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VROUWEN IN DE WETENSCHAP 

n)t slot: we moeten af van de metafoor 

'welenschap is topsport'. Sport e n weten· 

~>C-hap z ijn a parte sferen e n topsport zou 

du!i niet ons vergelijkingspunt behoren 

te zijn. Het roepl het machobeeld van de 

bt?taonderweker op, die monomaan z.ijn 

va.k beoefenl~ terwijl z ijn nalje e n droogje 

door ieman d anders word I verzorgd. We· 

tenscha p vraagt zeker mense n die bere id 
z.ijn om heel hard le werken , maar vergt 

ook veelzijdigheid: intellige ntie, creativi· 

teil , geduld, bet vermogen andere n iel!O 

over te dragen en maatschappelijke ver

antwoordelijkheid. lk ben ervan overtuigd 

dat die veelz.ijdigheid in poten tie nonnaal 

verdeeld is over vrouwen e n mannen. 

AJs vrouwen meer zoals 
mannen worden, komt 
het wei goed met hun 
academische carriere? 

Sandra t~an Thiel & Sandra Groeneveld 

(h'rasmus Unh<et!tiMt R.oaerdam) 

Thtwijl het aandeel vmuwen onder stu· 

denten en a io's bij sommige irLtt lellingen 

inmiddels de 50 procenl passeert~ is het 

aan tal vrouwelijke hoogleraren bestuurs· 

kunde e nt o f politicologie in Nederland 

en Vlaa nderen nog altijd bijzonder Laag. 

Minder dan 10 procent van aUe hooglera· 

ren ill een vrouw, en dan teUen we voor 

het gemak parttime hoogleraren nog mee. 

hoogleraar in de Nederlandse univen;i

teilen vertoonl immers een stijgende lijn 
(Mrm.itr>r vmtm'elijke lw oglemren 2009).n 

Analyse." op longitudinale gegevens van 
een Nederlandse universiteit tonen echter 

aan dat de promotieka£L<~en van vrouwen 

zo'n dertig pnx :en t lager Hggen dan die 

van mann en (Groeneve ld, Tijdens & Van 

Kleef, 2009). t..•1annen maken nog steeds 

eerder en vaker pmmotie. Ooorstroming 

naar hogere functies gaa t d us niet van

zelf, ook niel als he! aan tal vrouwen in 

lagere functies stijgL \Vat belemmert 

vrouwen bij het doorstromen naar hogere 

functies? 

De bijdrage van De Vries en Vis geefl een 

genuanceerd beeld van de positie van 
vmuwen op de universileilen (in Neder

land en Belgi\!1 e n ~·an welke verklarin

gen voor de achterblijvende dooutmom 

te geven zijn. Ze onderkennen enerzijd.tt 

de institutione le belemmeringen die vrou

wen tegenkomen en be!lpreken in dat 

verband het wgenoemde g1az.e.n plafond 

en de soms o ndoorzichtige !le lectieproce

dures. Ze wijzen an den:.ijd!l op specifieke 

kenmerken van de vrouwen zell: ze z.ijn 

te weinig ambitieu!l en lalen zichzelf te 

weinig zien. AI hebben De Vrie!l en VLtt 

oog \'Oor inllti tutionele verkla ringen_. de 
(teleurstellende) conclusie is dat het loch 

vooral de vrouwen zijn die moeten ver· 

anderen, wil er iets ~·an hun academiliche 

loopbaa n terechtkomen. Wij delen die 

mening niel (helemaa l) . In deze bijdrage 

~ Ook weten vrouwen minder vaak dan gaan we daarom in op e nkele andere ver-

• 

mannen de positie van hoofddocent te 

bere iken en is nog altijd een minderheid 

van de universitair docenten vm uw. Is het 

Z slechts een kwestie van tijd? Hel aandeel 

~ L __ '_'"_'_"_"_'•_"_'"_d_e-functies van UO. UHO en 
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kJaringen voor de positie van vrouwen 

aan de un iversiteiten om ven ·olgens te 

Laten zien dat de door De Vrie!l e n VLtt 

V<)Orgestelde maa tregelen niel voldoende 

of zelfli niet werLttelijk zijn. 
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Oal wat wli llf'OVU.Wiib eigenschappen 

