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Sekseverschillen in wetenschap en 
media
Het bestaan van sekseverschillen is een te-
rugkerend onderwerp van discussie in zowel 
wetenschap als media. Verschillen tussen 
jongens en meisjes zijn herhaaldelijk we-
tenschappelijk aangetoond waar het gaat 
om gedrag (impulsiviteit en fysieke agres-
sie), emoties (angst- en depressieve klach-
ten), ruimtelijke en taalvaardigheden en de 
hersenontwikkeling.2,3,4 Op andere terreinen 
bestaan er echter meer onduidelijkheden 
over sekseverschillen en rapporteert de we-
tenschappelijke literatuur tegenstrijdige re-
sultaten. Bijvoorbeeld over het bestaan van 
verschillen tussen jongens en meisjes in 
rekenvaardigheden, waar we ons in dit arti-
kel op richten. Bestaan dergelijke verschil-
len tussen jongens en meisjes echt? Zo ja, 
zijn deze verschillen aangeboren of ontstaan 
zij onder invloed van cultuur, opvoeding en 
scholing?
Juist omdat de toetsing van de rekenvaar-
digheden van Nederlandse leerlingen een 
steeds centralere rol krijgt in het onderwijs-
systeem, willen wij aandacht vragen voor dit 
onderwerp. Er wordt in het onderwijs name-
lijk weinig stilgestaan bij de mogelijkheid 
dat sekseverschillen een rol spelen bij het 
toetsen van rekenvaardigheden. Bovendien 
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krijgen alle jongens en meisjes in een klas 
eenzelfde rekenmethode aangeboden, zon-
der dat bekend is of jongens en meisjes hun 
rekenvaardigheden en oplossingsstrategieën 
op dezelfde manier ontwikkelen en of ge-
bruikte methoden goed aansluiten bij de be-
levingswereld van zowel jongens als meisjes. 

Verschillen in bevindingen
Een groot aantal onderzoekers in binnen- en 
buitenland heeft inmiddels laten zien dat 
jongens en meisjes van elkaar verschillen in 
basale rekenvaardigheden. Zo heeft het in-
ternationale onderzoeksproject TIMSS aan-
getoond dat Nederlandse meisjes in groep 6 
structureel slechter presteerden dan jongens 
op een rekentoets in de periode tussen 1995 
en 2011. Dit gold in het bijzonder op het in-
houdelijke domein ‘Getallen’. Binnen dit 
domein worden onder andere vaardigheden 
getoetst op het gebied van optellen, aftrek-
ken, delen en vermenigvuldigen.1 Toch is er 
ook een aanzienlijke groep onderzoekers die 

geen sekseverschillen heeft gevonden. Hoe kan het dat deze bevin-
dingen zoveel van elkaar verschillen? Wanneer je de onderzoeken 
met elkaar vergelijkt, dan valt op dat ze in hun opzet erg verschil-
len. Hierdoor is het lastig om de uitkomsten van deze onderzoeken 
eerlijk met elkaar te vergelijken zonder dat je appels met peren gaat 
vergelijken. Zo verschillen de kinderen die mee hebben gedaan aan 
de diverse onderzoeken sterk in leeftijd (van vroege basisschool tot 
middelbare school). Daarnaast hebben onderzoekers uiteenlopende 
rekenvaardigheden bestudeerd, van eenvoudige rekenkundige be-
werkingen tot prestaties op wiskundetoetsen.

