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willen wel de beste kwaliteit!  

Alsof dat met elkaar in tegenspraak is!” 

(Minister Jet Bussemaker, NRC, 2015) 
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Abstract 

Het aandeel vrouwen in topfuncties binnen universiteiten in Nederland is laag. Vrouwen blijven 

onverminderd ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs ondanks vele pogingen om deze 

genderongelijkheid te veranderen naar een meer gebalanceerde positie voor vrouwen. Een 

Nederlandse universiteit waar diversiteit hoog in het vaandel staat is de VU. Echter het aandeel 

vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van mannelijke hoogleraren binnen de VU blijft achter. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat onder andere gendermechanismen binnen de top van de 

universiteiten een rol spelen omtrent het glazen plafond voor vrouwelijke hoogleraren. Om dit 

aspect te onderzoeken is via een multi-method onderzoek, bestaande uit een Implicit Association 

Test (IAT), een kwalitatief onderzoek en vignetten, getracht inzicht te verschaffen in de invloed 

van impliciete genderstereotyperingen onder hoogleraren aan de VU ten aanzien van de 

benoemingsprocedure tot hoogleraar, om zo verheldering te krijgen in de gevolgen voor de 

doorstroommogelijkheden van vrouwen aan de VU. Verwacht werd dat vrouwelijke hoogleraren 

door impliciete genderstereotyperingen minder snel dan mannen kans maken op het 

hoogleraarschap aan de VU. Uit de resultaten blijkt dat impliciete genderstereotyperingen 

daadwerkelijk een negatief effect hebben op de doorstroommogelijkheden van vrouwen tot 

hoogleraar aan de VU. Deze gendermechanismen hebben een impact op de 

benoemingsadviescommissieleden waardoor de benoemingsprocedures niet ‘open’ zijn zoals 

beoogd en het glazen plafond binnen de VU in stand wordt gehouden. 

 

Kernwoorden: beleid; organisatie cultuur; masculiene cultuur; glazen plafond; impliciete 

genderstereotyperingen;  benoemingsprocedures 
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1. Inleiding 

De aandacht voor vrouwen in topfuncties binnen Nederlandse universiteiten is volgens het 

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren de afgelopen jaren toegenomen (LNVH, 2015). 

Thema’s zoals diversiteit en doorstroomproblematiek staan centraal waardoor verscheidende 

actieplannen omtrent gendergelijkheid doorgevoerd zijn. Echter, het groeitempo van het aantal 

vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van de verwachte resultaten van de actieplannen, 

gendergelijkheid, blijft achter (LNVH, 2015): ‘Het is schrikbarend hoe lang je in Nederland nog 

kon horen: ja, er moeten meer vrouwen komen, maar we willen wel de beste kwaliteit. Alsof dat 

met elkaar in tegenspraak is!’, benoemt Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (NRC, 2015). Minister Bussemaker verwijst hiermee naar het lage percentage 

vrouwelijke hoogleraren in Nederland ten opzichte van andere Europese landen. Nederland bezet 

namelijk met 16.9 procent vrouwelijke hoogleraren een positie onderin de Europese 

rangschikking (European Commission, 2015). 

Binnen Nederland verschillen de verhoudingen omtrent het aantal vrouwelijke 

hoogleraren ten opzichte van mannelijke hoogleraren per universiteit (LNVH, 2015). De Open 

Universiteit, de Universiteit van Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen bekleden de top 

drie van de rangschikking aantal vrouwelijke hoogleraren aan Nederlandse Universiteiten. Met 

respectievelijk 26.1 procent, 23.3 procent en 23.1 procent steken deze universiteiten ver boven 

het landelijke gemiddelde van 17.1 procent uit. Desalniettemin hebben de Universiteit van 

Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht het grootste aandeel full-

time equivalents (fte) vrouwelijke hoogleraren, respectievelijk 54.1 fte, 53.2 fte en 51.6 fte. 

Onderaan de rangschikking staan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit 

Eindhoven en de Universiteit van Wageningen met respectievelijk 9.5 procent, 8.6 procent en 7.6 

procent vrouwelijke hoogleraren (LNVH, 2015).  

Een universiteit die eveneens relatief hoog scoort met het aantal vrouwelijke hoogleraren 

is de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam (LNVH, 2015). De VU probeert middels het Charter 

‘Talent naar de Top’ en het aanstellen van een Chief Diversity Officer (CDO) de 

doorstroommogelijkheden van vrouwen naar de top te bevorderen en ondervertegenwoordiging 

te verminderen (VU, 2015). De nadruk ligt hierbij op het selecteren, stimuleren en ontwikkelen 

van vrouwelijk talent (VU, 2015; LNVH, 2015): ‘We zijn op de goede weg, maar blijvende 

aandacht voor het benoemen van vrouwelijke wetenschappers aan de top is wenselijk’, benoemt 
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rector Frank van der Duyn Schouten (VU, 2015). Diversiteit gaat immers gepaard met 

vernieuwing, productiviteit en kwaliteit (Van den Brink en Brouns, 2006).   

Ondanks het beleid omtrent diversiteit blijft de verhouding vrouwelijke hoogleraren ten 

opzichte van mannelijke hoogleraren aan de VU scheef, respectievelijk 19.2 procent tegen 80.8 

procent (LNVH, 2015). Het lukt de VU, net als andere universiteiten, nog steeds onvoldoende 

om maatschappelijke trends, waarbij gendergelijkheid centraal staat, optimaal na te leven, laat 

staan in de praktijk te brengen (Van den Brink en Brouns, 2006). De wetenschappelijke top blijft 

onverminderd gedomineerd door mannen (Kaatz, Gutierrez en Carnes, 2014), terwijl vrouwen in 

andere vakgebieden, zoals de advocatuur, tot de hoogste niveaus kunnen doorstromen (Van den 

Brink en Brouns, 2006). Een van de redenen is het feit dat, binnen de wetenschap, mannen dé 

posities bekleden die bepalend zijn voor de organisatiecultuur, waardoor deze voornamelijk over 

masculiene kernmerken beschikt (Daft, 2012; Needle, 2004). Hierdoor ontstaan onzichtbare 

barrières voor vrouwen die willen doorstromen naar topfuncties, genaamd het glazen plafond 

(Morrison, White en van Velsor, 1987; Agars, 2004). 

Van Engen, Bleijenberg en Vinkenburg (2010) en Bleijenberg, Van Engen, Schulte en 

Blonk (2010) hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken van dit glazen plafond binnen 

universiteiten. Herhaaldelijk worden oorzaken op individueel niveau genoemd: capaciteiten, 

motivatie en ervaringen van vrouwen, en op institutioneel niveau: algemene stereotyperingen en 

vooroordelen over vrouwen, organisatiepraktijken en organisatieculturen (Van den Brink en 

Brouns, 2006; Van Engen et al., 

2010). Deze oorzaken hebben tot 

betere inzichten geleid omtrent het 

uitvallen van potentieel 

vrouwelijk talent tijdens de 

loopbaan, genaamd de leaky 

pipeline. De leaky pipeline komt 

recentelijk binnen universiteiten 

voornamelijk naar voren bij de        Figuur 1 

overgang van universitair hoofddocent naar hoogleraar. 

 In bijna alle vakgebieden binnen de wetenschap bevat deze stap de meeste uitval, zie figuur 1 

(LNVH, 2015).   
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De Glazen Plafond Index (GPI) is een graadmeter voor de moeizame 

doorstroommogelijkheden van vrouwen naar topfuncties. Wanneer de GPI groter is dan 1.0 is het 

aandeel vrouwen op het bovenliggende niveau kleiner ten opzichte van het niveau daaronder. De 

GPI van de overgang van universitair hoofddocent naar hoogleraar is in Nederland 3.1 in 2014 

(LNVH, 2015). Gesteld kan worden dat vrouwen op het niveau van hoogleraarschap een 

duidelijke minderheidspositie bekleden en een glazen plafond aanwezig is (LNVH, 2015; Van 

den Brink en Brouns, 2006). 

Door de druk van de meerderheidsgroep, dienen vrouwen in een minderheidspositie zich 

aan te passen aan de standaarden en omgangsvormen van mannen die deze domineerde 

meerderheidspositie bekleden (Draulans, 2005). Hierdoor ervaren vrouwen stereotyperingen en 

vooroordelen die ze binnen het wetenschappelijke vakgebied moeten weerleggen om zich te 

bewijzen (Van den Brink en Brouns, 2006). Stereotyperingen zijn cognitieve overtuigingen over 

kennis, opvattingen en verwachtingen van bepaalde groepen (Hamilton en Trolier, 1986). 

Vooroordelen omvatten meningen over sociale groepen waarbij specifieke karakteristieken 

worden toegeschreven aan deze groep, ongeacht individuele verschillen in de groep (Eisinga en 

Scheepers, 1989). Doordat stereotyperingen en vooroordelen in de literatuur nauw samenhangen 

(Devine, 1989; Fiske, 2000), worden deze concepten in dit onderzoek samengevoegd tot het 

kernconcept genderstereotyperingen: vooroordelen en overtuigingen van specifieke gedragingen, 

rollen en karakteristieken over mannen en vrouwen (Del Boca en Ashmore, 1980; Fiske en 

Stevens, 1993). Voorbeelden van expliciete genderstereotyperingen van vrouwen zijn onder 

andere verlegenheid, meedogendheid en naïviteit (Holt en Ellis, 1998). 

Bestaande genderstereotyperingen van vrouwen binnen de wetenschap worden 

bekrachtigd doordat binnen de top van de universiteiten gendermechanismen heersen, het 

algemene denkbeeld omtrent wetenschap en de rol van mannen en vrouwen daarbinnen. 

Gendermechanismen zijn moeilijk te doorzien en te reguleren en vanwege hun impact van 

belang om te analyseren, gendermechanismen faciliteren namelijk subjectieve opvattingen 

omtrent vrouwen en stimuleren genderongelijkheid (Van den Brink en Brouns, 2006).  

Binnen de VU spelen gendermechanismen een rol in het beoordelen van kandidaten 

tijdens de benoemingsprocedure tot hoogleraar (Van den Brink en Brouns, 2006). Hoogleraren in 

benoemingscommissies streven naar objectiviteit met betrekking tot beoordelingen van 

kandidaten, desalniettemin is iedereen, dus ook hoogleraren, onbewust vatbaar voor 
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genderstereotyperingen bij beoordelingen (Kaatz et al., 2014). En juist deze impliciete 

genderstereotyperingen belemmeren de doorstroommogelijkheden van vrouwen naar topfuncties, 

maar worden daarentegen niet nadrukkelijk naar buiten gebracht of bewust opgemerkt (Schein, 

2001; Van den Brink en Brouns, 2006).    

Huidig onderzoek speelt in op deze impliciete gendermechanismen in 

benoemingsprocedures tot hoogleraar binnen universiteiten en richt zich specifiek op de VU. 

