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Voorwoord

Er is in Vlaanderen een tekort aan gekwalificeerde werkkrachten voor de STEM-sectoren 

(STEM = Science, Technology, Engineering en Mathematics). De Vlaamse regering ontwik-

kelde daarom een actieplan om loopbanen in STEM te stimuleren tegen 2020 1. Een be-

langrijk doel van dat actieplan is de toestroom van vrouwen naar STEM-studierichtingen en 

-beroepen te verhogen. 

Dit doel willen ze onder andere bereiken door het informatiemateriaal over STEM-studie-

richtingen en -beroepen aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Maar hoe doe je dat, 

infomateriaal aantrekkelijker maken om vrouwen te laten kiezen voor STEM-sectoren? Karel 

de Grote-hogeschool en Universiteit Antwerpen onderzochten het effect van de taal van 

STEM-vacatures en studiebrochures. 

Deze schrijfwijzer presenteert drie wetenschappelijk onderbouwde manieren om via taal 

meer vrouwen aan te trekken. We noemen dit genderstrategisch taalgebruik. Het gaat om 

heel concrete en direct toepasbare tips om een tekst efficiënter te maken. We lichten ook 

kort de psychologische mechanismen toe die verklaren waarom deze kleine taalingrepen de 

instroom van vrouwen naar STEM-gerelateerde opleidingen en beroepen verhogen.

 

 

1. Vlaamse Overheid (2012).  
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Methodiek

Keuze van inhoud

De drie taalmechanismen in deze schrijfwijzer zijn evidence-based.  Ze hebben hun effecti-

viteit aangetoond op het aantrekken van vrouwen tot STEM, in wetenschappelijk onderzoek 

met de Nederlandse taal. 

Deze diverse onderzoeken tonen aan dat elk mechanisme op zich tussen de 10 en 20 % va-

riantie verklaart (eta² tussen .10 en .20). Dit wil zeggen dat 10 tot 20 % van de intentie om te 

solliciteren voor een vacature (of zich in te schrijven voor een studierichting) verklaard wordt 

door het taalgebruik waarmee een vacature of studiebrochure is opgesteld. 

Concreet? Een verklaarde variantie van deze grootorde betekent dat wanneer deze 3 taal-

kundige richtlijnen strategisch gebruikt worden in vacatures en studiebrochures, ze echt in-

vloed hebben op de sollicitatie- en inschrijvingsintentie van mensen.

Over de onderzoeken in het kader van STEMsters

Onderzoek 1, normering van adjectieven

In de bijlage (p. 19 en 20) vind je een alfabetische lijst met 211 adjectieven geordend naar 

gender-typiciteit (vrouwelijk, neutraal en mannelijk). We selecteerden in september 2014 

de 211 meest gebruikte adjectieven in studiebrochures en vacatures en legden ze voor aan 

een representatieve steekproef van 3721 mannen en vrouwen met verschillende opleidings-

graad, leeftijd, politiek overtuiging en etniciteit. 

Zij beoordeelden deze 211 adjectieven op hun gendertypiciteit (Hoe typisch mannelijk of 

hoe typisch vrouwelijk ervaart u deze bijvoeglijke naamwoorden) op een Lickert schaal van 

1) heel typisch voor mannen tot 7) heel typisch voor vrouwen. Globaal gezien waren er geen 

grote verschillen tussen de verschillende groepen (mannen/vrouwen, leeftijdsgroepen, au-

tochtonen/allochtonen, liberalen/conservatieven). 

Onderzoek 2, effect van taal in studiebrochures

Daarna onderzochten we of de gendergekleurdheid van woorden in studiebrochures een 

invloed heeft op het studiekeuzeproces van 17-18 jarige adolescenten en adolescentes. We 

pasten de beschrijving aan van het profiel van een opleiding (bv. ingenieurswetenschappen, 

toegepaste informatica) en het bijhorende profiel van de ideale student/e. We legden 3 ver-

schillende versies van deze studiebrochures voor aan 750 adolescenten/es. 

