voorbeelden geven? 

• Ervaar jij gender(on)gelijkheid thuis of in de maatschappij?  kan je hier wat voorbeelden 

van geven?  

• Vragen over gender en school:  

• Moet onderwijs gelijkheid promoten? Op welke manieren? promoot jou school nu gender-

gelijkheid?  

• Welke ongelijkheid zie je terug op school? en in de klas en de tekst boeken? 

• Op wat voor manieren wordt gendergelijkheid nu gepromoot op jou school? en wat hindert 

nu op school nog gender gelijkheid?  

• Vragen onder gender en de klas: 

• Ervaar je tijdens een les  dat je het zelfde wordt behandeld in vergelijking met de meisjes 

door de docent? Hoe uit de gelijkheid/ ongelijkheid zich?  

• Welke taken doen de jongens meer in de klas? en welke taken de meisjes?  

• Krijg je meer straf in vergelijking met de meisjes?  

• Hoe uit ongelijkheid zich nog meer? in de klas? of op school? denk je?  

• De tekstboeken die je leest, zie je daar meer jongens of meisjes op de afbeeldingen? Denk 

je dat in de tekst boeken ook gelijkheid wordt gepromoot?  

• Zou je wat willen veranderen aan de huidige situatie gender situatie in de klas? waarom wel 

of niet?  

• Gender en meisjes:  
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• Hoe gaan je om met meisjes? zelfde als met je vrienden? pest je de meisjes meer in de 

klas?  

• Hoe wordt je behandeld door de meisjes? Hoe behandel jij de meisjes? 

• Zie jezelf als gelijk met de meisjes? is er een verschil? waarom wel of niet? 

•  

• 1.2 Nieuwe vragen:  privé middelbare school  

• Teacher:  vraag voorbeelden en waarom vragen. 

• What is your name and age? 

• How long have you been teaching? 

• Why did you became a teacher? 

• What do you like about teaching? 

• Algemene gender vragen: 

• Can I ask your opion about the gender issue? Which ideas do you have with the 

gender issue? 

• What do you think is the meaning of  gender  inequality? Do you think gendr equali-

ty is important? Why do you think its important ore not? 

• Do you think gender equality should be promoted? ( waarom niet waarom wel). 

• Do you see gender inequality in the society of Ethiopia? Can you give some exam-

ples? 

• Vragen over gender en de school: 

• Should genderequilty be promoted at school? In what way? 

• Is gender equality currently promoted at your school? In what ways? What hinders 

your school to promote gender equality? 

• What types of gender  inequality do you see at your school? In the class? And in the 

tekst books? 

• Vragen over gender en de klas: 
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• Do boys and girls behave differently in your class? If yes, how do you cope with 

that? 

• Do you teach boys in a different way compared to girls? ( waarom wel waarom 

niet?). 

• In what subjects are boys better? Ore does it not matter? 

• In what subjests are girls better? Ore does it not matter? 

• Is gender equality promoted in your class? In what ways? 

• How can you as a techer promote more gender equality 

• How can girls act / Be to promote gender equality 

• Extra vragen: 

• Hoeveel meisjes uit jou klas zijn gaan studeren? 

• Wat voor werk hebben ze later? 

• Wat doen de meisjes uit jou oude klas? Studeren of werken ze ?  

•  

• Interview meisjes: 

• Intro vragen: 

• What is your name? what is your age? 

• In what class are you? 

• What are your hobby’s? 

• What is your favorite subject in school? 

• Algemene vragen:  

• Can I ask your opion about the gender issue? Which ideas do you have with the 

gender issue? 

• What do you think is the meaning of  gender  inequality? Do you think gendr equali-

ty is important? Why do you think its important ore not? 

• Do you think gender equality should be promoted? ( waarom niet waarom wel). 
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• Do you see gender inequality in the society of Ethiopia? Can you give some exam-

ples? 

• Do you expierce gender inequality at home? Ore in society? Can you give some 

examples? 

• Vragen over gender en school: 

• Should genderequilty be promoted at school? In what way? 

• Is gender equality currently promoted at your school? In what ways? What hinders 

your school to promote gender equality? 

• What types of gender  inequality do you see at your school? In the class? And in the 

tekst books? 