Vertrekkend vanuit de samenhang tussen genderstereotyperingen en het glazen plafond voor 

vrouwen binnen de VU, tracht deze studie inzicht te verschaffen in de invloed van impliciete 

genderstereotyperingen onder hoogleraren aan de VU ten aanzien van de benoemingsprocedure 

tot hoogleraar, en zo verheldering te krijgen in de gevolgen voor de doorstroommogelijkheden 

van vrouwen aan de VU. Specifiek is gekozen voor de insteek van de hoogleraren zelf aangezien 

zij onderdeel uitmaken van benoemingsadviescommissies en daardoor invloed hebben op de 

benoemingsprocedures. Om de doelstelling van het huidige onderzoek te verwezenlijken is de 

volgende hoofdvraag met bijbehorende deelvragen geformuleerd: 

  

Hoofdvraag 

Op welke manier verklaren impliciete genderstereotyperingen van vrouwen het glazen plafond 

binnen de Vrije Universiteit? 

 

Deelvragen 

1. Wat zijn volgens de hoogleraren de oorzaken voor het verschil in het aandeel vrouwelijke 

hoogleraren ten opzichte van mannelijke hoogleraren binnen de VU en hoe staan zij 

tegenover het huidige beleid van de VU om dit verschil te verkleinen? 

2. Hoe omschrijven hoogleraren binnen de VU genderstereotyperingen van vrouwen en 

heersen genderstereotyperingen impliciet onder hoogleraren aan de VU?   

3. Wat verstaan hoogleraren binnen de VU onder het glazen plafond en erkennen zij een 

glazen plafond binnen de VU? 

4. Hoe wordt de keuze voor een kandidaat voor hoogleraarschap beïnvloed door impliciete 

genderstereotyperingen tijdens de benoemingsprocedure tot hoogleraar aan de VU? 
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De inzichten die naar voren komen uit het onderzoek zijn praktisch relevant voor de VU 

omdat hiermee wordt weergegeven wat de invloed is van impliciete genderstereotyperingen op 

doorstroommogelijkheden van vrouwen tot hoogleraar aan de VU, hetgeen nog niet eerder 

onderzocht is. De VU streeft naar een ‘diversiteitsrijpe organisatie’ wat inhoudt dat ‘de VU de 

ambitie heeft om haar verscheidenheid succesvol in te zetten ter verrijking van de kwaliteit van 

onderwijs en onderzoek en dat zij een cultuur heeft die op inclusie is gericht waarin alle 

medewerkers en studenten zich betrokken voelen’ (Boogaard, 2015, p. 3, p. 13). Om dit doel te 

bereiken moet de VU voldoen aan condities waaronder diversiteit in talent en achtergronden van 

medewerkers. De inzichten rondom impliciete genderstereotyperingen onder hoogleraren en 

doorstroommogelijkheden van vrouwen binnen de VU maken het mogelijk om deze diversiteit te 

realiseren. Wanneer namelijk binnen de VU het beeld bestaat dat vooroordelen en 

stereotyperingen de diversiteit belemmeren, kan de VU interventies en trainingen aanbieden 

gericht op bewustwording van impliciete vooroordelen en stereotyperingen bij 

meerderheidsleden. Hierdoor wordt de professionaliteit, de betrouwbaarheid en de gerechtigheid 

van de benoemingsprocedure binnen de VU gewaarborgd (Van den Brink en Brouns, 2006; 

Boogaard, 2015).  

Daarnaast draagt dit onderzoek theoretisch bij aan bestaande kennis over impliciete 

genderstereotyperingen en het effect daarvan op doorstroommogelijkheden van vrouwen, 

specifiek gericht op de VU. Het genereert nieuwe inzichten over mogelijke impliciete 

genderstereotyperingen onder vrouwelijke én mannelijke hoogleraren aan de VU die 

genderongelijkheid stimuleren (Van den Brink en Brouns, 2006). Gezien de relevantie is huidig 

onderzoek theoretisch generaliseerbaar naar genderdiscriminatie in het algemeen.  

Huidig onderzoek is een multi-method onderzoek omdat aan de hand van drie 

verschillende onderzoeksmethoden antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag en deelvragen;  

een IAT, een kwalitatief onderzoek en vignetten. Door het multi-method karakter van het 

onderzoek wordt de betrouwbaarheid en validiteit van de data verhoogd, vanuit verschillende 

perspectieven wordt de data bekeken (Ritchie et al., 2014). Het eerste onderdeel bestaat uit een 

IAT waarbij onderzocht wordt of impliciete genderstereotyperingen heersen onder hoogleraren 

aan de VU. Het tweede onderdeel bevat een kwalitatief onderzoek bestaande uit 

semigestructureerde interviews en vignetten om het effect van deze impliciete 
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genderstereotyperingen op doorstroommogelijkheden van vrouwen tot hoogleraar te 

onderzoeken.  

Allereerst omvat het theoretische kader de belangrijkste uitgangspunten omtrent vrouwen 

en het hoogleraarschap binnen universiteiten in Nederland en binnen de VU. Daarna zal een 

verdieping van de variabelen worden weergegeven en ingegaan op de rol van impliciete 

genderstereotyperingen binnen benoemingsprocedures aan de VU. Hierbij wordt aan de hand van 

veertien interviews met vrouwelijke en mannelijke hoogleraren zowel gekeken naar de 

voorbereidende fase en de selectie fase binnen de benoemingsprocedure. Op basis van deze  

bevindingen wordt in dit onderzoek een conclusie getrokken, suggesties aangedragen voor 

vervolgonderzoeken en beperkingen weergegeven. 
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2. Genderstereotyperingen: achtergrond en verkenningen 

In dit hoofdstuk worden de kernconcepten uit de hoofdvraag theoretisch onderbouwd. De 

kernconcepten richten zich op: vrouwelijke hoogleraren binnen de VU, glazen plafond en 

impliciete genderstereotyperingen. Eerst wordt een beschouwing gegeven van de actuele stand 

van zaken rondom vrouwelijke hoogleraren binnen Europese en binnen Nederlandse 

universiteiten waarna vervolgens een algemeen beeld geschetst wordt van de theoretische 

definities. Tenslotte wordt aan de hand van de literatuur ingezoomd op mogelijke impliciete 

genderstereotyperingen van hoogleraren aan de VU en het gevolg hiervan voor de 

doorstroommogelijkheden voor vrouwen tot hoogleraar. 

 

  Sinds de jaren 90 is het merendeel van de universitair afgestudeerden in Europa vrouw. 

Echter een analyse op het gebied van topfuncties binnen universiteiten toont een duidelijke 

dichotomie in carrièremogelijkheden voor vrouwen en voor mannen. Mannen bemachtigen 

namelijk drie keer zo vaak de topfuncties, 

waaronder het hoogleraarschap, dan vrouwen 

(European Commission, 2009). Alhoewel er 

sinds 2010 een toename is in het aandeel 

vrouwen in topfuncties binnen universiteiten 

in Europa, bevestigt de langzame stijging dat 

vrouwen onverminderd  

ondervertegenwoordigd zijn in het hoger 

onderwijs; het aandeel vrouwen in 

wetenschappelijke topfuncties binnen Europa 

ligt variërend tussen 10 procent in Frankrijk en 

54 procent in Servië, zie figuur 2 (European 

Commission, 2015).  

   

            Figuur 2 

  Pogingen om deze genderongelijkheid te veranderen naar een meer gebalanceerde positie 

voor vrouwen staat al lange tijd op de agenda (European Commission, 2009). Middels de 

Declaratie van  Lissabon van maart 2000 besloot de Europese raad om van Europa tegen 2010 de 
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meest competitieve en energieke kennissamenleving ter wereld te maken waarbij als doelstelling 

werd gesteld dat 25 procent van de leidinggevende functies binnen de publieke sector bekleed 

moest worden door vrouwen (European Union, 2005). Tevens werd door de United Nations 

vastgesteld, om de status van de vrouw te verbeteren, dat een groep vrouwen in een 

werkomgeving moest voldoen aan de zogenaamde critical mass. De critical mass behelst een 30 

– 35 procent vertegenwoordiging van vrouwen ten opzichte van het totaal aantal mannen en 

vrouwen en duidt op het feit dat dan een groep groot genoeg is om invloed uit te oefenen op de 

cultuur en het beleid van de organisatiepolitiek (United Nations, 1995). Desondanks blijft, 

afgezien van de aandacht voor gendergelijkheid en verschillende actieplannen, de ongelijkheid 

tussen mannelijke en vrouwelijke hoogleraren binnen universiteiten in Europa een aanhoudend 

probleem (Dobele, Rundle-Thiele en Kopanidis, 2014). 

De aandacht voor vrouwelijke hoogleraren aan universiteiten is in Nederland eveneens de 

afgelopen jaren toegenomen (LNVH, 2015). Nederland bekleedt met 16.9 procent vrouwelijke 

hoogleraren een positie onderin de Europese rangschikking waardoor verscheidende 

actieplannen omtrent gendergelijkheid uitgevoerd zijn (European Commission, 2015; LNVH, 

2015). Voorbeelden van deze actieplannen zijn onder andere de diverse Fellowship Programmes 

waarbij organisaties de mogelijkheid wordt geboden om trainingen te volgen rondom thema’s 

zoals diversiteit en doorstroomproblematiek en het aanstellen van CDO’s die de diversiteit 

binnen universiteiten waarborgen (LNVH, 2015; Williams en Wade-Golden, 2007). Echter het 

groeitempo van het aantal vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van de verwachte resultaten van 

de actieplannen, gendergelijkheid, versnelt niet (LNVH, 2015). Met een gemiddelde 

gelijkblijvende groei van 0.8 procent van vrouwelijke hoogleraren per jaar zal Nederland pas in 

2025 voldoen aan de Declaratie van Lissabon en pas in 2030 de critical mass bereiken (LNVH, 

2015). Tenslotte komt met het lage groeitempo van 0.8 procent per jaar pas tegen 2055 een 

gelijke verdeling omtrent mannelijke en vrouwelijke hoogleraren binnen universiteiten in 

Nederland in zicht. Dit is ‘gênant’ volgens minister Bussemaker. ‘Ik hoop dat de universiteiten 

inzien dat ze vrouwelijke hoogleraren niet alleen nodig hebben om onrecht jegens vrouwen te 

bestrijden, maar dat ze anders zichzelf ook tekort doen. Dat ze talent en perspectieven verliezen’ 

(de Bruin, 2015). Diversiteit onder werknemers gaat immers gepaard met productiviteit, 

vernieuwende perspectieven, kwaliteit en de ontwikkeling van bedrijfsculturen (Van den Brink 

en Brouns, 2006; Turner, 2006).  
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Diversiteit kan volgens Amerikaans onderzoek van Ely en Thomas (1996; 2001) vanuit 

drie verschillende invalshoeken benaderd worden;  

1. Eerlijkheid en rechtvaardigheid; omschrijft het perspectief dat zich richt op een 

eerlijke verdeling en rechtvaardige behandeling van minderheidsgroepen binnen 

organisaties.  

2. Toegang en legitimiteit; omvat het perspectief dat zich richt op het optimaal benutten 

van diversiteit in de markt en bij afnemers.  

3. Integratie en leren; beschrijft het perspectief dat diversiteit ziet als een integratie- en 

leerproces waarvan de organisatie kan profiteren.   

De huidige studie focust zich op de gelijkwaardige kans van werknemers, respectievelijk 

het eerlijkheid en rechtvaardigheidsperspectief omdat onderzoek heeft aangetoond dat 

universiteiten die beschikken over een divers samengestelde top waarbij vrouwen volledig 

kunnen deelnemen, optimaal functioneren. Dit komt doordat diverse teams bestaande uit mannen 

én vrouwen immers beter presteren inzake creativiteit, leervermogen, groei en vernieuwing (Van 

den Brink en Brouns, 2006; Hofhuis, Van der Zee en Otten, 2011).  