De eerste resultaten tonen aan dat de gendergekleurdheid van de woorden om opleidingen 

te beschrijven, een invloed heeft op studie-kiezende jongeren. Momenteel doen we de laat-

ste analysen om de invloed van taal in studiebrochures op het studiekeuzeproces volledig 

te begrijpen.
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Inleiding

Hoe werkt dat, een studie of beroep kiezen? 

Bij het maken van studie- en beroepskeuzes zoeken mensen een overeenkomst tussen 

zichzelf en de opleiding of het beroep. Het beeld dat ze van zichzelf hebben (zelfbeeld) moet 

passen bij het beeld dat ze over een beroep hebben (beroepsbeeld).

Hiervoor vergelijken ze cruciale elementen uit het zelfbeeld (gender + sociale klasse + 

interesse + intelligentie) met het beroepsbeeld (voor welk geslacht is dit beroep geschikt + 

welke status heeft het beroep). Als dit zelfbeeld en beroepsbeeld overeenkomen, hebben 

we een match die mensen aanzet om voor een opleiding of beroep te kiezen 2 3.

Het eigen gender en het waargenomen gender van beroepen zijn hierbij cruciale elementen. 

Kinderen leren al op jonge leeftijd: 

-  dat ze een jongen of een meisje zijn;

-  dat dit onveranderlijk is;

-  dat bepaalde beroepen voor jongens horen en andere voor meisjes.  

Het taalkundig zichtbaar maken van vrouwen in typisch mannelijke beroepsgroepen grijpt 

rechtstreeks in op het beroepsbeeld en het waargenomen gender van beroepen. Hierdoor 

worden vrouwen sterker aangetrokken voor STEM-opleidingen en -beroepen.

 
Hoe wijzig je het beroepsbeeld?

Het beeld van STEM-beroepen en studiegebieden vervrouwelijken is mogelijk via taal. 

Weten schappelijk onderzoek toont aan dat dit kan op minstens drie manieren:

1. door mannen én vrouwen taalkundig zichtbaar te maken in de functietitel;

2. door rekening te houden met de genderconnotatie van woorden;

3. door ‘mannelijke’ eigenschappen in profielbeschrijvingen anders te omschrijven.

2. Gottfredson, L. S. (1981).

3. Gottfredson, L. S. (2005). 
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Deze drie aanpassingen verhogen bij vrouwen de interesse, aantrekkelijkheid en sollicita-

tie-intentie voor STEM-beroepen en -studies tussen de 10 en 20 %, zonder dat mannen deze 

beroepen hierdoor minder aantrekkelijk vinden. 

Het beeld van een bepaald beroep en het bijhorende studiegebied wijzigen is ook wense-

lijk. Een mooi voorbeeld hiervan is de ICT. Mochten er evenveel vrouwen als mannen in de 

sector van informatie- en communicatietechnologie werken, zou dit de Europese economie 

jaarlijks negen miljard euro extra opleveren 4. Ook de ICT-sector zou er wel bij varen, in België 

zijn er voortdurend 10.000 geschoolde ICT’ers en ICT’sters te kort 5. De jobs waar veel vraag 

naar is, zoals analisten en projectmanagers, vereisen meer ‘vrouwelijke’ vaardigheden zoals 

communicatie-skills en klantgerichtheid. Vrouwen in ICT verdienen bovendien 9% meer dan 

gelijkaardige jobs in andere sectoren. Meer vrouwen in STEM is dus zowel zinvol voor de 

maatschappij, voor de sector als voor de portefeuille van de vrouwen in kwestie.

Het is dus wenselijk en mogelijk om meer vrouwen in de STEM-richting te krijgen. Gender-

strategisch taalgebruik in vacatures heeft een positieve impact tussen 10 en 20 % op de 

intentie van vrouwen om te solliciteren voor een ‘mannelijke’ functie. Aangepaste studiebro-

chures veroorzaken een gelijkaardig effect bij vrouwelijke studiekiezers. De onderzoekers 

van Karel de Grote-hogeschool en Universiteit Antwerpen analyseren momenteel de cijfers 

van de Vlaamse studiebrochures van het academiejaar 2014-2015.