• Vragen over gender en de klas: 

• In class are you being treated the same as boys by your teacher? 

• Do you have to do more house hold choirse in class compared to the boys? Which 

task do boys do in the class? Which taks do girls do in the class? 

• Do you get punishment more often then boys? 

• In what wyas do you see gender eniquality in the class? And in the school? 

• In schools books, do you see more boys ore girl pictures? Do you think school 

books promomoot gender equilty? 

• What do you  think should change in the current gender situation in the klass/ 

school? Should any thing change? ( waarom wel waarom niet?) 

• Gender en jongens 

• how do you deal with guys? The same interactions as with girls?  

• How would you like to be treated by boys? What do you like, ore what should be dif-

ferent? 

• Do you think boys see you as equal?  

• Do you think boys and you are equal? 

•  
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• Interview boys: Intro vragen: 

• What is your name? what is your age? 

• In what class are you? 

• What are your hobby’s? 

• What is your favorite subject in school? 

• Algemene vragen:  

• Can I ask your opion about the gender issue? Which ideas do you have with the 

gender issue? 

• What do you think is the meaning of  gender  inequality? Do you think gendr equali-

ty is important? Why do you think its important ore not? 

• Do you think gender equality should be promoted? So boys and girls equel ( 

waarom niet waarom wel). 

• Do you see gender inequality in the society of Ethiopia? Can you give some exam-

ples? 

• Do you expierce gender inequality at home? Ore in society? Can you give some 

examples? 

• Vragen over gender en school: 

• Should genderequilty be promoted at school? In what way? Is that happing in your 

school? In what ways? 

• Is gender equality currently promoted at your school? In what ways? What hinders 

your school to promote gender equality? 

• What types of gender  inequality do you see at your school? In the class? And in the 

tekst books? 

• Vragen over gender en de klas: 

• In class are you being treated the same as girls by your teacher? 

• Which task do boys do in the class? Which taks do girls do in the class? 

• Do you get punishment more often then girls? 
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• In what ways do you see gender eniquality in the class? And in the school? 

• In schools books, do you see more boys ore girl pictures? Do you think school 

books promomoot gender equilty? 

• What do you  think should change in the current gender situation in the klass/ 

school? Should any thing change? ( waarom wel waarom niet?) 

• Gender en jongens 

• how do you deal with girls? The same interactions as with boys?  

• How would you like to be treated by girls? What do you like, ore what should be dif-

ferent? 

• Do you think girls see you as equal?  

• Do you think girls and you are equal? ( waarom wel waarom niet?)  

•  

• 1.3 Vragen meisjes & jongen privé school 

• Vragen meisjes  

• Zou ik je mening mogen vragen over gender issus? welke ideeën heb je daarbij? 

• Wat verstaat je onder gender gelijkheid? vindt je gendergelijkheid belangrijk? 

waarom wel of niet?  

• Hoe zie je gendergelijkheid of ongelijkheid terug in de maatschappij van Ethio-

pië?  kunt je daar wat voorbeelden geven?  

• Thuis 

• In het huishouden. Is daar ongelijkheid? Wat moet jij doen in het huishouden.  

• Hoe wordt jij verschillend behandeld thuis vergeleken met je broer/ zus.  

• Hebben ouders een voorkeur voor een zoon?  

• Werd je gesteund door je ouders om te gaan studeren? Waarom wel of niet?  

• Hoeveel broers en zussen heb je? Wat doen ze voor baan? Wie werd meeste 

gestimuleerd om te leren?  
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• Wie heeft de hoogste educatie?  

• Wat wordt er verwacht van jongens en wat van meisjes?  

• Huwelijke:   

• When do your parents want you the get married? Do guys think te same way?  

• Op wat voor manieren denken je ouders anders dan jou?  

• Wat vindt jij belangrijk in en huwelijk?  

• Wanneer wil je trouwen en hoeveel kinderen wil je?  

• Denk je dat er in het huwelijk nog veel “ domastic violence is?  

• Welke rol krijg jij later in het gezin?  

• School: 

• Welke ongelijkheid ziet u terug op school? en in de klas en de tekst boeken? Of 

gaat er meer aandacht naar de meisjes op school?  