Een specifieke Nederlandse universiteit waar diversiteit hoog in het vaandel staat is de 

VU. De VU is een universiteit waarbij verantwoordelijkheid, persoonlijke aandacht en openheid 

de karakteristieke kernwaarden zijn die als rode draad gelden voor het reilen en zeilen van 

medewerkers en studenten aan de VU. Verantwoordelijkheid wordt beschreven als de mate van 

dienstbaarheid en betrokkenheid bij de mens en de samenleving, persoonlijke aandacht 

omschrijft de aandacht voor de medewerkers en studenten, en de openheid omvat de diversiteit 

in achtergronden, specialismen en overtuigingen onder medewerkers en studenten (VU, 2015). 

Deze diversiteit vormt, zoals eerder benoemd, een significant onderdeel van het vernieuwde 

instellingsplan 2015-2020 waarin de VU streeft naar een ‘diversiteitsrijpe organisatie’.  

Om diversiteit in talent en achtergronden te waarborgen stimuleert de VU middels het 

Charter ‘Talent naar de Top’ en het aanstellen van een CDO een beleid om 

doorstroommogelijkheden van vrouwen naar de top te bevorderen (VU, 2015). Het Charter 

‘Talent naar de Top’ is een commitment waarbij organisaties de diversiteit omtrent mannen en 

vrouwen aan de top stimuleren. Middels het ondertekenen van het Charter bindt een organisatie 

zich vast aan specifieke afspraken rondom diversiteit (Talent naar de Top, 2015) waardoor 

behoud, doorstroom en toestroom van vrouwen in topfuncties gewaarborgd worden (VU, 2015). 
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In 2009 heeft de VU het Charter ondertekend met als streefcijfer een vertegenwoordiging van 20 

procent vrouwen aan de top in 2015 (VU, 2015). Als laatste heeft de VU een van haar decanen 

van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), Professor Doctor Karen van Oudenhoven-

van der Zee, benoemd tot CDO. De CDO houdt toezicht op het naleven van doelen en ambities 

van de VU omtrent diversiteit. De CDO heeft de leiding en de verantwoordelijkheid over de 

diversiteitsvisie van de VU en de koppeling naar concrete voorbeelden en acties (Boogaard, 

2015; VU, 2015). Door de nadruk van de VU op deze mogelijkheden, waarbij het faciliteren, 

stimuleren en ontwikkelen van vrouwelijk talent centraal staat, is momenteel het aandeel 

vrouwelijke hoogleraren aan de VU 19.2 procent (VU, 2015; LNVH, 2015).  

Ondanks het beoogde beleid rondom diversiteit en de nadruk op het selecteren en 

ontwikkelen van vrouwelijk talent, blijft de verhouding vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van 

mannelijke hoogleraren aan de VU scheef, respectievelijk 19.2 procent tegen 80.8 procent (VU, 

2015; LNVH, 2015). Het streefcijfer van het Charter ‘Talent naar de top’ van 20 procent in 2015 

is eveneens niet gehaald. Het lukt de VU nog steeds onvoldoende om trends omtrent 

gendergelijkheid na te streven, net zoals meerdere universiteiten in Nederland (Van den Brink en 

Brouns, 2006; LNVH, 2015). Dit komt doordat de wetenschappelijke top onverminderd 

gedomineerd blijft door mannen (Kaatz, Gutierrez en Carnes, 2014). Mannen bekleden dé 

posities waar de organisatiecultuur bepaald wordt (Daft, 2012; Needle, 2004); ‘in groepen 

waarbij meer dan 65 procent van de leden gelijke persoonskenmerken heeft, ontwikkelt zich een 

dominante stijl en omgangsvorm’, ofwel een organisatiecultuur (Draulans, 2005, p. 6). 

Een organisatiecultuur wordt beschreven als een set van kernwaarden, gedragsnormen, 

artefacten en gedragspatronen die de manier waarop werknemers met elkaar omgaan en de 

hoeveelheid energie werknemers in hun werk en in de organisatie stoppen beïnvloeden. De 

definitie van organisatiecultuur omvat twee dimensies; tastbare en zichtbare handelingen zoals 

gedragingen en normen en waarden die de basis voor deze gedragingen vormen (Van Muijen, 

Koopman, Dondeyne, De Cock en De Witte, 1992). Onderzoek van Hofstede (1998) 

onderscheidt twee verschillende soorten organisatieculturen; een masculiene organisatiecultuur 

en een feminiene organisatiecultuur. Een masculiene organisatiecultuur wordt omschreven als 

een macht-georiënteerde cultuur waarin zelfvoorziening, onafhankelijkheid, hiërarchie, prestatie 

en rivaliteit centraal staan. Een feminiene organisatiecultuur wordt beschreven als mens-
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georiënteerde cultuur waarin relaties, balans tussen werk en privé en samenwerking belangrijk 

zijn (Maier, 1999; Williams, Dobson en Walters, 1989).  

Een masculiene cultuur die binnen een organisatie de overhand heeft door een geringe 

diversiteit aan de wetenschappelijke top wordt in de literatuur benoemd als een reden voor de 

ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen met betrekking tot topposities binnen 

organisaties (Maier, 1999; Oakley, 2000; Sanders, Willemsen en Miller, 2009; Vianen en 

Fischer, 2002; Daft, 2012; Needle, 2004). Doordat mannen beschikken over kenmerken en 

eigenschappen die in lijn liggen met het gedrag passend bij een masculiene cultuur, zijn mannen 

eerder in staat te voldoen aan de verwachtingen binnen organisaties. Vrouwen beschikken 

minder snel over deze kenmerken en gedragingen waardoor ze niet goed passen binnen de 

organisatiecultuur en minder snel doorstromen naar topfuncties. Dit zorgt ervoor dat de 

masculiene cultuur aanhoudt, de diversiteit gering blijft en onzichtbare barrières ontstaan voor 

vrouwen die de ambitie hebben om door te stromen naar topfuncties binnen organisaties, 

genaamd het glazen plafond (Morrison, White en van Velsor, 1987; Hofstede, 1983; Maier, 

1999). 

Het glazen plafond is de Nederlandse vertaling voor glass ceiling en wordt als gangbare 

term gebruikt sinds het onderzoek van Morrison et al. (1987): Breaking the Glass Ceiling: Can 

Women reach the Top of America? Het omschrijft de onzichtbare barrières die het doorstromen 

van vrouwen naar topfuncties belemmeren (Morrison et al., 1987) en wordt beschouwd als het 

cumulatieve resultaat van de verschillen tussen mannen en vrouwen op zowel economisch als 

sociaal vlak (de Olde en Slinkman, 1999). Middels het glazen plafond wordt aangekaart waarom 

het aandeel vrouwen in topfuncties laag is, waarom het doorstromen naar een bepaald niveau in 

de organisatie voor vrouwen langzamer verloopt dan voor mannen en waarom vrouwen tegen 

strengere promotie eisen aanlopen (Draulans, 2005). Morrison et al. (1987) onderstrepen dat het 

glazen plafond vanuit een genderperspectief bekeken kan worden; het is niet specifiek gericht op 

de doorstroommogelijkheden van vrouwen als individu, maar op vrouwen als groep. Door dit 

genderperspectief spelen generaliseerbare elementen mogelijk een rol bij de 

doorstroommogelijkheden van vrouwen (Kibbelaar, 2005).  

 Deze doorstroommogelijkheden beschrijven volgens Dekker en Schlundt Bodien (2003) 

de manier waarop een werknemer zich binnen een organisatie voortbeweegt van functie naar 
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functie. In de literatuur worden drie verschillende vormen van doorstroommogelijkheden 

omschreven: 

- Verticale doorstroom: het doorstromen naar een hoger niveau in de organisatie. 

- Horizontale doorstroom: het doorstromen naar een functie op hetzelfde niveau. 

- Diagonale doorstroom: het doorstromen naar een andere functie op een ander niveau 

(Dekker en Schlundt Bodien, 2003). 

Huidig onderzoek focust zich op het doorstromen naar een functie op hoger niveau, verticale 

doorstroming.  

 De moeizame verticale doorstroom van vrouwen naar topfuncties binnen universiteiten 

wordt weergegeven door de GPI. De GPI heeft tot betere inzichten geleid omtrent het afvallen 

van potentieel vrouwelijk talent tijdens de loopbaan, genaamd de leaky pipeline, wat  

voornamelijk naar voren komt bij de overgang van universitair hoofddocent naar hoogleraar. 

Specifiek, binnen de VU is de GPI van de overgang van universitair docent naar universitair 

hoofddocent 1.6 en van universitair hoofddocent naar hoogleraar 1.3 (LNVH, 2015). Gesteld kan 

worden dat binnen de VU de belemmeringen voor vrouwen al op het niveau van universitair 

docent beginnen, en dat duidelijk is dat vrouwen op hogere niveaus binnen de VU een 

minderheidspositie bekleden en tegen een glazen plafond oplopen (LNVH, 2015; Van den Brink 

en Brouns, 2006).  

Om zich te bewijzen dienen vrouwen in een minderheidspositie zich aan te passen aan de 

standaarden en omgangsvormen van mannen die een dominante meerderheidspositie bekleden en 

daarmee de organisatiecultuur bepalen (Draulans, 2005). Hierdoor ervaren vrouwen 

stereotyperingen en vooroordelen, genderstereotyperingen, die ze binnen het wetenschappelijke 

vakgebied moeten weerleggen (Van den Brink en Brouns, 2006). Genderstereotyperingen 

kunnen onderverdeeld worden in beschrijvende en normatieve stereotyperingen (Heilman, 2001). 

Beschrijvende stereotyperingen omvatten eigenschappen die de samenleving relateert aan 

mannen en vrouwen. Normatieve stereotyperingen beschrijven hoe mannen en vrouwen zich 

dienen te gedragen en voornamelijk hoe ze zich niet dienen te gedragen. Het omschrijft het 

gedrag wat passend is voor mannen en vrouwen (Heilman, 2001). Beschrijvende 

stereotyperingen en normatieve stereotyperingen zijn verbonden met elkaar, de wenselijke 

gedragingen hangen namelijk samen met de specifieke eigenschappen die volgens de 

maatschappij tot mannen en vrouwen behoren (Heilman, 2001). Mannelijke expliciete 
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genderstereotyperingen worden geassocieerd men onder andere agressiviteit, onafhankelijkheid, 

dominantie, beslissings- en resultaatgerichtheid. Vrouwelijke expliciete genderstereotyperingen 

worden geassocieerd met onder andere vriendelijkheid, zorgzaamheid, meelevendheid en 

behulpzaamheid (Holt en Ellis, 1998; Heilman, 2001). 