Om meer geschikte kandidaten en kandidates aan te trekken is het belangrijk om studie-

brochures en vacatures op te stellen die alle potentiele leden van de doelgroep aanspreekt. 

Door de vaardigheden uit deze schrijfwijzer pragmatisch en creatief te gebruiken, zal je 

succesvoller zijn in het aantrekken van studentes, cursistes en sollicitantes.

4. European Commission. (2013). 

5. Vrouwen in ICT: een zeldzaam ras. 5 mei 2015, www.jobat.be.

www.jobat.be
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Zet functietitels in paarvorm

Waarover gaat het?

Loodgieter (m/v) ≠ Loodgieter / Loodgietster

In vacatures of studiebrochures wordt het beroep omschreven met een functietitel (Loodgie-

ter m/v). Die functietitels worden in de mannelijke vorm (Loodgieter) geschreven in situaties 

waar het geslacht van de persoon of groep van personen onbekend of niet relevant is, bij-

voorbeeld in vacatures en studiebrochures. Om zowel naar mannen en vrouwen te verwijzen, 

wordt deze grammaticaal mannelijke vorm gevolgd door m/v. 

Je kan de functietitel ook als een paarvorm schrijven. Bij een paarvorm gebruik je de man-

nelijke en vrouwelijke versie van de functietitel naast elkaar (Loodgieter en Loodgietster). 

Onderzoek toont aan dat deze taalkundige ingreep positieve gevolgen heeft op studie- en 

beroepskeuzen van meisjes en vrouwen. 

Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek?

Door gebruik van een paarvorm in plaats van de mannelijke vorm met m/v:

1. worden meer vrouwen waargenomen in mannelijke beroepen. Dit effect is onderzocht 

bij kinderen (6-12) 6, bij adolescenten (12-17) 7 8 en volwassenen 9 10 11;

2. krijgen meisjes (en jongens) meer zelfvertrouwen (zelf-effectiviteit) in hun 

slaagkansen voor STEM opleidingen 12 13;

3. stijgt de interesse van vrouwen in STEM (zonder dat mannen hun interesse 

verliezen) 14  15  16.

6. Vervecken, D., Hannover, B., & Wolter, I. (2013).

7. Vervecken, D., Gygax, P., Gabriel, U., Guillod, M., & Hannover, B. (2015).

8. Gabriel, U., Gygax, P., Sarrasin, O., Garnham, A., & Oakhill, J. (2008).

9. Stahlberg, D., & Sczesny, S. (2001).

10. Stahlberg, D., Sczesny, S., & Braun, F. (2001).

11. Stahlberg, D., Braun, F., Irmen, L., & Sczesny, S. (2007).

12. Vervecken, D., & Hannover, B. (2015).

13. Chatard, A., Guimond, S., & Martinot, D. (2005).

14. Vervecken, D. (2013).

15. Bem, S. L., & Bem, D. J. (1973).

16. Stout, J.G., & Dasgupta, N. (2011).
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In dit 17 onderzoek met Nederlandstalige studentes hadden vrouwen 10% meer 

interesse in STEM-beroepen met een functietitel in paarvorm.

Als mannelijke beroepen ook een vrouwelijke functiebenaming krijgen, kunnen kinderen, 

adolescenten en volwassenen zich gemakkelijker voorstellen dat er ook vrouwen zijn die 

deze beroepen uitoefenen. Ze menen daarnaast sterker dat ook vrouwen succesvol kun-

nen zijn in deze beroepen. Het gebruik van paarvormen ondersteunt vrouwen om zich meer 

succesvolle gelijken (andere vrouwen) voor te stellen waardoor ze ook meer interesse in 

STEM-carrière krijgen. Het effect is nog sterker als je eerst de vrouwelijke vorm gebruikt en 

dan pas de mannelijke 18 (dus Loodgietster / Loodgieter).

