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Het verheugt de Onderwijsraad dat er, na de Schets
van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (waarover de Raad op 19 december 1979, OR/36U Alg.,
advies heeft uitgebracht) en de Voortgangsnota Onderwij semancipatie, wederom een ministeriële nota over het onderwij semancipatiebeleid in voorbereiding is genomen. Onder vermelding dat
hij het betreurt bij het opstellen van dit advies niet de
beschikking te hebben gehad over het advies van de Emancipatieraad en over de opvattingen var: de C.C.0.0. ter zake en uw
reactie daarop, bericht hij u in antwoord op uw bovenvermeld
verzoek om advies het volgende met betrekking tot het concept
van de nota.
Algemeen.
Alvorens in te gaan op de in de concepx-Derde nota
Onderwijsemancipatie (hierna te noemen: de nota) voorgestelde
maatregelen vestigt de Raad opnieuw de aandacht op het ook in
deze nota ontbreken van een algemeen emancipatorisch kader.
Uitgangspunt van beleid zou in breder kader het beginsel kunnen
zijn, zoals neergelegd in artikel 1 van de in 19Ô3 herziene
Grondwet, te weten dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, niet is toegestaan. Daardoor- komt duidelijker
naar voren dat emancipatie, het gelijkgerechtigd zijn van de
mede-burgers, niet slechts een zaak is van het onderwijs, dat
op zijn terrein voorwaarden moet scheppen om rol doorbreking
van vrouwen en mannen mogelijk te maken, maar van de gehele
maatschappij en dus ook van andere instellingen waarvan veel
invloed uitgaat op de wijze waarop mensen met elkaar omgaan.
Emancipatie via het onderwijs vormt immers slechts een onderdeel van het algemene streven naar gelijkgerechtigdheid, ontvoogding, mondigheid en bevrijding uit situaties van afhankelijkheid, of zelfs onderdrukking.
Hieronder plaats de Raad ten vervolge op zijn in de
aanhef vermelde advies van 1979 enkele kanttekeningen bij de
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voorgenomen emancipatorische maatregelen via het onderwijs,
terwijl hij aanneemt dat van de andere departementen bijdragen
verleend worden op de deelterreinen die hen aangaan en die alle
gezamenlijk uitwerking geven aan een fundamenteel emancipatorisch
uitgangspunt, in elk geval ter zake van de onderscheiding naar
geslacht, maar mogelijk breder naar het beginsel van de gelijkgerechtigdheid van alle bewoners van dit land.
In dit verband waardeert de Raad het, dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een niet onbelangrijke bijdrage levert aan het emancipatiebeleid op het terrein
van het onderwijs. Echter, het is noodzakelijk ook deze bijdrage
te plaatsen in een algemeen emancipatorisch beleidskader. Daarin dient te worden aangegeven of en, zo ja, in hoeverre deze
bijdrage een structureel karakter draagt, omdat anders het
gevaar bestaat dat teveel een ad hoc beleid zal worden gevoerd.
De aanbevelingen en maatregelen in de nota zijn wat dit betreft
soms te vrijblijvend geformuleerd. Naar aanleiding van het in de
nota genoemde vraagt de Raad zich verder af, waarom juist de daarin
opgenomen instellingen dan wel projecten door uw ambtgenoot van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gesubsidieerd.
Afgezien daarvan zou in elk geval bij alle "projecten"
in de nota als eis moeten gelden, dat van de verrichte werkzaamheden een verslag verschijnt, op grond waarvan u uw beleid verder
kan bepalen.
Naast het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er ook andere ministeries waarvan op het terrein van
educatie en wetenschap inbreng te verwachten kan zijn. Te betreuren
valt dat in deze nota de door andere departementen voorgenomen
maatregelen ter zake ontbreken (bij voorbeeld van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken).
Uitgangspunt.