Bestaande genderstereotyperingen worden nog meer versterkt doordat 

meerderheidsgroepen bevooroordeeld naar minderheidsgroepen kijken, waarbij eigenschappen 

toegeschreven aan de minderheidsgroep als geheel, ook toegekend en erkend worden in het 

reilen en zeilen van één groepslid, zogenaamd een token. Dit proces is door Rosabeth Moss 

Kanter (1977) besproken in haar studie Men and Women of the Corporation. Kanter omschreef 

dat vrouwen in leidinggevende functies in de ogen van mannelijke werknemers de hele groep 

‘vrouwen’ vertegenwoordigen, met als gevolg dat het werk van één vrouw als representatief 

wordt gezien voor alle vrouwen (Draulans, 2005). Door deze genderstereotypering van vrouwen 

wordt de identiteit van de dominante groep bekrachtigd en worden de verschillen tussen mannen 

en vrouwen vergroot. Dit resulteert in negatieve gevolgen voor vrouwen; nauwkeurig toezicht op 

werkzaamheden, vooroordelen over prestaties, geen of geringe erkenning als professional en 

moeilijkheden in het doorstromen naar topfuncties (Kanter, 1977). Door de moeizame 

doorstroming naar topfuncties wordt de minderheidsgroep vrouwen steeds kleiner waardoor het 

isolement en de genderstereotypering van vrouwen steeds sterker wordt (Draulans, 2005).  

Aanvullend worden genderstereotyperingen van vrouwen binnen de wetenschap 

gestimuleerd door het algemene denkbeeld omtrent wetenschap en de rol van mannen en 

vrouwen daarbinnen, gendermechanismen (Van den Brink en Brouns, 2006). Vrouwen zijn 

relatief nieuwkomers in de wetenschap waardoor ze zichzelf moeten bewijzen, het toonbeeld van 

een wetenschapper is namelijk niet gelijk aan het beeld van een vrouwelijke wetenschapper (Van 

den Brink en Brouns, 2006; Bleijenbergh et al., 2010). De invulling van de functie hoogleraar 

wordt bepaald door de overheersende masculiene cultuur binnen universiteiten waardoor een 

dominante stijl en omgangsvorm zich ontwikkelt (Draulans, 2005). Deze masculiene cultuur en 

de omgangsvorm met de voorkeur voor wetenschappers met masculiene kenmerken wordt 

staande gehouden door de overvloed aan mannelijke wetenschappers binnen universiteiten. 

Echter dit toonbeeld wordt ook in stand gehouden door vrouwelijke wetenschappers (Derks, 

Ellemers, van Laar en de Groot, 2011). Een organisatiecultuur waarbij vrouwen kampen met 

negatieve stereotyperingen en waarbij gecommuniceerd wordt dat vrouwen een succesvolle 
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carrière niet waard zijn, doet inbreuk op de sociale identiteit van vrouwen (Eagly, Makhijani en 

Klonsky, 1992; Heilman, 2001). De sociale identiteit is het gedeelte van het zelfbeeld dat afstamt 

van de groep waartoe iemand behoort, de groep vrouwen in dit geval (Tajfel en Turner, 1986). 

Vrouwen die werkzaam zijn bij organisaties waarbij hun gender gedevalueerd wordt, ervaren dit 

als een bedreiging voor hun sociale identiteit en gaan zich distantiëren van andere vrouwen. 

Deze groep vrouwen prefereert het verbeteren van hun individuele status, propageert gender 

stereotyperend gedrag van vrouwen terwijl tegelijkertijd hun eigen masculiene kenmerken 

benadrukt worden, het Queen Bee effect (Derks, Van Laar, en Ellemers, 2009; Ellemers, Spears, 

en Doosje, 1997). Het Queen Bee effect omschrijft het fenomeen waarbij vrouwelijke leiders, die 

door het glazen plafond heen zijn gebroken, de nadelige positie van vrouwen binnen de 

organisatie legitimeren en de organisatiecultuur waarin ze succesvol zijn doorgebroken 

nastreven, oftewel een masculiene cultuur (Staines, Tavris en Jayaratne, 1974). Door de 

genderdiscriminatie binnen de wetenschap conformeren vrouwen zich aan de masculiene cultuur 

om hun ambities als wetenschapper voort te zetten (Derks et al., 2011). Vrouwen definiëren 

zichzelf in masculiene kenmerken waardoor de masculiene normen zich manifesteren zoals 

onder andere fulltime werk, regelmatig overwerken, altijd beschikbaar zijn en meer focus op 

onderzoek prestaties dan op onderwijsprestaties, normen waar vrouwen minder vaak aan voldoen 

(Bleijenberg et al., 2010). Hierdoor blijven vrouwelijke wetenschappers doorgaans gezien 

worden als minder ambitieus, maken minder uren en ondervinden beperkingen door bijkomende 

zorgtaken, waardoor ze vaker over het hoofd worden gezien voor topfuncties (Van Engen, 

Bleijenbergh, en Paauwe, 2008). Niet voldoen aan de masculiene normen binnen universiteiten 

zorgt voor minder eenduidigheid rondom het toonbeeld van wetenschappers en leidt tot 

continuïteit van gendermechanismen binnen de top van universiteiten (Van den Brink en Brouns, 

2006; Bleijenberg et al., 2010).  

Gendermechanismen zijn moeilijk te doorzien en te reguleren en vanwege hun impact 

belangrijk om te analyseren (Van den Brink en Brouns, 2006). Deze mechanismen faciliteren 

namelijk subjectieve opvattingen omtrent vrouwen en stimuleren genderongelijkheid (Van den 

Brink en Brouns, 2006). Binnen de VU spelen gendermechanismen een rol in het beoordelen van 

kandidaten tijdens de benoemingsprocedure tot hoogleraar (Van den Brink en Brouns, 2006).  

Gebleken is dat de beoordeling van capaciteiten van mannen of vrouwen voor een functie 

als hoogleraar, voor een groot deel wordt bepaald door observaties van anderen. Hoogleraren in 
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benoemingscommissies streven naar objectiviteit in beoordelingen, desalniettemin zijn ook 

hoogleraren onbewust vatbaar voor genderstereotyperingen, voornamelijk tijdens de 

voorbereidende fase en de selectie fase (Kaatz et al., 2014; Van den Brink en Brouns, 2006). 

Onderdeel van de voorbereidende fase is het omschrijven van het profiel van de kandidaat 

waarop deze beoordeeld wordt. De profielschets is een cruciaal moment in het proces omdat de 

schrijvers van het profiel, het profiel al enigszins een richting op kunnen sturen. Persoonlijke 

meningen en impressies spelen mogelijk een rol waardoor van te voren al bepaalde voorkeuren 

vastgesteld kunnen zijn (Van den Brink en Brouns, 2006). Het tweede cruciale moment is de 

selectie fase waarbij gekeken wordt naar cv’s. Uit onderzoek van Van den Brink en Brouns 

(2006, p. 56) blijkt ‘dat het bij de selectie vaak gaat om persoonlijke indrukken en gevoeligheden 

waarbij de mening van de voorzitter of andere invloedrijke hoogleraren doorslaggevend kan 

zijn’. Deze persoonlijke indrukken en gevoeligheden kunnen zich uitdrukken in de mate waarin 

een kandidaat op basis van attitude op een benoemingsadviescommissie lid lijkt. Hoe groter de 

gelijkheid tussen twee personen, hoe groter de aantrekkingskracht om voor deze persoon te 

kiezen (Byrne en Nelson, 1965).  

In beide fasen spelen impliciete genderstereotyperingen een rol tijdens het beoordelen 

van kandidaten en belemmeren ze, als gevolg, de doorstroommogelijkheden van vrouwen naar 

topfuncties. Daarentegen worden deze genderstereotyperingen niet nadrukkelijk naar buiten 

gebracht of bewust opgemerkt (Schein, 2001; Van den Brink en Brouns, 2006). Deze studie 

onderzoekt daarom de invloed van deze impliciete genderstereotyperingen op de 

doorstroommogelijkheden van vrouwen tot hoogleraar aan de VU.  

Concluderend, verwacht wordt dat op basis van de bovengenoemde literatuur vrouwelijke 

hoogleraren, door impliciete genderstereotyperingen, minder snel dan mannen kans maken op 

het hoogleraarschap aan de VU. Impliciete genderstereotyperingen zullen bijdragen aan een 

bevooroordeeld benoemingsprocedure waarbij de mogelijkheden voor vrouwen nadelig uitvallen 

en het glazen plafond binnen de VU in stand blijft.  

Aan de hand van een IAT en veertien interviews met mannelijke en vrouwelijke 

hoogleraren van de FSW, de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 

(FEWEB) en Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (H&O) zullen de verwachtingen, op 

basis van de theoretische bevindingen, worden getoetst. Via de IAT en de interviews wordt 
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gekeken naar de samenhang tussen impliciete genderstereotyperingen van vrouwen en 

doorstroommogelijkheden van vrouwen tot hoogleraar aan de VU.   
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3. Methodologie 

Huidig onderzoek tracht inzicht te krijgen in de invloed van impliciete genderstereotyperingen 

onder hoogleraren ten aanzien van doorstroommogelijkheden van vrouwelijke kandidaten tot 

hoogleraar aan de VU. Aangezien dit onderzoek gericht is op het onderzoeken van concepten 

waarvan onbekend is hoe die zich in specifieke sociale contexten voltrekken, beduidt de beoogde 

methodologie een nascent theory research (Edmondson en McManus, 2007).  

 

3.1 Onderzoeksdesign 

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen; een IAT en een kwalitatief onderzoek. 

 

3.1.1 IAT 

Het eerste onderdeel bestaat uit een IAT om te onderzoeken of en in welke mate impliciete 

genderstereotyperingen heersen onder hoogleraren aan de VU. De IAT is een online test 

waarmee persoonlijke discrepanties in associaties vastgesteld kunnen worden en waarmee, voor 

dit onderzoek, bepaald kan worden of mannelijke en vrouwelijke hoogleraren impliciete 

genderstereotyperingen er op na houden (Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek en 

Mellot, 2002). Huidig onderzoek maakt gebruik van één online IAT gelijksoortig aan de test van 

Levinson en Young (2010): Gender/Carrière.  

De Gender/Carrière IAT onderzoekt of de respondenten, in dit geval mannelijke en 

vrouwelijke hoogleraren, een carrière eerder associëren met mannen dan met vrouwen (Levinson 

en Young, 2010). De Gender/Carrière IAT vraagt respondenten om woorden die een carrière 

beschrijven of woorden die gericht zijn op familie, te koppelen aan mannelijke of vrouwelijke 

namen. Hiermee kan onderzocht worden of respondenten impliciete associaties leggen tussen 

enerzijds mannen en carrière en anderzijds vrouwen en familie (Levinson en Young, 2010). 

Om de validiteit van de IAT te waarborgen wordt een testronde gehouden waarbij twee 

willekeurige respondenten de IAT maken. Op deze manier worden onduidelijkheden uit de test 

gefilterd (Robson, 2002). Daarnaast, om eventuele sociaal wenselijke antwoorden te vermijden 

en de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen, wordt het onderwerp van de test geheim 

gehouden voor de respondenten. De respondenten worden verteld dat het onderzoek gericht is op 

diversiteit in talent en achtergronden van medewerkers binnen de VU en niet specifiek op 

impliciete genderstereotyperingen. 
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3.1.2 Kwalitatief onderzoek 

Het tweede onderdeel bevat een kwalitatief onderzoek, bestaande uit een semigestructureerd 

interview en vignetten, om zo het effect van impliciete genderstereotyperingen op 

doorstroommogelijkheden van vrouwen tot hoogleraar te onderzoeken. Kwalitatief onderzoek 

biedt de mogelijkheid om de sociale werkelijkheid van respondenten te begrijpen middels het 

interpreteren van belevingen, verhalen en overtuigingen (Ritchie, Lewis, McNaughton Nicholls 

en Ormston, 2013). Het kernconcept genderstereotypering is namelijk subjectief (Haslam, Ryan, 

Kulich, Trojanowski en Atkins, 2010). Dit betekent dat niet iedereen de werkelijkheid op 

dezelfde manier interpreteert en waardoor de sociale werkelijkheid middels sensemaking, de 

manier waarop individuen betekenis geven aan ervaringen, wordt gevormd (Robson, 2002; 

Weick, Sutcliffe en Obstfeld, 2005).  