Als elementen uit het zelfbeeld (ik ben een vrouw) overeenkomen met elementen uit het 

beroepsbeeld (deze job is ook mogelijk voor vrouwen), dan stijgt de interesse van vrouwen 

in een STEM-carrière.

Het generiek gebruik van mannelijke zelfstandige naamwoorden om gemengde groepen 

aan te duiden, maakt vrouwen minder zichtbaar en daardoor worden vrouwen minder ge-

associeerd met deze groepen. Het is dus best om masculiene generieke vormen zo veel 

mogelijk te vermijden. UNESCO pleit al sinds 1987 voor een taal die vrouwen meer zichtbaar 

maakt door het gebruik van vrouwelijke functietitels 19. In België pleitte minister Miet Smet in 

1991 al voor het vervrouwelijken van functietitels 20.

Maar wat dan met m/v?

Sinds 1979 is het in België verboden om te discrimineren op het vlak van geslacht bij het 

aanwerven van beroepskrachten. Toch werd er in 1999 bij 52% van de vacatures met een 

masculiene of neutrale titel, op geen enkele manier aangegeven dat deze job ook voor vrou-

wen gold (bijvoorbeeld met m/v in te titel, hij/zij in de tekst, toevoeging van vrouwelijke 

functietitel, of het expliciet vragen aan vrouwen om te solliciteren).

De laatste jaren prijkt er bijna steeds m/v bovenaan de vacatures, meestal naast een man-

nelijke generieke functietitel, maar het gebruik van m/v bevoordeelt ook mannen op de 

arbeidsmarkt.

Vrouwelijke sollicitanten maken minder kans om te worden tewerkgesteld, wanneer de man-

nelijke generieke vorm, (met of zonder m/v) wordt gebruikt in de vacature 21. Bij de paar-

vorm-constructie is de tewerkstellingskans voor beide geslachten gelijk, omdat het dan 

gemakkelijker is voor de aanwerver om zich een vrouw voor te stellen die de functie in kwes-

tie bekleedt. Het gebruik van de paarvorm heeft dus niet alleen effect op de beroepskeuzes, 

maar ook op de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt.

17. Vervecken, D., Hannover, B., & Wolter, I. (2013).

18. Gabriel, U., Gygax, P., Sarrasin, O., Garnham, A., & Oakhill, J. (2008).

19. Moser, F., Sato, S., Chiarini, T., Dmitrow-Devold, K., & Kuhn, E. (2011).

20. Gerritsen, M. (2002). 

21. Horvath, L. (2014). 
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Hoe doe je het?

Vrouwelijke versies van functietitels creëren

Om de functietitel van een beroepsgroep te vervrouwelijken moet je iets toevoegen, de laat-

ste lettergreep vervormen, of het laatste deel van een samenstelling vervangen. 

De Nederlandse Taalunie verzamelde alle mogelijkheden om functietitels taalkundig cor-

rect te vervrouwelijken. Hieronder vind je de basisprincipes. Voor een volledig overzicht en 

uitvoerige discussie over deze principes lees Gezocht: functiebenamingen (m/v) 22.

Toevoegen van een -e: Piloot / Pilote 

Toevoegen van -ster: Wetenschapper / Wetenschapster 

Vervormen naar -euse/-eure/-ice /-esse: Ingenieur / Ingenieure 

Vervormen naar -a: Technicus / Technica 

Ander woord: Brandweerman / Brandweervrouw 

Toevoegen van -es*: Dokter / Dokteres 

Toevoegen van -in*: Boer / Boerin 

(* deze laatste twee omzettingsmanieren worden steeds minder gebruikt en zal je vooral bij 

klassieke beroepen aantreffen)

22. De Caluwe, J., & van Santen, A. (2001).
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Oefening 1 

Zet de volgende functietitels om in een vrouwelijke versie. De antwoorden vind je op p. 17. 