• Moet onderwijs gelijkheid promoten? Door bijvoorbeeld tutorial klassen of gen-

der clubs? Op welke manieren? promoot jou school nu gendergelijkheid?   

• Op wat voor manieren wordt gendergelijkheid nu gepromoot op school? en wat 

hindert nu op school nog gender gelijkheid? Bijvoorbeeld heb je ooit gehoord 

van misbruik?  

• Werd je door school bewust van je positie?  

• Klas jongens en meisjes: 

• zie je verschillen tussen jongens en meisjes in de klas? wie doet er meer mee in 

de klas, dus actief En wie haalt er beter cijfers?  

• Heb je meer mannelijke of vrouwelijke vrienden? 

• Ga je het zelfde om met jongens als met meisjes in de de klas?  

• Docenten:  
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• Ervaar je, tijdens de les , dat je het zelfde wordt behandeld in vergelijking met de 

jongens door de docent? Hoe uit de gelijkheid/ ongelijkheid zich? 

• Word er een voorkeur aan een geslacht geven? 

• Krijgt er iemand eerder een beurt?  

• Moet je meer huishoudelijke taken in de klas doen in vergeleken met de jon-

gens? welke taken doen de jongens meer in de klas en welke taken doen de 

meisjes meer in de klas?  

• Krijg je meer straf in vergelijking met de jongens? Welke straffen krijgen jongens 

en welke meisjes?  

• De tekstboeken die je leest, zie je daar meer jongens of meisjes op de afbeel-

dingen? Denk je dat in de tekst boeken ook gelijkheid wordt gepromoot?  

• Zou je wat willen veranderen aan de huidige situatie gender situatie in de klas? 

Waarom 

• Educatie en jou zelf: 

• Geeft educatie je zelf vertrouwen?  

• Durf je hard op te spreken in de klas? 

• Zijn meisjes verlegen in de klas?  

• Hebben vrienden op je heen de zelfde opleiding?  

• Toekomst 

• Wat wil je worden?  

• Wat willen de meeste vrouwen worden?   

• Hebben de meeste van jou vriendinnen en doel voor ogen wat ze willen worden?  

• Verschillen jou toekomst mogelijkheden met die van jongens?  

• Denk je dat je naar de middelbare school naar prepatory of naar de univeristiet 
gaat?  

• Wat is de redden dat sommige meiden niet naar prepatory of naar de univeristiet 

gaan?  

• Gaan er evenveel vrouwen als mannen naar de univerisiteit?  
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• Banen:  

• zijn er nog bepaalde banen die mannen meer doen en bepaalde banen die 

vrouwen meer doen?  

• Zijn man en vrouw later gelijk in baan mogelijkheden.  

• Economish: 

• wil je economisch zelf standing zijn?  

• Waar geef he graag je geld aan uit?  

• Wie wordt later de brood winner? Wat vindt de maatschappij? Wie moet volgen-

de maatschapij brood winnaar worden?  

• Religie: 

• wat is de invloed van religie? Op Ethiopië en het dagelijks leven? Hierdoor bij-

voorbeeld nog dat man hoofd van het gezin wil zijn?  

• Wat moet er nog gebeuren om meer gelijkheid te creeren?  

• Bijvoorbeeld op school?  

• Of wat moet de overheid nog doen? Voor de maatschappij?  

• Wat moet er dus nog gebeuren om vrouwen meer te empoweren?  

 

• Jongens vragen:  

• Zou ik je mening mogen vragen over gender issus? welke ideeën heb je daarbij? 

• Wat verstaat je onder gender gelijkheid? vindt je gendergelijkheid belangrijk? 

waarom wel of niet?  

• Hoe zie je gendergelijkheid of ongelijkheid terug in de maatschappij van Ethio-

pië?  kunt je daar wat voorbeelden geven, voorbeeld op het platteland,  

• Thuis 

• Welke karakter trekken heeft en man nodig? En welke en vrouw?  
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• Wat doen de mannen in het huis houden en wat doen de vrouwen in het huis-

houden?  

• Welke taken doe jij in het huishouden?  

• Worden je zussen gesteund in studeren? 

• Wordt jij gestuend in het studeren?  

• Is er thuis nog veel domastic violence? 