Als gevolg daarvan worden binnen het interpretatieve kwalitatieve onderzoek de analyses 

uitgevoerd op basis van de manier waarop individuen betekenis geven aan ervaringen omtrent 

doorstroommogelijkheden van vrouwen binnen de VU (Robson, 2002; Weick et al., 2005). Door 

kwalitatief onderzoek wordt open-ended en gedetailleerde data verzameld (Edmondson en 

McManus, 2007). Eveneens worden via dit exploratieve onderzoek verwachtingen getoetst en 

gekeken naar de samenhang van relevante concepten en de invloed van deze concepten (Baarda, 

2009).  

 

3.1.2.1 Vignettenonderzoek 

Als onderdeel van het kwalitatieve onderzoek wordt ook een vignettenonderzoek uitgevoerd. Een 

vignettenonderzoek is een methode om percepties, meningen, opvattingen en gedragingen bij 

mensen te ontlokken (Barter en Renold, 1999) en maakt het mogelijk om gevoelige informatie 

op een indirecte en niet confronterende manier te genereren (Jenkins, Bloor, Fischer, Berney en 

Neale, 2010). Eveneens maakt een vignettenonderzoek het mogelijk om percepties van 

mannelijke hoogleraren en vrouwelijke hoogleraren met elkaar te vergelijken (Barter en Renold, 

1999) door het bestuderen van reacties op kleine hypothetische verhalen die scenario’s of 

situaties beschrijven (Barter en Renold, 1999). Huidig onderzoek zal via vier papieren 

profielschetsen en twee papieren cv’s (zie bijlage 8.1), twee cruciale momenten binnen de 

benoemingsprocedure tot hoogleraar aan de VU onder de loep nemen. Getracht wordt te 

onderzoeken of hoogleraren eerder masculiene karakteristieken associëren met het 
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hoogleraarschap in plaats van vrouwelijke karakteristieken en of cv’s van mannelijke kandidaten 

positiever beoordeelt worden dan cv’s van vrouwelijke kandidaten.  

 

3.2 Dataverzameling 

Zoals uitgelegd is huidig onderzoek gericht op het onderzoeken van impliciete 

genderstereotyperingen onder hoogleraren waardoor eventuele belemmeringen naar voren 

kunnen komen; enerzijds kunnen respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven wanneer zij 

bij aanvang van het onderzoek op de hoogte zijn van het onderwerp. Dit kan de betrouwbaarheid 

en de validiteit van het onderzoek beïnvloeden waardoor rekening gehouden moet worden met 

genuanceerde communicatie omtrent het onderzoeksonderwerp (Tijmstra en Brinkman-Engels, 

1978). Eveneens moet bij de resultaten van het kwalitatieve onderzoek en het 

vignettenonderzoek rekening gehouden worden met deze sociaal wenselijke antwoorden 

(Tijmstra en Brinkman-Engels, 1978). Om dit te voorkomen worden binnen de vignetten gebruik 

gemaakt van situatieschetsen die niet persoonlijk op de respondent gericht zijn (Fleischmann, 

van den Broek en Koster, 2015).   

Anderzijds kan, met het huidige onderwerp, het benaderen van respondenten een 

uitdaging zijn. Om voldoende respondenten te werven wordt gebruikt gemaakt van de 

sneeuwbalmethode waarbij hoogleraren uit de onderzoekspopulatie helpen met het zoeken van 

andere relevante respondenten binnen hun sociale netwerk (Kleemans Korf en Staring, 2008). 

Kenmerkend voor de sneeuwbalmethode is dat het geschikt is voor onderzoeken met gevoelige 

onderwerpen, met gedragingen waarmee eenieder liever niet in beeld wilt komen (Kleemans et 

al., 2008). Beoogd wordt om een onderzoekspopulatie van in totaal veertien hoogleraren te 

genereren, waaronder mannen en vrouwen, die werkzaam zijn binnen de VU. Bij alle 

respondenten wordt én de IAT én het interview afgenomen. 

Gekozen is om het onderzoek te richten op mannelijke en vrouwelijke hoogleraren van 

FSW, de faculteit van mijn master Beleid, Communicatie en Organisatie, FEWEB, waar het 

aantal vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van het gemiddelde van de VU relatief laag is, 

respectievelijk 9 procent (Boogaard, 2015) en H&O, waar het aantal vrouwelijke studenten ten 

opzichte van het aantal vrouwelijke hoogleraren niet in verhouding is (LNVH, 2015). De reden 

waarom voor mannelijke en voor vrouwelijke respondenten gekozen is omvat het feit dat én 

mannen én vrouwen functies in benoemingsadviescommissies bekleden en daardoor beiden 
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invloed hebben op de benoemingsprocedures van kandidaten. Tabel 1 geeft een overzicht van de 

respondent weer met het geslacht en de faculteit waar de hoogleraar werkzaam is. 

Respondent Geslacht Faculteit 

R1 Vrouw Faculteit der Sociale Wetenschappen 

R2 Man Faculteit der Sociale Wetenschappen 

R3 Vrouw Faculteit der Sociale Wetenschappen 

R4 Man Faculteit der Sociale Wetenschappen 

R5 Man Faculteit der Economische Wetenschappen en 

Bedrijfskunde 

R6 Man Faculteit der Sociale Wetenschappen 

R7 Vrouw Faculteit der Sociale Wetenschappen 

R8 Man Faculteit der Sociale Wetenschappen 

R9 Man Faculteit der Economische Wetenschappen en 

Bedrijfskunde 

R10 Man Faculteit der Economische Wetenschappen en 

Bedrijfskunde 

R11 Vrouw Faculteit der Sociale Wetenschappen 

R12 Man Faculteit der Sociale Wetenschappen 

R13 Vrouw Huisartsengeneeskunde & 

Ouderengeneeskunde 

R14 Man Faculteit der Sociale Wetenschappen 

          Tabel 1 

3.3 Operationalisatie 

Binnen het huidige onderzoek worden genderstereotyperingen geoperationaliseerd via de Bem-

Sex Role Inventory (BSRI): een instrument om genderrolpercepties te meten (Holt en Ellis, 

1998), die grotendeels verantwoordelijk zijn voor genderstereotyperingen (Eagly, 1987). De 

BSRI heeft de twintig meest wenselijke karakteristieken voor mannen en vrouwen bepaald, 

oftewel de normatieve genderstereotyperingen (Rudman en Phelan, 2008). Doordat, zoals eerder 

benoemd, de normatieve stereotyperingen in verband staan met de beschrijvende 

stereotyperingen (Heilman, 2001), zijn de twintig meest wenselijke karakteristieken van mannen 

en vrouwen eveneens de beschrijvende stereotyperingen van mannen en vrouwen (Rudman en 
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Pehlan, 2008). De meest wenselijke karakteristieken voor mannen en vrouwen die uit de BSRI 

rollen zijn verwerkt in de vignetten en worden gebruikt in de profielschetsen tijdens het 

interview. 

De verticale doorstroommogelijkheden van vrouwen, het glazen plafond, worden 

geoperationaliseerd door te kijken naar twee cruciale momenten in de benoemingsprocedure tot 

hoogleraar aan de VU. Deze twee cruciale momenten zijn de voorbereidende fase en de selectie 

fase (Van den Brink en Brouns, 2006). Uit onderzoek van Van den Brink en Brouns (2006) blijkt 

dat binnen beide fasen persoonlijke meningen en impressies van beoordelaars een mogelijke rol 

spelen waardoor van te voren al bepaalde voorkeuren vastgesteld kunnen zijn. 

 

3.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

De kwaliteit, betrouwbaarheid en validiteit van de data wordt verhoogd door gebruik te maken 

van drie verschillende onderzoeksmethoden, ofwel multi-method. Door drie verschillende 

methoden, IAT, semigestructureerde interviews en vignetten, wordt vanuit verschillende 

perspectieven naar hetzelfde onderwerp gekeken (Ritchie et al., 2014). Aanvullend wordt via een 

triangulatie van bronnen, peer reviews en externe audits, de kwaliteit van het onderzoek versterkt 

(Ritchie et al., 2014). Eveneens wordt bij het analyseren van de gegenereerde data het model van 

Whittemore, Chase en Mandle (2001) in het achterhoofd gehouden. Door te kijken naar de 

geloofwaardigheid, de integriteit, de authenticiteit en de noodzakelijkheid van de data als 

primaire criteria en naar de explicititeit, de creativiteit, de doorgrondigheid, de congruentie en de 

helderheid van de data als secundaire criteria, kan de validiteit van het onderzoek gewaarborgd 

worden.  

 

3.5 Data-analyse 

Data van de IAT worden geanalyseerd middels het software programma Inquisit 4 van 

Millisecond Software LLC (Millisecond, 2016). Het IAT effect wordt gemeten door  het verschil 

in de gemiddelde reactietijd vast te stellen in associaties die respondenten leggen tussen 

specifieke karakteristieken/eigenschappen en bepaalde concepten (personen of groepen) 

(Greenwald, McGhee en Schwartz, 1998; Greenwald et al., 2002). Bijvoorbeeld, wanneer de 

houding tegenover blanke personen en niet-blanke personen wordt bepaald, dan wordt het IAT 

effect gemeten door te kijken naar het verschil in reactiesnelheid in het leggen van het verband 
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tussen ‘blank’ en ‘positief’ en ‘niet-blank’ en ‘positief’. De reactiesnelheid geeft aan bij welk 

verband de respondent het snelst reageert, respectievelijk waar de associatie het sterkst is. De 

IAT genereert dus relatieve scores voor de associaties van respondenten tussen verschillende 

concepten (Greenwald et al., 1998) en beantwoordt de vraag of impliciete 

genderstereotyperingen heersen onder hoogleraren aan de VU.  

Daarop aanvullend zal het kwalitatieve onderzoek inzichten geven  in het effect van deze 

impliciete genderstereotyperingen op doorstroommogelijkheden van vrouwen tot hoogleraar te 

onderzoeken. Data verkregen via het kwalitatieve interpretatieve en het vignettenonderzoek 

wordt inductief benadert (Thomas, 2006). Een inductieve benadering biedt een gemakkelijk te 

gebruiken systematische set van procedures voor het analyseren van kwalitatieve gegevens 

waardoor de betrouwbaarheid en de validiteit worden gewaarborgd (Thomas, 2006). Met hulp 

van drie analyse stappen, open, axiaal en selectief (zie bijlage 8.2.1), wordt de data van het 

interview en de vignetten handmatig gecodeerd waardoor thema’s, die vooraf nog niet 

vastgesteld waren, inherent aan de data naar voren komen (Thomas, 2006; Strauss en Crobin, 

1998; Edmondson en McManus, 2007).  

 

3.6 Koppeling data 

De IAT genereert informatie of respondenten onbewust een vrouw eerder associëren met familie 

dan met carrière en mannen eerder met carrière dan met familie. 