Heftruckchauffeur

Brandweerman 

Leraar 

Wetenschapper

Onderzoeker 

Laborant

Advocaat

Ingenieur

Mecanicien

Horlogemaker

Scheepsbouwer

Metaalbewerker 

Monteur

Elektrotechnisch installateur

Industrieel vormgever

Makelaar

Programmeur

Onderhoudstechnicus 

Industrieel lasser

Doctor  

Smid 

Developer

Chiropractor

Bij sommige beroepsgroepen klinkt een genderstrategische functietitel nogal nieuwerwets. 

Gelukkig staat de taal niet stil, in 2014 werden er bijna 1000 nieuwe woorden toegevoegd 

aan het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. In die zin is er een pioniersrol 

weggelegd voor schrijfsters en schrijvers van vacatures en studiebrochures.
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3

Gebruik adjectieven met  
de juiste connotatie

Waarover gaat het?

Woorden hebben een genderconnotatie. Adjectieven als ‘analytisch, ‘doelgericht’ en ‘tech-

nisch’ worden als mannelijk gezien. ‘Creatief, ‘klantvriendelijk’ en ‘zorgvuldig’ worden dan 

weer als vrouwelijk waargenomen.

Door adjectieven met mannelijke of vrouwelijke connotatie te gebruiken in je vacature of stu-

diebrochure, geef je ook de onderliggende boodschap voor welk gender deze studie of dit 

beroep het best past. Hier bewust mee omgaan, voorkomt dat je ongewilde gendertekens 

stuurt naar je publiek. Omgekeerd kan je ook heel bewust een deel van je publiek onbewust 

aanspreken of afstoten door woorden met een gekozen genderlading te gebruiken.

Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek?

Door in de profielomschrijving voor STEM-beroepen en -opleidingen woorden met een 

vrouwelijke connotatie te gebruiken: 

 Vinden vrouwen STEM-beroepen aantrekkelijker 23 24, voor mannen is er geen effect.   

Deze verhoogde aantrekkelijkheid van het beroep voor vrouwen volgt uit de 

waarneming dat het een passend werk en passende werkomgeving is voor vrouwen 25 

(door een stijging van sense of belonging, zie lager). 

In dit 26 onderzoek vonden vrouwen STEM-vacatures 20% aantrekkelijker wanneer ze 

met vrouwelijke persoonskenmerken omschreven werden (bv. creatief, communicatief) 

dan met mannelijke persoonskenmerken (bv. professioneel, ondernemend).

23. Gaucher, D., Friesen, J., & Kay, A. C. (2011).

24. Taris, T.W., & Bok, I.A. (1998).

25. Gaucher, D., Friesen, J., & Kay, A. C. (2011).

26. Taris, T.W., & Bok, I.A. (1998).

3
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Welke adjectieven je gebruikt in vacatures om het profiel van de gewenste kandidaat of kan-

didate te omschrijven, heeft een invloed op de mate waarin sollicitantes zich gekwalificeerd 

voelen voor de job en hoe aantrekkelijk zij het omschreven beroep waarnemen. Vrouwen 

vinden STEM-beroepen (bv. ingenieur of loodgieter) aantrekkelijker wanneer ze ook worden 

omschreven met vrouwelijke persoonskenmerken (bv. klantgericht, nauwgezet, veelzijdig) 

dan wanneer ze enkel beschreven worden met mannelijke kenmerken (bv. deskundig, com-

mercieel, ervaren).

Waarom vrouwen mannelijke beroepen aantrekkelijker vinden als ze met vrouwelijke ken-

merken omschreven worden? Hun ‘sense of belonging’ stijgt: het gevoel dat je op je plaats 

zit in het beroep. Het strategisch kiezen van woorden om het profiel van de gewenste kandi-

daat en kandidate te omschrijven creëert meer overeenkomst tussen zelfbeeld en beroeps-

beeld en trekt zo dus meer vrouwen aan tot STEM.

In de bijlage (p. 19) vind je een alfabetische lijst met de 210 meest gebruikte adjectieven uit 

recente Vlaamse studiebrochures en vacatures.

Hoe doe je het?