• Wie wordt de boord winner bij jou thuis?  

• Wie is nu vaak hoofd van het gezin? Wie wordt later hoofd van het gezin?  

• Huwelijke:   

• When do your parent want you the get married? Do guys think te same way?  

• Op wat voor manieren denken je ouders anders dan jou?  

• Wat vindt jij belangrijk in en huwelijk?  

• Wanneer wil je trouwen en hoeveel kinderen wil je?  

• Denk je dat er in het huwelijk nog veel “ domastic violence is?  

• School: 

• Welke ongelijkheid ziet u terug op school? en in de klas en de tekst boeken? Of 

gaat er meer aandacht naar de meisjes op school?  

• Moet onderwijs gelijkheid promoten? Door bijvoorbeeld tutorial klassen of gen-

der clubs? Op welke manieren? promoot jou school nu gendergelijkheid?   

• Op wat voor manieren wordt gendergelijkheid nu gepromoot op school? en wat 

hindert nu op school nog gender gelijkheid? Bijvoorbeeld heb je ooit gehoord 

van misbruik?  

• Klas jongens en meisjes: 

• Zie je verschillen tussen jongens en meisjes in de klas? wie doet er meer mee in 

de klas, dus actief En wie haalt er beter cijfers?  
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• Heb je meer mannelijke of vrouwelijke vrieden? 

• Ga je het zelfde om met meisjes als met jongen in de de klas?  

• Welke karakter trekken moet je als meisje hebben? En welke als jongen?  

• Docenten:  

• Ervaar je, tijdens de les , dat je het zelfde wordt behandeld in vergelijking met de 

meisjs door de docent? Hoe uit de gelijkheid/ ongelijkheid zich?  

• Word er een voorkeur aan een geslacht geven?  

• Krijgt er iemand eerder een beurt?  

• Moet je meer huishoudelijke taken in de klas doen in vergeleken meted meisjes? 

welke taken doen de jongens meer in de klas en welke taken doen de meisjes 

meer in de klas?  

• Krijg je meer straf in vergelijking met de meisjes? Welke straffen krijgen jongens 

en welke meisjes?  

• De tekstboeken die je leest, zie je daar meer jongens of meisjes op de afbeel-

dingen? Denk je dat in de tekst boeken ook gelijkheid wordt gepromoot?  

• Zou je wat willen veranderen aan de huidige situatie gender situatie in de klas? 

Waarom 

• Educatie en jou zelf: 

• Durf je hard op te spreken in de klas? 

• Zijn meisjes verlegen in de klas? Hoe zijn de meisjes voor de rest?  

• Hoe zijn de jongens in de klas? 

• Toekomst 

• wat wil je worden?  

• Wat willen de meeste vrouwen worden?   

• Wat de meeste mannen?  



  82 

• Hebben meisjes een doel voor ogen wat ze willen worden? Werken ze hard?  

• Wat worden de meeste meisjes? Gaan veel naar arabiese landen?  

• Verschillen jou toekomst mogelijkheden met die van de meisjes?  

• Denk je dat je naar de middelbare school naar prepatory of naar de univeristiet 

gaat?  

• Wat is de redden dat sommige meiden niet naar prepatory of naar de univeristiet 

gaan?  

• Gaan er evenveel vrouwen als mannen naar de univerisiteit?  

• Is er nog ongelijkheid tussen man en vrouw op de univerisitiet?  

• Banen:  

• Zijn er nog bepaalde banen die mannen meer doen en bepaalde banen die 

vrouwen meer doen?  

• Zijn man en vrouw later gelijk in baan mogelijkheden?.  

• Economish: 

• Wie wordt later de brood winner? Wat vindt de maatschapij? Wie moet volgende 

maatschapij brood winnaar worden?  

• Religie: 

• Wat is de invloed van religie? Op ethiopie en het dagelijk leven? Hierdoor bij-

voorbeeld nog dat man hoofd van het gezin wil zijn?  

• Wat moet er nog gebeuren om meer gelijkheid te creeren?  

• Bijvoorbeeld op school?  

• Of wat moet de overheid nog doen? Voor de maatschapij?  

• Wat moet er dus nog gebeuren om vrouwen meer te empoweren?  