vinden. auod~ we d~ans niet 

met l\-ettnteh.ap en carriere en omge

keenl. Ol!r.e opv11tdngen leo.·en ZO\ve:l 

bij mannt:n 1111 vrouwen. Nog niei al te 

lang gelt••th~1 werd bijvoorbee1d gedacht 

dat vrouwcn nlct gc~~<:hikt waren voor 

de welcn"lurll, onuhl ze te emotioneeJ 

:r.ouclcn zijn en nlcl logiJ~ch zouden kun· 
nun dcrtl<(ll1 ('Nuordcnho~t, 200~~) . Daar is 

men wei vJin tcruggc.komen, maar opvat· 
t ingcn ovct hoc m;annen en \•muwen in 

hun w\IU!I1 zljn, zljn nog altijd bepalend 
vuor hoe rnanncn en vrouwen e lkaar en 

Uchulf .ziM. 

M@t'f htd~ opvattingen over man4 

nen en YfOUM:n hebhen vaak te maken 

met de motdlmol ~ vrouwen. Daarmee 

~It de keuze van vee!. vmuwen 

(en dut nog 11~1 minder vaak de man· 

nen) om i.n detltljd te werken. wdat \Verk 

en wrg voor klnderen gecombineerd kun· 

ncn worden (Em.oJu:iptJtiemnnitor 2008). 

Ht..>l i11 O\'crig'Cnt maar de vraag hoe vrij· 

willis die kcuzc Is a ls het ~timpelweg ont· 
brt..'Ckt aar1 volduendc ln1..el wrn hun part· 

nur (11c:hovc tJIJikverdcling lhuiJ~), tekort 

aan ftrl.ilocnlljke kindcropvang, en een nog 

aJtijd b<'ftannd verschil in 9alariE!ring tus· 

sen manncn en vrouwcn (zie hijvoorbeeld 
\vww.loonwljw. nl). 

war zi1n (go<dl!) J'l'l'Sialies? 

And.,. wrt<Urioson """' de seb<ekkis• 
doorttru1nlns wiju:n emp dal vmuwen 
minder (got.od) zouden pres:teren dan bun 

mannclijkc ooltcp'5. hij\·oorbeeld door· 

dat ze in deeltijd wt.'fke:n en meer onder4 

brekingen in hwt a~e htbben ats ze 

kinderen kriil:<•· Bdde coruuteringen 
(deeltijd en ond<ri>tdd-) ldoppen 

war grote aantalh!n vruuWft!:, maar de 

verond~elde effmtn d11.-v•n op hun 
prestaties blijkcn nk1 aldJd tc 1doppen. 

Z.O verk.laart dt..-eltijdwcrken mr sidr niet 
waarom vruuwez'l rliel doontromcn naar 

bogere fund :i t!!l (Groeneveld ct crl .. 2009) . 
Het gaal mcur om do exira urcn die ge

maak1 rnoetcn wtll'tlen orn ccn promolie 

te verdienen en Or~tJtlfpbarc facloren als 

zichlbaartreid en u.scttlvheil . r.o hrengen 

ook De Vrie1 en Vi-4 na.ar vol'\'.n, Oa.armee 
explicileren en lK.tV~1llgcn xe feitelijk 

de eisen van de heette.nde:. metendeels 

mannelijke. cultuur op de meeste afde

lingen Bestuut'lkunde en Polidcolosie. 

Omdat er vooral rmnnen Wft"kuam xijn 

in deze disciplines. wot'dtn nu.nnelijb 

of masculiene w•anltn c:ontinu uitge

cltasen en herix!vettl&d. Hlemlj un je 
denken aan op\'atdn&t..-n O\'et het werk 

("'bel werk gaal voor aUet,, lk hen 24--7 

be&ehikbaar). dC! foc."UJI op Jlrcrttaties, en 

bet !loort prc~tlalic.'$ da' IJC>VIIIcf wurdt he
oordeeld (aarrlal rwhliCJrtfcs. om\•ang van 

bet netwerk, hut..IVCCI geld hch jc hinnen

gehaald). 
Andere opvattin~n zlln cchtcr ook denk

baar. meer aandac:ht voot 1.amenwerking 
in pla.at!l van alk't!n lndlvlduele pl'ftlaties 

te ~. ero btll.'l'tl balans tu!lsen 

werk en privi. en waarderins voor meer4 

dere soorten pres&ada (bljvoorbeeld ook 

~~ von jongofe coil'&'·•· kwali· 

leit en inhoud w•n ha wM}. In de hui4 

di.ge culluur worden dlt 10011 'feminiene· 

doelst:eltingen «hwr nlet of minder ~;e

waardeerd en lclden dcrhah•e ook ni~ 
~ 
~ 
c 
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promotlt. Hct probleem voor veel vrou

wen (en tommlge m~nnen) is dat hun 
eigc:n w.u.nlen en normen niet als belang

rijk or wun:levol worden ger.ien. en dat 

ze om It: voadoen nn de nonnen van de 
heertende c:ukuur %ichzelf geweld moeten 
aandocn: u moetcn mwel \•an karakter 

ala van opvaU1n& vcranderen. 