Als uitgangspunt voor emancipatie in het onderwijs
heeft de Raad in zijn voornoemd advies van 1979 voorgesteld:
het scheppen van de mogelijkheid voor de ontplooiing van jongens
en meisjes/mannen en vrouwen tot zelfstandige, volwaardige deelnemers aan de maatschappij. Een ieder moet de mogelijkheden hebben
zijn/haar eigen identiteit te ontwikkelen, onafhankelijk van
het geslacht. Dit houdt niet in dat meisjes op jongens en
jongens op meisjes moeten gaan lijken.
In de nota blijkt op tweeërlei wijze sprake te zijn
van verenging van het begrip "emancipatie". In de eerste plaats
wordt het als in de Schets van 1979 wederom te zeer toegespitst
op de man-vrouw-verhouding. De Raad heeft hier in zijn advies
met betrekking tot de Schets ook reeds bezwaar tegen gemaakt.
In de tweede plaats wordt de aandacht veelal te eenzijdig gericht
op de emancipatie van de vrouw in plaats van op die van de
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vrouw én de man, zoals op grond van de Inleiding van de nota
had mogen worden verondersteld. Beiden behoren doelgroep te
zijn. Jongens in verzorgende beroepen hebben bij voorbeeld
evenzeer begeleiding nodig als meisjes in technische beroepen/
vakken. Ook de weerstand die jongeren van hun omgeving ontmoeten,
wanneer zij een roldoorbrekende keuze willen doen, blijkt nog
steeds bijzonder groot. Het proces van bewustwording verloopt
niet bij iedereen op dezelfde wijze en kan zeker, ook in het
beroepsleven, aanleiding geven tot psychische spanningen.
Welke niet te onderschatten invloed de omgeving kan
uitoefenen blijkt verder onder andere uit het feit dat jongens
en, merkwaardig genoeg in beduidend minder mate, meisjes in
verband met een gewenste maatschappelijke carrière soms gedwongen
worden aspiraties te hebben in een richting als wiskunde, terwijl
zij die in het geheel niet hebben. Van de oorzaken daarvan is in
wetenschappelijk opzicht nog weinig bekend. Van de door de Raad
in 1979 aanbevolen onderzoeken naar de onderscheidene aspecten
van de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs
zijn hem nog geen resultaten bekend. Een ander voorbeeld: veel
vrouwen en ook mannen blijken voldoende bevrediging te vinden
in uitsluitend het doen van het huishouden. Te vaak wordt vanuit
de omgeving gestimuleerd daar een baan bij te nemen. Het is
zaak dat mensen, zeker wanneer men emancipatie hoog in het vaandel
heeft staan, elkaar de ruimte gunnen hun eigen weg te volgen en
zich zelf te zijn. Toch moet aan de andere kant de invloed van
het onderwijs ook weer niet worden overschat: een kind wordt van
vele kanten beïnvloed (thuis, vriendjes en vriendinnetjes, e t c ) ,
zelfs ook reeds voordat het naar de basisschool gaat. Dit betreft
niet alleen het kind, dat in Nederlandse cultuurpatronen wordt
grootgebracht, maar ook uit endere cultuurpatronen.
Ten aanzien van laatstgenoemde cultuurpatronen acht de
Raad het gewenst, in ieder geval vooralsnog, de nodige terughoudendheid met betrekking tot emancipatorische activiteiten in acht te
nemen, zeker tot duidelijkheid is verkregen over de wijze waarop
de daarbij betrokken groeperingen zich binnen hun eigen cultuurpatronen ten opzichte van deze problematiek kunnen opstellen;
het zou in bepaalde gevallen kunnen blijken dat het (voorlopig)
beter is in dezen rolbevestigend te werk te gaan.
In hoeverre is bovengenoemd uitgangspunt terug te
vinden in de voorgestelde maatregelen?
Het eerste dat opvalt is, dat er geen enkele maatregel
uitsluitend getroffen wordt voor jongens, terwijl vele maatregelen bedoeld zijn alleen voor de emancipatie van meisjes.