Het interview, onderdeel van het kwalitatieve onderzoek, levert data op over hoe 

impliciete genderstereotyperingen een effect hebben op vrouwelijke kandidaten voor het 

hoogleraarschap in het algemeen en tijdens de sollicitatie procedures.  

 Middels het vignetten onderzoek, onderdeel van het kwalitatieve onderzoek, wordt 

beoogd te laten zien of cv’s van mannelijke kandidaten positiever beoordeeld worden dan cv’s 

van vrouwelijke kandidaten ondanks dat ze nagenoeg gelijk zijn en welke kenmerken, 

masculiene of feminiene, gekoppeld worden aan het hoogleraarschap, of masculiene kenmerken 

als belangrijker worden gezien dan feminiene kenmerken.  

Door de data te bundelen in een tabel kan een globaal overzicht worden weergegeven van 

de bevindingen en een koppeling worden gemaakt tussen de data van de afzonderlijke  

onderzoeksmethoden. Vergelijkingen kunnen worden gemaakt of bijvoorbeeld een respondent 

met een hoge IAT score, waarbij een man eerder geassocieerd wordt met carrière, ook eerder 
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mannelijke karakteristieken prefereert voor een hoogleraar en eerder een cv kiest van een man. 

En of, daarentegen, een respondent met een lage IAT score waarbij een man niet persé eerder 

geassocieerd wordt met carrière ook vrouwelijke karakteristieken prefereert voor een hoogleraar 

en ook open staat voor het cv van een vrouw.  

 Op deze manier complementeert de data van de verschillende onderzoeksmethoden 

elkaar en wordt gezamenlijk informatie gegenereerd om de overkoepelende onderzoeksvraag te 

beantwoorden.  
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4. Resultaten 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van de IAT en het kwalitatieve onderzoek 

weergegeven en wordt getracht oorzaken en achterliggende redenen te achterhalen. Allereerst 

zijn op basis van de IAT scores de hoogleraren gegroepeerd. Deze IAT scores geven weer of 

mannelijke en vrouwelijke hoogleraren impliciete genderstereotyperingen er op na houden. De 

hoogleraren zijn onderverdeeld in de volgende vier groepen; hoogleraren met een IAT score 

tussen de 0.0-0.25, hoogleraren met een IAT score tussen de 0.26-0.50, hoogleraren met een IAT 

score tussen de 0.51-0.75 en hoogleraren met een IAT score tussen de 0.76-1.0. Vervolgens 

worden deze resultaten tegenover de resultaten van de twee vignetten onderzoeken gezet, om zo 

mogelijke overeenkomsten of contrasten te identificeren.  

 Daarna worden de resultaten van het kwalitatieve onderzoek onderverdeeld op basis van 

de belangrijkste thema’s die uit de interviews naar voren zijn gekomen. De belangrijkste thema’s 

zijn het beleid van de VU, de organisatiecultuur van de VU, het glazen plafond, 

genderstereotyperingen van vrouwen en de benoemingsprocedures aan de VU. Vervolgens wordt 

aan het einde van ieder profiel een samenvatting gegeven van het profiel en worden deze vier 

verschillende samenvattingen naast elkaar gelegd en vergeleken. 
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4.1 Profiel Groep 1: de genderneutralen 

 

                 Tabel 2 

Resultaten IAT en vignetten 

Groep 1 bestaat uit drie hoogleraren, twee mannen (R4, R6) en één vrouw (R13). Hoogleraren in deze groep hebben een IAT score 

tussen de 0.0 en 0.25, wat inhoudt dat de hoogleraren geen verschil zien tussen de koppeling vrouwen en familie en mannen en 

carrière in vergelijking tot vrouwen en carrière en mannen en familie. Dat wil zeggen dat deze groep hoogleraren onbewust vrouwen 

net zo sterk associëren met een carrière als mannen, oftewel de hoogleraren zien een mannelijke hoogleraar gelijkwaardig aan een 

vrouwelijke hoogleraar. Echter uit de profiel vignetten blijkt dat de hoogleraren voornamelijk mannelijke eigenschappen prefereren bij 

de functie hoogleraar dan vrouwelijke eigenschappen. Mannelijke eigenschappen zoals ambitieus, assertiviteit, zelfvoorzienend, het 

hebben van leiderschapskwaliteiten, makkelijke beslissingen kunnen maken en niet terugdeinzen om een positie in te nemen werden 

door de hoogleraren als belangrijk benoemd. Vrouwelijke eigenschappen die door de hoogleraren als belangrijk werden gezien zijn 

aardig, sympathie, meegaand, begripvol, gevoelig voor de behoefte van anderen en loyaliteit. De voorkeur voor mannelijke 

eigenschappen kwam niet naar voren uit het cv vignet, waarbij alle drie de hoogleraren voor een vrouw kozen bij gelijke geschiktheid. 
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Resultaten interviews 

Uit de interviews komt naar voren dat alle drie de hoogleraren het aantal vrouwelijke 

hoogleraren in Nederland te laag vindt. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Dat is nog steeds laag, 

te laag. We bungelen in Nederland nog steeds redelijk onderaan de boom. Het is wel interessant 

toen ik de opleiding deed, geneeskunde en huisartsenopleidingen, was 1/3 vrouw. Inmiddels is 

2/3 of 3/4 vrouw. Dan zou je verwachten dat er zo langzamerhand ook wel vrouwen de 

topfuncties bereiken, misschien niet 3/4 maar wel de helft, maar dat is nog steeds niet” 

(respondent 13/v) en “Daar schrijf ik al jaren over en dat is heel laag in Nederland” (respondent 

4/m). 

 Als één van de oorzaken voor het verschil in het aantal mannelijke en vrouwelijke 

hoogleraren benoemt één hoogleraar (R6) de toewijding van vrouwelijke kandidaten: “Ik denk 

dat de vrouwen die ik ken die hoogleraar zijn geworden, er alles voor opzij hebben gezet. Die 

hebben heel veel offers gebracht en ik denk niet dat iedereen dat doet. Zij hebben echt ambitie 

om hoogleraar te worden. En wat voor offers bedoelt u precies? Hard werk, exceptioneel veel 

harder werken dan dat je gewend bent. Offers die misschien ook te maken hebben met 

thuissituaties, dat het voor mannen makkelijker is om veel te reizen of op stap te zijn dan voor 

vrouwen. Alhoewel, dat valt ook wel mee. Dus echt de full dedication, dat je al je energie moet 

stoppen in het hoogleraar worden” (respondent 6/m). Respondent zes geeft ook meteen aan dat 

hij denkt dat vrouwen dit niet kunnen waarmaken: “Maar dan moet iemand ook echt hoogleraar 

willen worden, iemand moet ook bereid zijn om zijn halve privéleven op te offeren. Dat zie ik 

nog niet gebeuren” (respondent 6/m).  

 Een andere oorzaak die door één hoogleraar (R4) werd benoemd als negatieve invloed op 

de doorstroommogelijkheden van vrouwen waren de heersende gender bias/vooroordelen: “Uit 

allerlei onderzoek wat we doen blijkt dat gender een effect heeft. Dus zelfs als je past 

performances uitschakelt zie je dat gender nog steeds een effect heeft. Dat betekent dus dat 

benoemingscommissies vooringenomen zijn” (respondent 4)/m en “We zien dus dat er bias is in 

die toekenning van prestigieuze onderzoek beurzen. En deze onderzoek beurzen hebben wel 

effect op je carrière. Je ziet de combinatie van gender bias in het toekennen van geld en in het 
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toekennen van functies. En dat telt op en dat maakt dat verschil in de latere fases” (respondent 

4/m).  

 Daarnaast benoemde één vrouwelijke hoogleraar (R13) de vertragingsfactor als oorzaak 

voor de discrepantie tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke hoogleraren: “Er zit altijd een 

vertragingsfactor in denk ik. Maar die hadden we zo langzamerhand wel ingehaald moeten 

hebben” (respondent 13/v).  

 Als laatste werd de onzekerheid van vrouwen door één hoogleraar (R13) bestempeld als 

oorzaak voor het verschil, dat bleek uit het volgende citaat: “Dat vrouwen makkelijker of sneller 

geneigd zijn om te denken ‘kom ik wel in aanmerking?’, ’ben ik daar wel goed genoeg voor’, die 

twijfelen daarover terwijl mannen met meer bravoure zeggen ‘dat kan ik wel’, ‘doe ik wel’. Dan 

maak je het dus ook niet kenbaar als vrouw dat je dat zou willen” (respondent 13/v).  

 

Beleid van de VU ten aanzien van diversiteit 

Het beleid van de VU, wat mogelijkheden zoals onder andere fellowships programmes en het 

aanstellen van een CDO omvat, met als doel de doorgroeimogelijkheden voor vrouwen tot 

hoogleraar te stimuleren, werd door twee van de drie hoogleraren (R6, R4) bekritiseerd. De 

huidige mogelijkheden van de VU sluiten niet aan bij de organisatiepolitiek binnen de VU en het 

gehanteerde Nederlandse systeem omtrent de aanloop naar het hoogleraarschap; “Ja, dat is part 

of the cloud of goodness. Je bent daar niet op tegen, absoluut niet op tegen. Maar als dit de 

mechanismen zijn waarmee het doorbroken wordt, ik weet het niet. Ik weet niet of het puur aan 

deze mogelijkheden ligt of aan Yvonne Benschop’s en haar onderzoeksgroep statement die 

zeggen dat het ligt aan de sollicitatieprocedure waarbij mannen kiezen voor mannen. Ik denk 

eerder dat het ook te maken heeft met macht. Dus met macht, ik zeg al organisatiepolitiek moet 

je heel goed in zijn, anders ga je het niet redden. Dus het spel ook willen spelen, durven spelen, 

weten te spelen, weten hoe je het moet spelen, zeker in zo’n pure bureaucratie als een 

universiteit. Een bizarre bureaucratische machtsorganisatie. Dan zou je eerder wat hebben aan 

organisatiepolitiek, cursus organisatiepolitiek voor beginners dan aan een fonds. Sterker nog, dat 

schept een beetje een soort valse verwachting dat je er zo zou komen als je maar je best doet, en 

dat is niet waar” (respondent 6/m) en “Ik denk dat iets met de kenmerken van het Nederlandse 

systeem te maken heeft. In sommige landen zoals de VS is de UHD een aanloop om hoogleraar 

te worden. Daar heb je tenure tracks, en als je het goed doet wordt je bevorderd naar hoogleraar. 
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Wij hebben hier een heel restrictief hoogleraar beleid. En wat houdt dat in? Dat er heel veel 

mensen bang zijn dat er te veel hoogleraren komen. Je kan dus wel nog een extra aantal UHD’s 

benoemen, vaak vrouwen, maar zodra het om hoogleraren gaat wil iedereen dat beperkt houden. 

En dan zie je dat plotseling dit soort selectieve mechanismen veel sterker gaan spelen” 

(respondent 4/m).  