Als je de lijst met genormeerde adjectieven (zie bijlage, p. 19) naast je vacature of studie-

brochure legt, ontdek je de genderconnotatie van de gebruikte adjectieven. Het is aan te 

raden om hier een evenwicht in te zoeken tussen mannelijke, neutrale en vrouwelijke 

adjectieven. 

Omwille van het betekenisverschil is het niet vanzelfsprekend om de mannelijke adjectieven 

één op één te vervangen door vrouwelijke. We raden aan om terug te gaan naar de kern van 

de gevraagde kwaliteit in de profielbeschrijving. Misschien kan een ander (vrouwelijk of neu-

traal) adjectief deze kerneigenschap ook treffend verwoorden? Of kan je de eigenschap als 

een gedrag beschrijven (zie daarvoor ook p. 14: Beschrijf competenties als gedrag)? 
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Oefening 2

Hoe worden onderstaande adjectieven waargenomen? Vrouwelijk, neutraal of mannelijk?

De antwoorden vind je op p. 17. 

Vrouwelijk Neutraal Mannelijk

1. Zelfstandig

2. Respectvol

3. Creatief

4. Stressbestendig

5. Intelligent

6. Deskundig

7. Assertief

8. Discreet

9. Veelzijdig

10. Proactief

11. Commercieel

12. Betrouwbaar

13. Communicatief

14. Zelfsturend

15. Nauwgezet
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4

Beschrijf competenties als gedrag

Waarover gaat het?

-  ‘Je behartigt de commerciële belangen van de organisatie’ in plaats van  

‘je bent commercieel’;

-  ‘Je kan op een wetenschappelijke manier nieuwe inzichten ontwikkelen’ in plaats van  

‘je bent een echte wetenschapper’.

Als je mannelijke persoonskenmerken formuleert als gedrag in plaats van als een ei-

genschap dan hebben vrouwen een grotere intentie om te solliciteren. Gedrag heeft een 

minder vast karakter dan een eigenschap en kan je ook ontwikkelen. Vragen om gedrag te 

vertonen (iets te ‘doen’) spreekt daarom meer mensen aan, dan vragen om een bepaalde 

eigenschap te bezitten (iets te ‘zijn’). Je kan ervoor kiezen om de competenties beschrijven in 

de vorm van een ‘gedrag’ of een ‘eigenschap’. 

Omdat vrouwen in de regel minder sterk over stereotiep mannelijke persoonskenmerken 

beschikken, voelen ze zich minder aangesproken door STEM-gerelateerde vacatures of bro-

chures waar de gewenste mannelijke persoonskenmerken als eigenschap worden beschre-

ven. Door deze mannelijke persoonskenmerken als gedrag te omschrijven, spreek je meer 

vrouwen aan. 

4
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Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek?

Mannelijke persoonskenmerken in profielbeschrijving omschrijven als gedrag in plaats 

van als eigenschap:

1. verhoogt de sollicitatie-intentie van vrouwen 27;

2. heeft geen effect op de sollicitatie-intentie van mannen 28.

In dit 29 onderzoek steeg de intentie van vrouwen met 15 % om te solliciteren voor STEM-

beroepen wanneer de ‘mannelijke’ eigenschappen als gewenst gedrag geformuleerd 

werd in plaats van als een eigenschap. 

Het effect van deze manier van verwoorden is zelfs nog sterker bij werkzoekenden met 

minder ervaring, zij die dus aan het begin van hun loopbaan staan.

Hoe doe je het?

Zoek de mannelijke kenmerken in je profielbeschrijving. Zijn deze beschreven als eigenschap 

(‘zijn’), zet ze dan om in gedrag (‘doen’). Het helpt om iets naar gedrag te vertalen door te be-

ginnen met ‘je kan’ en dan de gevraagde kwaliteit te beschrijven, maar met wat creativiteit 

zijn allerlei andere verwoordingen mogelijk.

27. Born, M., & Taris, T. (2010).  

28. Born, M., & Taris, T. (2010). 

29. Born, M., & Taris, T. (2010). 
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Oefening 3

Zet onderstaande eigenschappen om in gedrag. Spieken naar mogelijke antwoorden doe 

je op p. 17.