Voorbeelden daarvan zijn onder andere het beter toegankelijk
maken van "jongens"-opleidingen voor meisjes (maatregel k2) ;
het toekennen van extra faciliteiten ten behoeve van proefscholen

in het m.e.a.o. voor extra ondersteuning en begeleiding van
meisjes in het eerste leerjaar (maatregel 1+9 ) ; extra aandacht
voor meisjes in de begeleiding bij stages, keuze en voorbereiding op een traditioneel mannenberoep als onderwerp
van het VMTS-overleg (maatregel 6l). Het komt de Raad voor dat
soortgelijke maatregelen voor jongens, die traditionele "meisjes"
opleidingen willen volgen, zeer nuttig zouden zijn, nog afgezien
van het feit dat - ook al zouden meisjes in de onderwijspraktijk
minder gelijke kansen krijgen dan jongens - het verlenen van
faciliteiten uitsluitend voor meisjes, al wordt dit als positieve
discriminatie aangemerkt, licht buiten het kader van de gelijke
berechtiging kan vallen. De maatregelen wekken in het algemeen
trouwens vaak de indruk dat emancipatie te bereiken zou zijn
door meisjes te laten doen als jongens, terwijl het er in
werkelijkheid om zou moeten gaan ze beiden mens te laten zijn,
de onderlinge verschillen te accepteren en hun gelijke ontplooiingskansen te bieden. De Raad acht het juist dat de nota
bij voorbaat niet reeds stelt, dat het bieden van de mogelijkheden noodzakelijkerwijs tot de uitkomst moet leiden dat het
aantal mannen/vrouwen dat aan de onderscheidene vakken/beroepen
deelneemt gelijk zou moeten zijn.
Voorts acht hij het een gunstige ontwikkeling dat u
tracht meer samenhang te brengen in het onderwijsemancipatiebeleid door het accent te verschuiven van specifiek beleid naar
facetbeleid. Gezien dit uitgangspunt verbaast het hem wel dat
het merendeel van de maatregelen in de voorliggende nota een
ad hoc karakter draagt, hetgeen doet vrezen voor de overdraagbaarheid van een en ander. Bovendien zullen zovele fragmentarisch
kleine maatregelen worden getroffen, dat moet worden getwijfeld
aan de effectiviteit ervan. De Raad meent, dat wat dit betreft
het de voorkeur zou hebben verdiend meer gelden beschikbaar te
stellen voor het inbrengen van het emancipatie-aspect in de
docentenopleidingen, inclusief de nascholing, opdat de huidige
en toekomstige onderwijsgevenden "geëmancipeerd" onderwijs zullen
geven. (Zie ook het advies over de concept-circulaire projecten
roldoorbrekend onderwijs, OR/563 Alg., d.d. 2k januari 198U)De Raad is er echter van doordrongen dat bij emancipatiebeleid
sprake moet zijn van een gefaseerd proces, waarbij meer definitieve beleidsmaatregelen eerst in een vervolgnota kunnen worden
verwerkt. De versnippering van maatregelen heeft wel het onmiskenbare voordeel van geïntegreerd te worden in het algemene
beleid, waardoor emancipatorische invloeden op veel plaatsen
in het onderwijs doordringen, maar een duidelijk beleid, waarin
prioriteiten'de grote lijnen ervan aangeven, ontbreekt.
De Raad is van mening, dat bepaalde aspecten die met
emancipatie verband houden in de nota onvoldoende aandacht

hebben gekregen. Op blz. 29 van de nota staat bij voorbeeld
te lezen, dat de oorzaken van het kiezen voor een bij de traditioneel mannelijke of vrouwelijke rol passende school voor voortgezet onderwijs dienen te worden aangepakt. Een factor van
belang hierbij is de voorlichting van de ouders, die vaak nog
in het oude rollenpatroon zitten en overeenkomstig de beginselen
van de vrijheid van onderwijs terecht mede de dienst uitmaken
op de school. Daarom verdient het aanbeveling een maatregel
te treffen inzake bedoelde voorlichting, ook al ontveinst de
Raad zich niet - hij heeft in deze zin reeds eerder gewaarschuwd - dat het hier gaat om een zaak van lange adem. Ook op
het vlak van de huishoudelijke voorlichting, waar op het moment
in cursussen juist veel aan roldoorbreking wordt gedaan (de Raad
denkt hierbij aan het werk van de Stichting Huishoudelijke voorlichting ten plattelande), zou zo geen maatregel getroffen dan
toch nadere aandacht aan dit aspect dienen te worden besteed
(zie ook de opmerking ter zake van maatregel 69).