Maar ook dat 11 gccn garantie voor door-

5lroming, omdat gc:nderschema's ook 

een rul gp.c_lcn hlj de bcourdeling van de 
prcKI;ilk~ van \'l'<)uwcn (dour mannen). 

Zie bij\•Oorl"K.'t'.ld de \•e~U.hillen in be· 

oorduling van publicalies van vrouwen 

en m.;u'U'ICn door mJtnncn (Wenneris & 

World. 1991). die in het nadeel van vrou

wen ui.l.vaUen. Ander onderz.oek La.at :den 

dat vrouwtn nlet (tfgnifieant) minder pu· 
blinnn. miM wei dat ze andere pubtica

tiestratq;icf:n hJ.nte:~n. Vrouwen kiezen 

bijvroocbeeld voor een tijdsduif\ op basis 

nn de d~p die ermee wordl be· 

rcikt: mannen ldexen ""'Ot het: rijdschrift 

met de hoogs:te impact (Broekhuizen. 

2009). Ook lljkt hct emp daL vrouwen va

ker aileen publlcercn. en mannen vaker 

g'-ozamoniiJk. 

Hul is dull nlcl v.ozccr dal vmuwen minder 

pl'l'l!lt(!rl!l l. mur wei dal ze andere zake.n 

hclangtljk(cr) vlndcn. Deze zaken worden 

echtl!t minder gcwa.ardcerd en heloond in 

de huidigc (mo~nnclijke) adtuur. Een deel 
van d" oploutna van de geringe door

stroom va.n vrouwen zit da.arom volg.ens 

ons in het ~oten van de waanleri.ng: 
voor ~ fe:rnlnlene pres:taties en opvat • 

~n. Oal ul ook door mannen moeten 

gebewm. al wu bet aileen maar omdat 

vrouwcn nos ,alt,ijd in de minderbeid :r.ijn • 

Z 0.11 brt'2lgl on.1 biJ onxe derde en laatste 

~ altcmatlL'VO vcrkl•ring. 
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Last van de getallm: W<UZT 

vronwen in de trtiruJLrliLid tijn. 
vaJt /um U10UQ)ozijn f!lttra ap 

Oat vrouwm onch."t\~rt«'3ft''WOOnlit;d 7Jjn 

in de functies van 00, UHO en boogie· 
raar werld ook up etn andere wijr.e in 

hun nadeel. In 5.ilualh . .., waarln vmuwen 

in de mindetbcld dJn, \•JII hun vmuw· 

z.ijn jui.sl extra OJ), l!n all \•touwelijke 

e igenschappcn nlindcr sncl worden ge· 

as!locieerd mel de (((liU11Crken van een 

succes\•olle luopbaan, moclcn vruuwen 

z.ich vergeleken mel liC mo~ru1cn extra. he· 

wijzen (Vali.an. J999), 'Coed zijn' L<1 du!J 

niet ;oed sencx:g voot vrouwen die wil

Jen dooBtromc!O .. 

Thrug naar de mu~len die De Vries 

en Vis voorstcUcn. Hun mntregelen zijn 

emp gericht dal vrouwcn :dch aanpassen 

aan de hecn~end<t waan:lcn e_n normen. 
Wij hebben al b<.'CoOgll waarom we het 

daar niet (helcmaal) Ill<.'<! ccn11 zijn. Maar 

hun voorslellcn hcbben ool< nog t..>en aan· 

taJ onbedoeld(!. e n onwcnsclljkc gevolgen. 
Zo &tellen ze coaching· en mentoringua
;ecten voor vrouw'liln voor. Oil gebeurt 

op &-teeds meer uni~•ll~lt~n. Trainingen 

"""' (manndljb) lddb'""'Wnden S"' 
richt op bet herlcttruwn en ft'kennen van 

di'i'\ne &tiilen van communlcerm en wer • 

ken ldjn jammor pr>0<'8 vcd zeldumec. 