• algemeen 



  83 

• Wat zijn volgens jou de voordelen voor mannen als vrouwen meer gelijk worden 

aan de man?  

• 1.4 Vragen meiden en jongens universiteit & Yellow movement 

 

• Wat is de gender issue? Is gender gelijkheid belangrijk? Waar zie je gender onge-

lijkheid in Ethiopië?  

• Gezin: 

• Wat doet je gezin? 

• Wie heeft de hoogste vorm van educatie? 

 

• School: 

• Steunde je ouders je in school?  

• Werd je door educatie bewust van je positie? 

• Hebben je vrienden om je heen de zelfde opleiding?  

 

• Ouders toekomst:  

• Ideeën over toekomst plannen, zelfde als die van de ouders?  Ideeen over opleiding 

het zelfde? 

• Door educatie bewust van je ongelijke positie? 

• Wat is het verschil tussen jou en je moeder?  

• Voel je druk om het goed te doen op school? 

• Steunen je ouders je in educatie?  

 

• Educatie: 

• Gaf educatie je zelf vertrouwen?  

• Durf je meer hard op te spreken? 

 

• Universiteit:  

• Is er gender ongelijkheid op je uni? 

• Gaan er meer jongens of meisjes naar de uni? 

• Wie doet het beter op school?  

• Behandelen docenten je het zelfde? 

• Wat zou moeten veranderen? 

• Zien de jongens je al gelijke?  
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• Economisch:  

• Wil je economisch zelfstandig zijn? 

• Maakt werk het leven interessanter?  

• Waar geef je graag geld aan uit?  

• Wat is het effect van in komen?  

 

• Geloof: 

• Ben je gelovig? Heeft religie invloed op je educatie?  

 

• Trouwen: 

• Waar/ wanneer ben je het gelukkigste?  

• Wie is je voorbeeld? 

• Wat verwacht je van het huwelijk?  

• Voel je druk om te trouwen? 

• Is er ongelijkheid in het huwelijk?  

• Welke rollen hebben mannen en vrouwen in het huwelijk?  

• Waar in Ethiopië zie je nog meer gender stereo type rolen?  

• Wanneer wil je trouwen? 

• Hoeveel kinderen wil je? 

 

• Cognitief:  

• wordt je verschillende behandeld dan je broer? 

• Hadden je ouders liever een zoon? 

• Wat wordt er van jou verwacht en wat van een jongen?  

 

• Empowerment  

• Moeten vrouwen meer enpowerd raken en hoe?  

 

• Yellow movement vragen: 

• Wat is gender ongelijk? 

• Waar zie je gender ongelijkheid terug? 

 

• Thuis:  

• Is er ongelijkheid in het huishouden/ huis 

• Geweld tegen meisjes?  

• Voorkeur jongens? Waarom?  
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• Worden jongens anders behandeld dan de meisjes?  

• Hoe moeten meisjes zich gedragen (verlegen?) en hoe jongens? Gender rollen  

• Jongens tijd om huiswerk te maken? Worden meisjes wel gesteund om huiswerk te 

maken? Meisjes gesteund in school of moeten meisjes werken?  

 

• Middelbare school/ klas: 

• Hoe uit zich gender ongelijkheid op de middelbare school?  

• Zorgt dat alles in engels in, voor ongelijkheid?  

• Meisjes meer verlegen? Minder actief  

• Wie doen het beter op school? En waarom?  

• Moeten veel meisjes naar Arabische landen?  

• Behandeld de docent jongens en meisjes gelijk op de middelbare school?  

• Wat moet er veranderen op de middelbare school? Moeten jongens meer betrokken 

worden?  En wat gebeurt er al op de scholen voor gender gelijkheid?  

 

• Universiteit: 

• Is er gender ongelijkheid op je uni? 

• Gaan er meer jongens of meisjes naar de uni? 

• Wie doet het beter op school? Jongens of de meisjes en waarom? 

• Behandelen docenten je het zelfde? 

• Wat zou moeten veranderen? 

• Is het curriculum op de universiteit gender neutraal?  

 

• Werk:  

• Minder snel aangenomen dan mannen?  

• Kunnen ze het zelfde bereiken als mannen? 