 

Organisatiecultuur van de VU 

De organisatiecultuur binnen de VU wordt door alle drie de hoogleraren bestempeld als een 

masculiene cultuur, dit blijkt uit de volgende citaten: “Maar de VU in het het algemeen kan je 

misschien calvinistisch duiden, iedereen heeft natuurlijk een calvinistische geschiedenis wat een 

rol speelt. Calvinisten zijn over het algemeen niet heel vrouw vriendelijk wat ook een rol speelt”  

(respondent 6/m) en “Als ik binnen mijn eigen organisatie, het VUmc, kijk en kijk naar de 

afdelingshoofden waarvan er meer mannen dan vrouwen afdelingshoofd zijn, dan is het nog 

steeds een mannelijk cultuurtje” (respondent 13/v).  

 Deze masculiene cultuur ontstaat volgens één hoogleraar (R6) doordat mannelijke 

hoogleraren de organisatiepolitiek binnen de VU begrijpen en zich makkelijker kunnen 

conformeren aan de bijbehorende spelregels. De volgende citaten zijn representatief voor de 

organisatiepolitiek binnen de VU: “Kunt u iets vertellen over het spel? Dat is een heel 

netwerkspel van op vijf fronten presteren, deze prestaties duiden, zorgen dat je de juiste mensen 

kent, er moet niet iets tegen je kunnen zijn dus je moet voorkomen dat je in opspraak raakt, je 

moet passen in de lijn die klaarligt waarin je jezelf in moet positioneren. Je moet genoeg allies 

organiseren, je moet mensen hebben die jou zien zitten. Je moet genoeg herkenbaar zijn in 

samenwerkingen, herkenbaar zijn binnen de universiteit, boven alles uitstijgen, keihard werken. 

Geld binnenhalen, veel geld, hoe meer geld je binnenhaalt hoe zelfstandiger je bent op de 

universiteit. Dus als je niet kan acquireren, wordt het heel lastig ook al ben je nog zo goed. Dus 

het zijn andere spelregels” (respondent 6/m) en “Het is ook heftig, maar dat is het probleem, het 

is ook heftig. Je moet er wel tegen kunnen. (…) Maar of het komt door de eisen die worden 

gesteld door mannen of door de soort bureaucreatie binnen de universiteit, al zou het een 

vrouwelijke universiteit zijn, dan zou het nog steeds complex zijn. Ja het is gewoon best een 

harde wereld” (respondent 6/m).  
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Dat vrouwen moeite hebben met het aanpassen aan het politieke spel blijkt uit het feit dat 

vrouwen minder gemakkelijk het werk als een spel zien. Dit komt naar voren in de volgende 

citaten: “En passen mannen zich sneller aan deze regels aan dan vrouwen? Ik denk het wel. 

En waar ligt dat dan aan? Ik denk zelf dat het komt omdat, en dat geldt niet alleen voor 

universiteiten maar ook voor het bedrijfsleven, dat mannen ook makkelijker zijn in het werk als 

een spel zien. Het spel metafoor makkelijker hanteren (…). Dat valt mij op. Het echt boksen, het 

challengen, dat doen mannen ietsjes, zie ik hier, makkelijker dan vrouwen” (respondent 6/m) en 

“(..) daarvoor waren het alleen mannen en zij hebben toch wel iets van ‘wij mannen onder 

elkaar’. Ik had het ook toen ik (…) in de divisieraad kwam, toen waren er op dat moment 

allemaal mannen, en toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd dat ik erg moest wennen 

aan de manier waarop we hier met elkaar omgaan” (respondent 13/v). Het feit dat vrouwen 

moeite hebben met het aanpassen aan de heersende cultuur wordt bekrachtigd door het algemene 

denkbeeld omtrent vrouwen als hoogleraar: “Mijn beeld is wel dat vrouwen over het algemeen in 

het hoger management daar moeite mee hebben” (respondent 6/m) en “En ik denk, wat ook bleek 

uit het onderzoek van Marieke Van den Brink, dat veel mannen impliciet aannemen dat vrouwen 

daar niet in geïnteresseerd zijn omdat een aantal vrouwen een gezin heeft. Nou ja, als het ware 

vrouwen in bescherming nemen terwijl hierdoor niet het potentieel benut wordt” (respondent 

13/v).  

 Eén hoogleraar gaf daarentegen ook aan dat het gebruik van alleen masculiene 

eigenschappen niet voldoende is om hoogleraar te worden: “Ik vind wel, dat als iemand echt een 

haantje is dan kom je wel ver maar ik weet niet hoever je komt. Dat is ook een risico. Het is ook 

een gevecht, het is constant on top proberen te blijven staan. En dan red je het niet alleen met 

masculiniteit. Dan moet je ook empathie hebben en anderen die het je willen gunnen. Dat is een 

hele andere eigenschap dan die ene mannelijke eigenschap” (respondent 6/m).  

 

Het glazen plafond 

Uit de interviews komt naar voren dat twee van de drie hoogleraren (R4, R6) het glazen plafond 

binnen de VU erkennen, maar dat het glazen plafond eveneens geldt voor mannen die willen 

doorstromen tot hoogleraar: “Want hoe staat u tegenover het feit dat er binnen de VU een 

mogelijk glazen plafond is tussen de stap UHD naar hoogleraar? Het glazen plafond is er bij 
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iedereen vind ik. U ziet hem voor én mannen én vrouwen? Ja dat denk ik wel” (respondent 

6/m).  

Eén van de hoogleraren (R13) ontkent het bestaan van het glazen plafond binnen de VU 

aangezien er wel degelijk vrouwen zijn die succesvol zijn doorgestroomd: “Ik denk dat het 

binnen het VUmc wel meevalt. Het feit dat ik hier gekomen ben zonder dat ik veel ambitie heb 

uitgesproken, denk ik dat ik niet helemaal kan zeggen dat er een glazen plafond is. Het kan 

allemaal wel. Je kunt het ook gewoon doen terwijl je jezelf blijft, zonder dat je soms vervelende 

eigenschappen overneemt” (respondent 13/v).  

 

Gender stereotyperingen 

De hoogleraren zijn gevraagd naar een omschrijving van genderstereotyperingen: “Mijn beeld is 

dat vrouwen niet goed zijn in organisatiepolitiek, geen goed spel spelen, vaak niet goed 

doorhebben wat hun sources of power zijn” (respondent 6/m) en “Dat ik in het overleg met de 

divisievoorzitters, en vroeger met de divisieraad, als enige vrouw daar gewoon mijn zegje doe en 

dat niet op een specifiek vrouwelijke manier zo van ‘maar ik wil ook nog wat zeggen’ of ‘jullie 

luisteren niet naar mij’. Daar probeer ik van weg te blijven” (respondent 13/v).  

 Alle drie de hoogleraren benoemen dat deze genderstereotyperingen onbewust van 

invloed zijn tijdens benoemingsprocedures van mogelijke kandidaten voor het hoogleraarschap: 

“Ik heb de laatste tijd veel onderzoek gedaan, minder naar benoemingen dan wel naar 

prestigieuze beurzen, en daar zie je ook dat daar gender bias is. Dus ik heb het zelf geobserveerd 

in panels, soort sollicitatie commissies, waar mensen hun onderzoeksvoorstel komen uitleggen 

waarna het panel beslist of je het geld krijgt of niet of hoe hoog je scoort. En daar zie je gewoon 

dat mannen en vrouwen verschillend worden besproken” (respondent 4/m) en “Hoe denkt u 

over het feit dat benoemingscommissieleden bij de beoordeling van capaciteiten van 

mannen of vrouwen voor een functie als hoogleraar, voor een groot deel onbewust vatbaar 

zijn voor genderstereotyperingen? Dat het hier een hard spel is, dat kan wel meespelen denk 

ik. Dus de inschatting of iemand gaat overleven of niet. Laat ik zo zeggen dat ik wel van iemand 

heb gehoord die in een commissie zat van een vrouwelijke hoogleraar. Dat die nu achteraf spijt 

heeft dat hij haar gekozen heeft, dat ze het nu niet goed doet vanuit een managementperspectief” 

(respondent 6/m).  
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Benoemingsprocedures aan de VU 

Omtrent deze benoemingsprocedures geven alle drie de hoogleraren aan dat de 

benoemingsprocedures niet ‘open’ zijn zoals beoogd, maar dat politieke belangen en gender bias 

een rol spelen. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Hoe ‘open’ zijn de benoemingsprocedures 

naar uw mening? Helemaal niet natuurlijk. Kunt u daar iets over vertellen? Officieel 

natuurlijk wel, maar er wordt natuurlijk geschoven met belangen, wordt geschoven met 

inzichten, ook dat is onderdeel van de organisatiepolitiek. Dus als je een bepaalde persoon 

binnenhaalt krijg je gelijk een hele stoot met publicaties mee en geld en de andere kandidaat is 

wel veelbelovend maar heeft nog niks laten zien, ja dat is wel een factor. Maar dat is op zich wel 

een open discussie. Wat je niet kan zien, is dat er natuurlijk interne kandidaten zijn. Het is een 

open sollicitatie maar er is eigenlijk een interne kandidaat die al voor geselecteerd is” 

(respondent 6/m) en “Ja ik denk helemaal niet open. En los daarvan, ik denk niet dat ze open 

zijn. Marieke Van den Brink heeft daar onderzoek naar gedaan waar bleek dat de helft van 

hoogleraren benoemingen toen niet open was. Ik zit nu in mijn derde leerstoel hier en er is er nog 

nooit één open geweest, daar bedoel ik mee dat je zelf je loopbaan organiseert. Er zijn natuurlijk 

wel open procedures maar dat zijn er relatief weinig. En uit alles blijkt dat er gender bias is” 

(respondent 4/m).  

 Uit het volgende citaat komt naar voren dat alle drie de hoogleraren vinden dat 

benoemingsadviescommissieleden vatbaar zijn voor persoonlijke voorkeuren tijdens 

benoemingsprocedures wat voor mogelijke kandidaten voordelig kan uitpakken: “Ik heb het 

ervaren in mijn eigen benoemingsprocedure, er waren nog twee andere mannelijke kandidaten, 

dat de voorzitter een hele duidelijke voorkeur had voor één van de mannen. Hoe merkte u dat?  

Er gebeurde iets heel raars. Ik werd expliciet gevraagd om te solliciteren en in het eerste gesprek 

merkte ik dat de voorzitter niet geïnteresseerd was, dat was vreemd. De andere leden van de 

commissie wel. Toen kreeg ik ook na één week een kort mailtje van de voorzitter dat er besloten 

was om met de andere kandidaat verder te gaan. Dat vond ik uitermate onfatsoenlijk, je belt 

persoonlijk. Maar toen bleek ook dat die voorzitter dat eigenmachtig had gedaan. Want iemand 

anders die in de commissie zat liet blijken dat hij/zij dat helemaal niet wist, dat ik afgeserveerd 

was. Uiteindelijk is die andere kandidaat het niet geworden wegens onvoldoende kwalificaties. 

Toen was er klein probleempje en moest de voorzitter met hangende pootjes bij mij terugkomen” 

(respondent 13/v) en “Want hoe denkt u over het feit dat benoemingscommissieleden 
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vatbaar voor persoonlijke voorkeuren kunnen zijn waardoor een richting gegeven kan 

worden aan de eisen van kandidaten? Ja dat gebeurt, zowel positief als negatief in termen van 

gender. Dus zo van we moeten persé een vrouw hebben in deze afdeling, dan strepen we de 

mannen weg. Ja dat gebeurt” (respondent 6/m). 

