Yvonne van de Meent rekent in Onderwijsblad 20 af
met vijf misvattingen over sekse en schoolprestattes.
Lydia Sevenster en Ingrid Schouten vinden haar citaten
en interpretaties tendentieus: er is wel degelijk een
jongensprobleem waarvan de oorzaken steeds duidelijker
worden. Ouders en scholen kunnen daar volgens hen
zeker iets aan doen.
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Op elke 100 meisjes worden er
105 jongens geboren, op elke
100 VWO-meisjes stromen er
100 jongens het VWO binnen,
op elke 100 meisjes halen 85 jongens een VWO-diploma. Ook
halen minder jongens een havodiploma. In 2011 ging dit om
een verschil op het vwo van
2600 en op de havo van 1600
leerlingen. We zien een tendens:
steeds meer jongens dan meisjes
stromen af van vwo naar havo én
van havo naar vmbo. Op achttienjarige leeftijd zitten jongens
veel vaker in de lagere regionen
van het mbo en stromen ze minder vaak door naar hbo en wo
dan meisjes.
Wij noemen dit verspilling van
jongenstalent: een school hoort
Onderwijsblad02

zowel meisjes als jongens op het
niveau te houden dat bij hen
past! Menige school, maar ook
menig ouder voelt de toegenomen druk om leerlingen een
trede lager te plaatsen voor een
goede presentatie in de Elsevierof Volkskrant-enquête met alle
gevolgen vandien. Wij stellen dat
als leerlingen van groep 8 een
schooladvies krijgen, zij ook het
bijbehorende diploma moeten
kunnen halen, eventueel met een
keer doubleren.
Van de Meent stelt dat mannen
nog steeds bijna alle topposities
bezetten, maar dat kan geen
reden zijn om ontoereikend
onderwijs aan veel jongens goed
te praten. Lang niet allen bereiken topposities, integendeel, een
deel verdwijnt naar de rand van
de maatschappl]. Verder 'bieden
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in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst': diploma's zijn van steeds
groter belang in deze meritocratische samenleving.
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Ook wij volgen het belangwekkende werk van neurcpsychologen Crone en lolles bijvoorbeeld
over de invloed van hersenontwikkeling van adolescenten op
hun onderwijsresultaten. Van de
Meent stelt dat jongeren niet
zozeer een onrijpe prefrontale
cortex hebben maar een flexibele, die prima werkt als er maar
een beloning in het vooruitzicht
wordt gesteld. Helaas stopt zij na
de mededeling dat 'docenten
alleen de juiste beloningsprikkels
moeten zien te vinden' en wel
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