• Worden ze ongelijk behandeld in mogelijkheden?  

• Krijgen mannen eerder promoties? Waarom?  

 

• Huwelijk: 

• Is er in het huwelijk gelijkheid?  

• Moeten meisjes vroeg trouwen? Wat is het effect hiervan?  

• Zijn er nog gender stereotype rollen?  

• Is er veel druk voor meisjes om te trouwen? Heeft dit effect op hun educatie en 

prestaties?  

• Kan een meisjes werken als je getrouwde is? Heeft trouwen invloed op je ambitie?  
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• Steunen mannen,  de vrouwen in het huwelijk om te leren?  

 

• Toekomst: 

• Willen meisjes wel gelijk zijn aan mannen?  

• Aspireren ze hoge toekomst baan? 

 

• Traditie: 

• Speelt het idee nog, nog dat de man de baas is van het gezin en de vrouw thuis 

moet blijven? 

 

• Religie:  

• Wat is de invloed van religie op gender ongelijkheid? 

 

• Media/ westers: 

• Zorgt de invloed van media en westerse ideeën voor meer gelijkheid?  

 

• Mannen: 

• Zien de mannen vrouwen als gelijke? 

• Wat denken de meeste mannen over de gender issue? 

• Denken de mannen dat er gelijkheid is?  

 

• Mogelijke maatregelen 

• Wat moet er veranderen? 

• Meer mannelijke betrokkenheid? Ouders meer betrokken?  
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2. Appendix Document Analyse  

 

Document analyse 
Middelbare school 1.   

Scheikunde Geschiedenis  Engels  

Was er een contribu-
tie van vrouwelijke 
auteurs in het boek? 
Wie maakte de illu-
straties?  

   

Komen er gender 
stereotyperende 
plaatjes naar voren 
in het boek? zo ja, 
wat zie je? 

   

Hoeveel plaatjes van 
het totaal aan 
plaatjes in het boek 
heeft genderstereo-
type plaatjes 

   

Welke rollen hebben 
de jongens en meis-
jes in illustraties  

   

Is gender, een on-
derwerp in het boek? 
zo ja, hoe worden 
jongens en meisjes 
neergezet? 

   

 

Manier van coderen:  
- alles wat blauw staat, daar is staat alleen een man op een plaatje. 
- Helft blauw betekent dat het plaatje gender stereotyperend is.  
- Alles wat in roze staat alleen een vrouw op het plaatje. 
- Alles wat voor de helft in roze staat is gender steotyperend  
- Wat in het rood staat, betekend dat de man is afgebeeld statige manier boven de vrouw of 

dat het gender stereotype bevestigd.  
- Wat is het groen staat betekend dat de vrouw is afgebeeld op een statige manier boven de 

man of dat het gender stereotype ontkracht  
- Geel betekend dat man en vrouw neutraal zijn afgebeeld. 
- Oranje Betekend dat de man, op een plaatje staat tegen de gender stereotype in gaat.  
- Paars betekend dat de vrouw, op een plaatje staat, die tegen gender stereotype ingaat.  
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2.1 Toets analyse  

- ENGELS                                                                                                                                        - 
eerste voorbeeld gaat over een meisje met haar hond. De hond maakt mensen vrolijk. “  
De directeur in het voorbeeld is een man, Richard Hill. “ richard hill one of the directors explains 
that these youngsters have had a trouble at school and at home”.  
Ook voorbeeld van een jongetje die zijn klasgenoten wel eens in elkaar geslagen heeft. “ one elev-
en year ol boy, who once beat up classmates and skipped school to room the city streets”.  
“ When she went out to play , she had done her homework”  
Ranr “ what are you doing tomorrow”? Tigist “ i am going to play football”.  
Helen: what is your opinion about our mathmetucs for finance instructor ? Yodit: in my opinion he is 
a brillian instructor.  
“my aunt, whi lives in harar is a teacher 
senait, whose mother is a docter is my girl friend 
she danced merrible at the party yesterday.  
“ one of the men who left was the head op the deparment.  
I think the man over there is very unfriendly 
 
-WISKUNDE                                                                                                                                 - 
gender neutraal. Vragen zoalsn “ which one is incorrect about f(x)= 2-x. “  
 