niet alleen aandacht voor de ‘gemiddelde’ jongen en het 
‘gemiddelde’ meisje
Wanneer we de verschillende onderzoeken op dit terrein naast el-
kaar leggen, dan valt het op dat veel onderzoekers uitspraken doen 
over sekseverschillen op basis van de gemiddelde prestaties van een 
groep jongens en een groep meisjes. Ze gaan er daarbij vanuit dat 
het aantal rekenbegaafde jongens en meisjes in een groep ongeveer 
gelijk is, evenals het aantal jongens en meisjes met rekenproblemen. 
Maar waar de prestaties van meisjes onderling doorgaans dicht bij el-
kaar liggen, verschillen de onderlinge prestaties van jongens meestal 
veel meer. In wetenschappelijk jargon zeggen we dat de spreiding 
(of de variatie) in rekenprestaties binnen een groep jongens groter 
is dan binnen een groep meisjes. Een groep jongens kan onderling 
meer van elkaar verschillen dan een groep meisjes, zelfs wanneer ze 
gemiddeld ongeveer dezelfde score behalen. In  afbeelding 1 lichten 
we deze verschillen tussen jongens en meisjes toe aan de hand van 
een voorbeeld. Deze afbeelding illustreert dat het belangrijk is om te 
kijken naar de spreiding van de prestaties van jongens en meisjes 
en niet alleen naar hun gemiddelde prestaties. Dat is precies wat wij 
hebben gedaan in ons onderzoek bij Nederlandse leerlingen in de 
leeftijd van 6 tot 15 jaar.
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1.  Rekentoets scores weergegeven voor jongens en meisjes afzonderlijk. De 
dikke, zwarte lijnen geven de gemiddelde scores per groep weer (beiden 
rond de 100). De gekleurde gebieden en de dunne verticale lijnen geven de 
spreiding van de scores aan. De scorespreiding in de groep jongens is veel 
groter dan die in de groep meisjes. Als je voor jongens en meisjes eenzelfde 
minimumscore zou hanteren als criterium voor ‘rekenbegaafd’ (zie stip-
pellijn), dan zouden meer jongens ‘rekenbegaafd’ zijn dan meisjes
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Hoe zag ons onderzoek eruit?
Als onderdeel van een grootschalig onderzoek van de Universiteit 
Maastricht hebben we de basale rekenvaardigheden van 193 jon-
gens en 197 meisjes uit het regulier basis- en middelbaar onderwijs 
in kaart gebracht.5 Bij alle kinderen is een rekentoets afgenomen, 
waarbij in een korte tijd zoveel mogelijk eenvoudige rekensommen 
moesten worden opgelost (optellen, aftrekken, vermenigvuldigingen 
en delen).
Net als in het TIMSS onderzoek komt uit ons onderzoek naar voren 
dat jongens over het algemeen (gemiddeld) iets beter presteren op 
deze rekentoets dan meisjes: jongens kunnen meer rekensommen 
oplossen in een korte tijd. En we hebben nog iets opmerkelijks ge-
vonden. Uit ons onderzoek blijkt dat de grootte van de verschillen in 
rekenvaardigheden tussen jongens en meisjes mede bepaald wordt 
door:
1.  De leeftijd: sekseverschillen worden alleen gevonden onder leer-

lingen in groep 8 van het basisonderwijs en de eerste drie klassen 
van het middelbaar onderwijs. Bij jongere kinderen hebben we 
geen verschillen gevonden tussen jongens en meisjes.  

2.  Het prestatieniveau: tussen de zwakst presterende jongens en 
meisjes zijn geen duidelijke sekseverschillen gevonden, terwijl 
tussen de rekenbegaafde jongens en meisjes juist de grootste 
verschillen in prestaties bestonden.

Afbeelding 2 illustreert deze sekseverschillen onder zwakke, gemid-
delde en begaafde rekenaars in groep 8 en hoger. 

Afbeelding 2. Verschillen in rekenprestaties tussen jongens en meisjes, 
apart weergegeven voor zwakke rekenaars (laagste 20% van de scores), 
gemiddelde rekenaars (tussenliggende 60% van de scores) en begaafde 
rekenaars (hoogste 20% van de scores)

Wat kunnen we hieruit concluderen? 
Zijn meisjes echt slechter in rekenen dan jongens of is er iets an-
ders aan de hand? Op basis van eerdere onderzoeken zou je kunnen 
concluderen dat Nederlandse meisjes minder goed zijn in rekenen 
dan jongens. Maar ons onderzoek laat zien dat dit niet het hele ver-
haal is. Net als eerder onderzoeken vonden we significante sekse-
verschillen in de gemiddelde rekenvaardigheden ten voordele van 
jongens. Wij laten echter zien dat deze sekseverschillen het grootst 
zijn onder begaafde rekenaars. Dit impliceert dat jongens onderling 
meer van elkaar verschillen dan meisjes. Dit fenomeen treedt op-
vallend genoeg niet alleen op bij rekenvaardigheden. In veel landen 
verschillen jongens onderling meer van elkaar dan meisjes in hun 

intelligentieniveau, wiskundige, ruimtelijke 
en leesvaardigheden.6,7,8  Er lijkt dus sprake 
te zijn van een breder fenomeen. Jongens 
verschillen onderling meer in diverse cogni-
tieve en schoolse vaardigheden dan meisjes. 
Op al deze terreinen is het dus belangrijk om 
verder te kijken dan de gemiddelde jongen 
en het gemiddelde meisje.