1. Je bent assertief, diplomatisch in contacten op verschillende niveaus, zowel intern in de 

organisatie als extern. 

2. Je bent communicatief, commercieel ingesteld en teamgericht. 

3. Ten slotte ben je stressbestendig.

4. Je bent competitief.

5. In deze functie is het belangrijk dat je ondernemend en volhardend bent.

6. Wij zoeken iemand die zeer ervaren is in het onderhandelen.

7. Je bent zelfsturend en onafhankelijk.

8. Je bent resultaatgericht en assertief.

9. Je bent analytisch ingesteld.

10. Je bent gespecialiseerd in communicatienetwerken.
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Antwoorden oefening 1: 

heftruckchauffeuse, brandweervrouw, lerares, wetenschapster, onderzoekster, 

laborante, advocate, ingenieure, mecanicienne, horlogemaakster, scheepsbouwster, 

metaalbewerkster, monteuse, elektrotechnisch installatrice, industrieel vormgeefster, 

makelaarster, programmeuse, on derhoudstechnica, industrieel lasster, doctores, 

smeedster, developer en chiropractor.

Developer en chiropractor: Engelse woorden worden niet omgezet in een vrouwelijke 

versie; chiropracticus kan je wel omzetten naar chiropractica.

Bovenstaande antwoorden kwamen tot stand met de hulp van de taalkundige regels, 

Van Dale, de Taaltelefoon, wat creativiteit en gezond verstand.

Antwoorden oefening 2:

1: neutraal, 2: vrouwelijk, 3: vrouwelijk, 4: mannelijk, 5: neutraal, 6: mannelijk, 7: mannelijk,  

8: neutraal, 9: vrouwelijk, 10: neutraal, 11: mannelijk, 12: neutraal, 13: vrouwelijk,  

14: mannelijk, 15: vrouwelijk

Mogelijke antwoorden oefening 3:

1: Tegenover je contacten op verschillende niveaus, zowel in de organisatie als extern, 

kan je assertief en diplomatisch te werk gaan.

2: Je hebt aandacht voor communicatie, behartigt de commerciële belangen van de 

organisatie en kan goed functioneren in een team.

3: Ten slotte kan je goed omgaan met stress.

4: Je kan uitblinken in een competitieve omgeving.

5: In deze functie is het belangrijk dat je initiatief kan nemen en kan doorzetten. 

6: Wij zoeken iemand die goed kan onderhandelen.

7: Je kan zelf je taken sturen en zelfstandig werken. 

8: Je kan resultaatgericht werken en je assertief opstellen.

9: Je kan problemen systematisch analyseren.

10: Je kan uiteenlopende problemen in communicatienetwerken aanpakken.
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5

Samengevat 

Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel voor STEM-beroepen. Wetenschappelijk on-

derzoek toont aan dat het strategisch gebruik van taal je helpt om meer vrouwen aan te 

trekken in de richting van Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Drie taalmechanismen zorgen ervoor dat vrouwen beter aangesproken worden. 

1. Zet functietitels in paarvorm: 

gebruik loodgietster/loodgieter in plaats van loodgieter m/v;

2. Gebruik adjectieven met de juiste connotatie: 

denk aan de connotatie van adjectieven: vrouwelijk en neutraal genormeerde woorden 

spreken vrouwen meer aan dan mannelijke;

3. Beschrijf competenties als gedrag: 

beschrijf mannelijke persoonskenmerken als gedrag (doen) in plaats van als eigen-

schap (zijn).

Genderstrategisch schrijven is creatief schrijven. Taalkundigen zeggen dat je schrijft in 

functie van de overheersende groep als je zonder nadenken schrijft. Zij raden aan om te 

schrijven met aandacht voor je doelgroep. 

Om de taalmechanismen van deze schrijfwijzer efficiënt te gebruiken, zal je er bewust mee 

moeten omgaan en beroep doen op je creativiteit en pragmatisme. Als je daarin slaagt, ben 

je succesvoller in het aantrekken van studentes, cursistes en sollicitantes. 