- NATUURKUNDE                                                                                                                       - 
gender neutraal. “ how do the speeds of the ball at the three points compare?”. Of  “ geosynchro-
nous satellites remain over the same spot on the earth’s surface because they”, of “ the number of 
electric field lines passing trough a unit cross sectional area is indicative “ of “ a child pushes hori-
zontally on a box of mass m which moves with constant speed v”  
 
- SCHEIKUNDE                                                                                                                             - 
vrij gender neutraal “ dalton was wrong te belief that an atom is indivisible” maar ook “ a neutral 
level atom contains equal numver of electrons and protons” of “ the concpect “ like dissolves like” is 
illustrated by which of the following? “ A strong acid is an acid that”.  
 
- BIOLOGIE                                                                                                                                   - 
op de eerste bladzijde worden alleen maar mannelijke professoren genoemd” according to Dr. 
Akilu lemma “ of “ which of the following ethiopian biologist and theire contribution on knowledge of 
biology is incorecctly paired: proferssor yelemtsehay mekonnen, Dr Gebissa Ejeta, proferssor tilu-
han yilma, dr Melaku woreda”.  
Maar ook neutraal zoasl “ one of the following is true about DNA molecule”. Of “ a grade nine stu-
dents made an experiment concerning food test in the biology laboatory”. Of “ a drunk person per-
son loss the ability to make right decesion and judgement”. Of one of the following is not louis pas-
teur’s contribution on the knowledge of micribiology. Of “ how do you control Taneasaginata?  
 
- CIVICS AND ETHICAL EDUCATION                                                                                   - 
redelijk gender neutraal. Gelijkheid  ( gender gelijkheid ) is een onderwerp in het examen. Zoals “ 
equality of benifits implies that” of according to the FDRE constitution the equality of men and 
women expressed based on” of “ the concept of equality refers to” of “ the major causes of gender 
in equalities in ethiopia concering rights and status had been” of “ the mnain motibe for providing 
afferimative actions for women is to” of “ in the long history of human kind owmen sufferd they 
were denied “.  
 
-GEOGRAPHY                                                                                                                               - 
gender neutraal “ the back bearing of NED is” of “ among the following which one is large scale 
map” of “ the smalles and the largest planet from the solar system” of “ the oceanic crust is mainly 
made up of” of The mesozoic era is known as”. Of “ what is the approximate scale of the map”  
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-GESCHIEDENIS                                                                                                                           - 
Vrij gender neutraal. Ze noemen wel veel mannen, maar er komen ook meer mannen in de ge-
schiendis voor. “ piedmond sardinia was for itlian unification ___ for germany unifcication” “ one 
was true about yohhannis IV”. “ which one us wrong regard to liche treaty?” of “ what led to the 
over thrown of isyasy in 1916 was his” of “ which was the effect of the industrial revolution”? of “ 
the knight in medieval european histroy stands for”  
 
 

3. Appendix Gestructureerde Observatie  

 

Er werd gekeken naar  
1. Wie praat er met wie 
2. Hoe zitten de leerlingen in de klas 
3. Wie geeft er het meeste antwoorden in de les?  
4. Heeft de docent een voorkeur voor een geslacht in de klas? Zo jah, hoe uit dit zich? 
5. Wat voor straf kregen jongens en meisjes? Verschillende de straffen? Of de redenen waar-

om ze straf krijgen? 
6. Welke taken krijgen jongens in de klas? Welke taken meisjes? 
7. Wie krijgt het meeste de beurt van de docent 
8. Zijn de voorbeelden genderstereotyperend? 
9. Worden jongens en meisjes het zelfde bemoedigd?  
10. Worden jongens en meisjes het zelfde ontmoedigd? 
11. Op welk geslacht wordt de docent meer boos? 
12. Welke taken hebben jongens en meisjes in de klas? Verschillende deze? 
13. Welk geslacht vraagt om meer hulp of uitleg? 
14. Wie steekt vaak zijn hand op? 
15. Welke geslacht doet het actiefst mee in de klas?  
16. Werken jongens en meisjes met elkaar samen? Hoe gaat dit?  
17. Welk gedrag vertonen de leerlingen in de les. 

 

 