Hoe kunnen we sekseverschillen in 
rekenvaardigheden verklaren?
Verschillen in de wijze waarop kinderen hun 
eigen rekenvaardigheden inschatten én hoe 
zelfverzekerd ze zijn op het gebied van het 
rekenen bieden een mogelijke verklaring. 
Onderzoek heeft aangetoond dat meisjes 
minder positief zijn over hun rekenprestaties 
dan jongens. Zij zijn geneigd hun presta-
ties lager in te schatten, zelfs wanneer hun 
(daadwerkelijke) prestaties op een rekentest 
gelijk zijn aan die van jongens. Bovendien 
vinden meisjes situaties waarin ze moeten 
rekenen enger.9

Zelfs op jonge leeftijd zijn meisjes al voor-
zichtiger bij het berekenen van sommen, 
terwijl jongens juist meer risico’s durven te 
nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat er 
in groep 3 al verschillen bestaan in de risico’s 
die jongens en meisjes durven te nemen om 
eenvoudige rekensommen op te lossen.10 
Jongens zouden bij voorkeur kennis uit hun 
geheugen ophalen, wat sneller maar risico-
voller is. De kans dat je fouten maakt is hier-
bij groter. Meisjes daarentegen zouden liever 
minder risico’s nemen en proberen om som-
men op te lossen door middel van tellen op 
hun vingers of in hun hoofd, een strategie 
die meer tijd kost. Naarmate kinderen ouder 
worden gaan deze verschillen in aanpak een 
grotere rol spelen, omdat kinderen geacht 
worden om bij het berekenen van sommen 
gaandeweg meer gebruik te gaan maken van 
parate kennis uit hun geheugen (en daarmee 
meer risico’s durven te nemen). Als jongens 
naarmate ze ouder worden beter in staat zijn 
dan meisjes om te profiteren van hun geau-
tomatiseerde rekenkennis, dan laat zich dat 
vertalen in verschillen in rekenprestaties.

Opvallend genoeg blijken sekseverschillen 
in het vertrouwen in de eigen rekenvaardig-
heden het grootst te zijn onder begaafde 
jongens en meisjes.11 De vraag blijft waar 
de grotere angst en onzekerheid bij meisjes 
vandaan komen en of onze bevindingen al-
leen daardoor te verklaren zijn. Meer onder-
zoek is nodig om met zekerheid te kunnen 



12 Volgens Bartjens jaargang 33 2013/2014 nr. 5

stellen dat verschillen in het vertrouwen dat 
(rekenbegaafde) jongens en meisjes hebben 
in hun rekenvaardigheden kunnen leiden tot 
verschillen in hun rekenprestaties. Daarnaast 
is het de vraag of dit de enige verklaring is 
voor het ontstaan van sekseverschillen in 
rekenvaardigheden. Ook de hersenontwik-
keling, cognitieve functies en psychosociale 
factoren kunnen mogelijk een rol spelen. Er 
zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat al vroeg in 
de ontwikkeling sekseverschillen waarneem-
baar zijn in cognitieve vaardigheden, zoals 
het ruimtelijk denken, het geheugen en de 
taalvaardigheden. Zo ontwikkelen jongens 
betere ruimtelijke en motorische vaardighe-
den, terwijl meisjes zich onderscheiden op 
het gebied van taalvaardigheid en het her-
kennen en onderscheiden van emoties.12 We 
weten uit de literatuur dat juist de ontwikke-
ling van specifieke cognitieve vaardigheden 
een belangrijke rol speelt in het leren reke-
nen.13 Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat 
verschillen tussen jongens en meisjes op het 
gebied van hun cognitief functioneren bijdra-
gen aan sekseverschillen in de ontwikkeling 
van rekenvaardigheden.