5
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Bijlage 
Adjectieven genormeerd op genderconnotatie 

Vrouwelijk Neutraal Mannelijk

Aangenaam Alert Academisch

Aantrekkelijk Authentiek Actief

Afhankelijk Belangrijk Actueel

Begripvol Beter Ambitieus

Behulpzaam Betrouwbaar Analytisch

Beleefd Boeiend Assertief

Bereidwillig Collectief Autonoom

Betrokken Collegiaal Avontuurlijk

Biologisch Confidentieel Burgerlijk

Bruisend Consequent Chemisch

Communicatief Coöperatief Commercieel

Complex Correct Competent

Creatief Democratisch Competitief

Cultureel Discreet Cruciaal

Ecologisch Divers Deskundig

Emancipatorisch Duurzaam Digitaal

Emotioneel Dynamisch Direct

Empatisch Eerlijk Doelgericht

Enthousiast Effectief Doeltreffend

Ethisch Efficiënt Dominant

Familiaal Eigenzinnig Economisch

Fascinerend Energiezuinig Elektronisch

Gemeenschappelijk Essentieel Energiek

Gepassioneerd Farmaceutisch Ervaren

Gevoelig Flexibel Fanatiek

Gezellig Geëngageerd Financieel

Gezond Gemotiveerd Fundamenteel

Humaan Geneeskundig Gedreven

Integer Goed Gespecialiseerd

Jong Groeiend Groot

Klantgericht Hedendaags Handig

Klantvriendelijk Indirect Hiërarchisch

Klein Inferieur Individualistisch

Liefdevol Intelligent Individueel

Liefhebbend Intensief Industrieel

Luisterbereid Interactief Ingenieus

Medelevend Inzetbaar Innovatief

Menselijk Klinisch Intellectueel
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Vrouwelijk Neutraal Mannelijk

Milieuvriendelijk Kritisch Internationaal

Modern Leergierig Koud

Multicultureel Loyaal Krachtig

Nauwgezet Maatschappelijk Mannelijk

Nauwkeurig Medisch Mobiel

Nieuwsgierig Nieuw Nationaal

Onderdanig Nuttig Onafhankelijk

Ondersteunend Oprecht Ondernemend

Open Organisatorisch Oud

Ordelijk Passief Praktijkgericht

Pedagogisch Praktisch Professioneel

Perfect Preventief Resultaatgericht

Persoonlijk Proactief Ruw

Psychologisch Rechtvaardig Scheikundig

Respectvol Ruim Snel

Sociaal Slim Solide

Spontaan Specifiek Stabiel

Toegeeflijk Stipt Sterk

Uniek Toekomstgericht Stevig

Veelzijdig Toekomstig Stressbestendig

Verlegen Traditioneel Succesvol

Verpleegkundig Uitdagend Superieur

Verzorgd Uiteenlopend Technisch

Verzorgend Uitstekend Technologisch

Volgzaam Verantwoordelijk Theoretisch

Vriendelijk Vernieuwend Toepassingsgericht

Vrolijk Vertrouwelijk Toonaangevend

Vrouwelijk Vlot Volhardend

Warm Zelfredzaam Wetenschappelijk

Zacht Zelfstandig Zelfsturend

Zachtaardig Zelfvoorzienend Zelfzeker

Zorgvuldig    

Zorgzaam    

Zwak

Over de bijlage:

Deze lijst bevat de 210 vaakst gebruikte adjectieven in Vlaamse vacatures en studiebrochu-

res (2014). 3721 mensen (verschillend naar politieke overtuigingen, geslacht, leeftijd, oplei-

dingsgraad en migratie-achtergrond) normeerden deze naar gender-typiciteit op een schaal 

met 7 punten (van 1: zeer mannelijk tot 7: zeer vrouwelijk). 

Vervecken, D., Verswijvel, K., Gijbels, D., & Van den Bossche, P. (2015). The impact of gendered 

wording in study brochures on students’ choice of study. Manuscript in voorbereiding.
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