Overigens hebben ervaringen leden van de Raad geleerd,
dat weerstanden tegen roldoorbreking voor een deel kunnen worden overwonnen door de wijze waarop een en ander wordt gebracht. Zo
worden kooklessen voor jongens op scholengemeenschappen l.t.o./
l.h.n.o. weinig gemotiveerd gevolgd. Zodra echter aan een l.t.s.
een afdeling consumptieve techniek is verbonden, willen alle jongens
in de tweede klas enthousiast leren koken, daar het nu een vak
is en niet meer een meisjes-aangelegenheid.
Sommige (onderdelen van) maatregelen zijn volgens de
Raad ten onrechte aangekondigd als maatregelen in het kader
van de emancipatie - zie bij voorbeeld de maatregelen 30 en 1(1 -,
al heeft vermelding daarvan wel het voordeel van een inventariserend
overzicht.
Maatregelen.
Behalve het bovenstaande geven de voorgestelde maatregelen de Raad nog aanleiding tot het maken van de volgende
opmerkingen.
maatregel 1.
Uit de tekst valt niet af te leiden of de ambtenaar, die
zal worden belast met het bewaken van het facet emancipatie
een ambtenaar van de betrokken afdeling zal zijn, of van
buiten zal worden aangetrokken. In het laatste geval is
het gevaar bijzonder groot dat het facet emancipatie
geen vanzelfsprekend onderdeel van beleid zal uitmaken.
maatregel 3.
Deze maatregel vertoont overlappingen met maatregel 21.
Het ontgaat de Raad waarom een uitzondering wordt gemaakt
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voor het wetenschappelijk onderwijs. Welk verband bestaat
er ten aanzien van het wetenschappelijk onderwijs overigens

met maatregel 7hl
maatregel 5.
'
Of leermiddelen roldoorbrekend worden gebruikt - zie ook
blz. 20 van de nota - hangt af van degene die ermee
omgaat. (Het betreft hier uiteraard niet alleen de rolverdeling naar geslacht, maar ook ten aanzien van buitenlanders, homo's, zigeuners, etc.). De invloed van een
leraar/lerares is in de opvatting ven de Raad veel groter
dan die van een leerboek.
maatregel 11.
De Raad acht het niet gewenst de toekenning van 0,2
formatieplaats mede afhankelijk te stellen van de beschikbaarstelling van 0,2 formatieplaats door het bestuur.
Ook van slechts 0,1+ format i eplaats verwacht de Raad
weinig positief effect, hoewel hij erkent dat uitbreiding
op financiële problemen zal stuiten. Overwogen zou kunnen
worden gedurende een kortere periode dan de voorgestelde
drie jaar meer aan formatieplaatsen beschikbaar te stellen.
maatregel ll+.
Op zich zelf heeft de Raad met deze maatregel geen
moeite, daar het bestuur nu hierin geen argument kan
vinden om ouderen een benoeming te weigeren. Aan de
andere kant moet er echter voor worden gewaakt dat
jongeren hierdoor niet nog minder kans krijgen om aan
de slag te komen en hun vooruitzichten voor jaren zien
geblokkeerd.
Is het in de praktijk mogelijk de nascholingscursussen
te volgen naast een baan die men heeft?
maatregel 16.
De Raad is van mening dat ook aan het toekennen van
middelen voor initiatieven op het terrein van onderwijsemancipatie van spontane vrouwengroepen in het onderwijs
de voorwaarde moet worden verbonden dat er van de activiteiten een verslag verschijnt.
maatregelen 22/23/?!+.
Ook hier zijn de toegekende bedragen aan de krappe
kant.
maatregel 25.
Het verdient aanbeveling te onderzoeken, of en, zo ja,
in hoeverre van het materiaal van de stichting "Marie, word
wijzer" op de scholen ook werkelijk gebruik wordt gemaakt.