Biologische factoren en psychosociale 
invloeden 
Ook psychosociale factoren spelen een rol 
in de ontwikkeling van zowel cognitieve 
als rekenvaardigheden. Deze factoren zijn 
bijvoorbeeld de (fysieke) woonomgeving, 
steun en stimulering door ouders, de aard 

van het contact met leeftijdsgenoten en het onderwijs dat op school 
gegeven wordt. Stimulering kan invloed hebben op het functioneren 
en de ontwikkeling van de hersenen en daarmee op de cognitieve 
vaardigheden en schoolprestaties van kinderen.14 Zo is gebleken 
dat het geheugen van kinderen gestimuleerd kan worden door het 
herhaald aanbieden van ‘geheugenoefeningen’ en dat daarmee de 
basale rekenvaardigheden kunnen verbeteren.15 Variatie in het effect 
van stimulering door de omgeving kan wellicht een rol spelen in 
het ontstaan van sekseverschillen in rekenvaardigheden. Bepaalde 
hersengebieden ontwikkelen bij jongens namelijk langzamer dan bij 
meisjes, waardoor deze gebieden langer gevoelig blijven voor psy-
chosociale invloeden.6

Kortom: onder invloed van de wisselwerking tussen biologische fac-
toren en psychosociale invloeden kunnen verschillen tussen jongens 
en meisjes optreden in de hersenontwikkeling en daarmee uiteinde-
lijk ook in cognitieve en rekenvaardigheden. Hoe al deze factoren 
van invloed zijn op de rekenvaardigheden van jongens en meisjes en 
hun vertrouwen daarin is niet bekend. Door dat te achterhalen kan 
een begin gemaakt worden met het verkleinen van sekseverschillen 
in rekenvaardigheden.

Implicaties voor het rekenonderwijs
Allereerst willen wij pleiten voor meer aandacht voor sekseverschillen 
bij de samenstelling van rekentoetsen. Bijvoorbeeld door rekening te 
houden met de verschillende manieren waarop jongens en meisjes 
tot oplossingen komen. Internationaal onderzoek heeft aangetoond 
dat de hersenen van meisjes en jongens op een andere manier actief 
zijn wanneer ze bepaalde cognitieve taken uitvoeren, zelfs wanneer 
zij gelijk presteren. Dit kan erop wijzen dat jongens en meisjes ver-
schillende strategieën gebruiken.3 Wanneer meisjes inderdaad een 
andere strategie hanteren kunnen tijdsgebonden rekentoetsen nade-
liger voor hen zijn.
De prestaties op tijdsgebonden rekentoetsen kunnen ook beïnvloed 
worden als meisjes hun antwoorden vaker controleren door gebrek 
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aan vertrouwen in hun vaardigheden. Daarom willen wij ten tweede 
pleiten voor meer aandacht voor het vergroten van het vertrouwen in 
de eigen rekenvaardigheden. Als sekseverschillen in rekenprestaties 
inderdaad veroorzaakt worden doordat meisjes onzekerder zijn over 
hun rekenprestaties, dan kan veel winst behaald worden door het 
vertrouwen in hun vaardigheden al op basisschoolleeftijd te vergro-
ten. Hiermee zou onnodige uitval in vervolgopleidingen voorkomen 
kunnen worden. Voor het verminderen van onzekerheid in rekenpres-
taties is het heel belangrijk dat kinderen succeservaringen kennen.16 
Door meer variatie aan te brengen in het rekenonderwijs zouden 
leerkrachten meisjes extra gelegenheid kunnen geven om succeser-
varingen op te doen. 
Ten derde willen we meer aandacht vragen voor de cognitieve vaar-
digheden die de basis vormen voor het leren rekenen. Als specifieke 
cognitieve vaardigheden van jongens of meisjes bijdragen aan sek-
severschillen in hun rekenvaardigheden, dan kunnen die vaardighe-
den mogelijk getraind worden. Indien toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek uitwijst dat dit inderdaad mogelijk is, dan kunnen sekse-
verschillen wellicht verkleind worden door in het onderwijs meer aan-
dacht te besteden aan het stimuleren van cognitieve vaardigheden, 
zoals ruimtelijke vaardigheden.
Kortom: Wij willen pleiten voor een meer individuele aanpak om het 
bestaan van sekseverschillen in rekenprestaties te kunnen bestrijden. 
Hierbij is het van belang om niet alleen oog te hebben voor de reken-
vaardigheden, maar ook te kijken naar de cognitieve vaardigheden 
van het kind, het vertrouwen in de eigen rekenvaardigheden en aan-
passingen die nodig zijn in de omgeving. Echter, om vast te stellen 
of jongens en meisjes daadwerkelijk profiteren van een dergelijke 
aanpak op maat bij het aanleren en onderhouden van rekenvaardig-
heden moet meer onderzoek verricht worden. 
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