Gelnk aan .. n d""SfSljke kenniJ bes!En· 

digt echter de prd<on In bij•'OOrbee!d 

de werving en td~e nn vrouwen (Van 

den Brink, 2009). 
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Een tweede maatregel die De Vries en 

Vis noemen is de 'Jmbli.J:ation lwlid.ay' 

voor vrouwen die terugk.eren ~·an z:wan· 

gen;chapsverlof. Dit lijkl op het een;.te ge· 

z:.icht een sympathieke maatregel, ma ar is 

in feite gerichl op het ' repa.reren' van ee.n 

afwijkende gang van de loopbaan, ee.n 

afwijking van de nonn die stelt da t ona.f· 

gehroken aan publica.ties gewerkt wordt. 

Waarom is het niet mogeHjk om dit verlof 

simpelweg te venlisconleren? En wellic:ht 

belangri jker nog: z:ou deze maa.tregel de 

verhouding tu~>Sen mannen en vrouwen 

op de afdelingen ten goede komen? Zo· 

lang productie de belangrijk.olte prestatie· 

indicator is .. zeker nieL 

Thn slotte zeggen De Vries e n Vis iets over 

de regels en criteria betreffende benoe· 

mingen. Deze z.ouden doorz.ichtiger ge· 

maakt moeten worden en universiteiten 

zouden z:ich ~·oora.l ook aan hun eigen re· 

gels en criteria moeten houden. Maar dat 

is niet genoeg. Er moet ook wonlen nage· 

gaan tot op welke hoogte dez:e re.gels en 

criteria belemmere.nd zouden kunnen zijn 

voor vruuwen. De dominantie van ma.'l· 

culiene waarden en nonnen druppelt im · 

mers door in aile fa!Oell van werving·s- en 

selectieprocedures. Vacatures ~·oor hoog· 

leraarposities vermelden weliswaa.r dat 

vrouwen 'uitdrukkelijk wordl gevraagd te 

wllidteren' en dat ze 'bij gelijke geschikt· 
heid ~·oorrang· krijgen · maar in de praktijk 

gaat van alles mi.'l (Van den Brink~ 2009) . 

De profiellichets is te maS(..'UJien; vacatures 

worden niel al tijd openlijk gead~·erteerd; 

vaak is er a l een interne (mannelijke) kan· 
didaat; steeds vaker Joopt werving Lang·s 

de lijnen van (mann elijke) netwerken.: in 

de benoeming·~>adviescommiliSie zit geen 

of maar een vmuw; en tijde£L'I hel solli· 

d tatiege.11prek !open ma.nnelijke en vrou· 

welijke gespreksstijlen lang." elkaar heen 
(Brouwer. 1978). In dit soort procedures 

ontbreken vmuwen daarom vaak a l vanaf 

het begin. De s tijgende aantaUen vrouwe

lijke studenten en a io's iUustreren da t er 

meer dan genoegtalentvoUe vrouwen z:ijn,; 

ze moeten aileen nog ·gezien' worden. 

1bt slot 

Oat vmuwen (meer zoals) mannen moe· 

ten wonlen. lijkt ons l«>rlom nietde goede 

weg. We pleilen ervoor dat mannen en 

vrouwen meer oog leren krijgen \•oor de 

waardevoUe bijdrage die mannen (m vruu· 

wen levere.n aan de wele£L'Icha.p. Laten we 

!Oerieus werk ma.ken van een meer di\'en>e 

cultuur en werkomgeving. Oaar zuUen 

uiteindelijk niel aileen de vruuwen baat 

bij hebben. 

Mannen en vrouwen 
omgeven door taaie 

instituties 
Barbara VIs (Vr1je Unl\fer!tl~t Am!lterdam) & 

Cadlet1ne de Vries 

(Untvershelt \oan Am!lferd.am) 

Waarom is hel aan deel vrouwelijke hoog· 

lerare.n in Belgie en~ voora l, Nederlan d 

zo bedroe\'end laag? En hoe dit aandeel 

te Laten loenemen? Oit z:ijn de vragen die 

wij in onz:e bijdrage hebben willen beant· 

woonlen. In overle.g met de redactie van 

Res PubW:a. hebben wij Jan Beyl'fl>~ J O)'· 

ce Oul!ihoom~ Marieke van de Brink~ en 

San dra van Thiel met Sandra Groeneveld 
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