 Eveneens benoemen twee van de drie hoogleraren (R4, R13) dat tijdens 

benoemingsprocedures sprake is van een mechanisme waarbij hoogleraren een voorkeur hebben 

voor iemand die op hun lijkt. Dit komt naar voren in de volgende citaten: “Maar goed daar zitten 

toch denk ik dat soort mechanismen achter zo van, als je één vrouw in de 

benoemingsadviescommissie zet is de kans dat een vrouw gekozen wordt nog niet zo groot bij 

gelijke geschiktheid. Stop je er twee vrouwen in, dan neemt die kans toe. Dat heeft te maken met 

gatekeepers mechanismen, we zoeken iemand die op ons lijkt waarvan we weten dat die het kan” 

(respondent 13/v) en “Maar ik denk wel degelijk dat er iets is van een mechanisme dat zoveel 

mensen beschrijven dat als je iemand nieuw benoemt, dan moet ie op je lijken. Dat commissies 

meestal uit mannen bestaan reflecteert op de mensen die worden aangenomen” (respondent 4/m).  

 

Samenvatting 

De hoogleraren uit profiel groep 1 maken geen onderscheid tussen een vrouwelijke hoogleraar of 

een mannelijke hoogleraar maar prefereren wel eerder mannelijke karaktereigenschappen bij een 

hoogleraar. Desalniettemin kiezen alle hoogleraren bij gelijke geschiktheid voor een vrouw. 

 Alle drie de hoogleraren benoemen het aantal vrouwelijke hoogleraren als te laag en 

bekritiseren het huidige beleid van de VU omtrent de doorstroommogelijkheden van vrouwen tot 

hoogleraar aan de VU. Mechanismen zoals gender bias en organisatiepolitiek worden volgens de 

hoogleraren niet doorbroken door de aangeboden mogelijkheden van de VU.  

 Binnen de VU heerst een masculiene cultuur die versterkt wordt doordat mannelijke 

hoogleraren de organisatiepolitiek binnen de VU begrijpen en zich makkelijker kunnen 

conformeren aan de bijbehorende spelregels. Vrouwen hebben moeite om zich aan te passen aan 

het politieke spel.  

Het bestaan van het glazen plafond wordt over het algemeen erkend maar ook voor 

mannen die willen doorstromen tot hoogleraar.  

Alle drie de hoogleraren benoemen dat genderstereotyperingen onbewust van invloed zijn 

tijdens benoemingsprocedures van mogelijke kandidaten voor het hoogleraarschap. De 
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benoemingsprocedures zijn niet ‘open’ zoals beoogd, benoemingsadviescommissieleden zijn 

vatbaar voor persoonlijke voorkeuren en prefereren iemand die op hun lijkt.  
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4.2 Profiel Groep 2: lichte gender bias 

 

                 Tabel 3 

Resultaten IAT en vignetten 

Groep 2 bestaat uit vier hoogleraren, twee vrouwen (R7 en R1) en twee mannen (R14 en R12). Hoogleraren in deze groep hebben een 

IAT score tussen de 0.26 en 0.50, wat inhoudt dat de hoogleraren eerder lichtelijk tot gematigd geneigd zijn een koppeling te maken 

tussen vrouwen en familie en mannen en carrière in vergelijking tot vrouwen en carrière en mannen en familie. De hoogleraren 

associëren onbewust lichtelijk tot gematigd vrouwen eerder met familie dan met carrière, oftewel de hoogleraren relateren vrouwen 

ook aan een carrière en ook aan het hoogleraarschap. Echter bleek uit de profiel vignetten dat de hoogleraren voornamelijk mannelijke 

eigenschappen prefereren bij de functie hoogleraar dan vrouwelijke eigenschappen. Mannelijke eigenschappen zoals ambitieus, 

analytisch, makkelijk beslissingen kunnen maken, competitief, niet terugdeinzen om een positie in te nemen en zelfstandigheid 

werden door de hoogleraren benoemd als belangrijk voor een hoogleraar. Vrouwelijke eigenschappen die door de hoogleraren als 

belangrijk werden gezien zijn meegaand, flexibiliteit, gevoelig voor de behoefte van anderen en loyaliteit. De voorkeur voor 
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mannelijke eigenschappen kwam niet naar voren uit het cv vignet, waarbij drie van de vier 

hoogleraren (R11, R7, R14) voor een vrouw koos bij gelijke geschiktheid. 

 

Resultaten interviews 

Uit de interviews komt naar voren dat drie van de vier hoogleraren (R1, R7, R14) vindt dat het 

aantal vrouwelijke hoogleraren te laag is. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Ja, het zijn er te 

weinig” (respondent 1/v), “Nog te laag” (respondent 7/v) en “Te laag en stijgt” (respondent 

14/m). Respondent twaalf gaf daarentegen aan dat er juist veel vrouwelijke hoogleraren zijn: “Er 

zijn er eigenlijk wel veel vind ik. Ik zie duidelijk een groei van vrouwen om me heen in 

topfuncties. Dat gaat niet snel maar wel gestaag” (respondent 12/m). Dat het aantal vrouwelijke 

hoogleraren stijgt wordt eveneens door respondent veertien beaamt. 

Verschillende oorzaken worden benoemd voor het verschil tussen het aantal mannelijke 

hoogleraren en het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de VU. Twee van de vier hoogleraren 

(R12, R14) gaven aan dat een vertragingsfactor invloed heeft op het aantal vrouwelijke 

hoogleraren. Dit komt naar voren in de volgende citaten: “Ik denk überhaupt dat de emancipatie 

van vrouwen in Nederland heel laat op gang gekomen is, in vergelijking met andere landen, 

zeker wat werken betreft. Dus voltijd werkende vrouwen had je tot de jaren 80 meer in 

Duitsland, Frankrijk, in bijna alle landen behalve Spanje en Ierland. Dat speelt een rol” 

(respondent 14/m) en “Het verandert geleidelijk aan. Dat is iets wat mensen niet goed zien. De 

promotie van vrouwelijk talent dat neemt tijd in beslag. Als mensen op 25 jarige leeftijd gelijk 

verdeeld zijn, voordat dat op het niveau van 50 jaar vertaald is, dat duurt 25 jaar. Dat wordt 

volgens mij niet genoeg gezien. Het verschuift allemaal erg langzaam, ook al gaat het de goede 

kant op. Dat kan je niet ter plekke veranderen, dat wordt niet genoeg gezien. Dit zijn 

verschijnselen die je niet jaar op jaar kan veranderen, vind ik” (respondent 12/m).  

Twee hoogleraren (R7, R14) gaven aan dat een masculiene cultuur een oorzaak is voor 

het verschil: “Ik denk dat in heel veel professionele organisaties, dat zie je in banken, dat de top 

echt mannelijk is. Dan is het heel moeilijk om vrouwen toe te laten. Dan is er wel van ‘we willen 

wel, we hebben allerlei speciale regelingen’, maar als dan puntje bij paaltje komt in die piramide, 

dan wordt het ineens heel lastig voor die mannen. Dan doen ze dat toch zelden” 
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(respondent14/m) en “Ik geloof ook wel in het argument dat ze denken dat je dan als vrouw in 

een niet echt prettige situatie zit, dan moet je altijd met die heren niet interessante en moeilijke 

dingen bespreken” (respondent 7/v).  

Daarnaast benoemde één hoogleraar (R12) het feit dat vrouwen niet fulltime willen 

werken als oorzaak, dit blijkt uit het volgende citaat: “Dat komt omdat mensen niet fulltime 

werken. Vrouwen werken niet fulltime en dat gaat bij mannen ook gebeuren. Het is een kwestie 

van je terugtrekken voor een gedeelte van de arbeidsmarkt en dat gaat ten koste van de prestaties, 

van je inzetbaarheid, wat je voor je collega’s kunt betekenen” (respondent 12/m).  

 Als laatste werden impliciete ideeën omtrent het beeld van een wetenschapper door één 

hoogleraar (R1) bestempeld als een oorzaak voor het verschil tussen het aantal mannelijke 

hoogleraren en het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de VU: “Ik denk dat er heel veel zit in 

impliciete ideeën in wat iemand een goede leider van een onderzoeksprogramma maakt. Dat wij 

er met z’n allen een soort impliciete gedachte over hebben, zo van ‘dit zijn dingen waaraan 

iemand moet voldoen en dat we daar dan naar op zoek gaan in sollicitatiecommissies’. En 

iemand die zich dan heel zelfverzekerd presenteert en laat zien dat ie ambitieus is en sturing kan 

geven, daar vallen we dan snel voor. Terwijl we dan niet kijken naar onderzoeksresultaten van 

wat maakt iemand dan succesvol. Want dan zou je achteraf moeten kijken welke hoogleraar 

succesvol is en dat zijn volgens mij lang niet alle competitieve kandidaten of mensen die 

haantjes gedrag vertonen, ik denk dat daar een discrepantie zit” (respondent 1/v). 

 

Beleid van de VU ten aanzien van diversiteit 

Het beleid van de VU, wat mogelijkheden zoals onder andere fellowships programmes en het 

aanstellen van een CDO omvat met als doel de doorgroeimogelijkheden voor vrouwen tot 

hoogleraar te stimuleren, werd door twee van de vier hoogleraren (R1, R7) als onvoldoende 

bestempeld. De concrete actieplannen rondom dit probleem en de visie van de VU zijn 

onduidelijk. De volgende citaten zijn representatief voor deze onduidelijkheden benoemd door 

de hoogleraren: “Ik zie niet heel veel concrete actieplannen moet ik zeggen. Dit kan ook aan mij 

liggen, dat ik het gewoon niet zie. Maar ik begrijp dat er bij de VU altijd een FDL leerstoel is 

geweest, maar dat die nu wordt afgeschaft. Dus het enige plan waarvan ik concreet weet dat het 

een plan was, gaat nu weg. Ik zie er niet zo heel veel van” (respondent 1/v) en “Ik ben wel 

benieuwd welke concrete stappen daar gedaan worden, want ik denk dat het goed is dat het er is, 
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dat er een CDO is: Karen van Oudenhoven. We praten ook over dingen die zij doet. Ze doet 

vooral dingen voor etnische minderheden binnen de VU en vooral binnen studenten. Dat is heel 

goed, maar concrete dingen voor vrouwen aan de top zie ik minder goed. Ik weet dat er een 

werkgroep ‘vrouwelijk talent’ was, één van onze topstudenten heeft daar toen een aanvraag 

voorgedaan en heeft dat ook gekregen. Maar dat was eigenlijk zo’n klein beursje dat ze kreeg, 

dat het weinig impact heeft. Het geeft bekendheid aan het fenomeen, maar wat er nou echt 

gebeurd om mensen te ondersteunen dat zie ik niet direct” (respondent 1/v).  

Echter één hoogleraar (R7) benoemt dat het huidige beleid tot verbeteringen leidt, wat 

blijkt uit de volgende citaten: “Volgens mij is de uitrol naar hoogleraarschappen steeds meer op 

basis van persoonlijke kwaliteiten, voorheen was het alleen maar formatiebeginsel dus dan had je 

er twee aan de top en was er sowieso geen plek, dus dat is al een verbetering” (respondent 7/v) 

en “De mogelijkheden die geboden worden, die waren beperkt, zijn beperkt en die gaan beetje 

ruimer worden doordat het om persoonlijke kwaliteiten gaat. En met mogelijkheden bedoelt u 

zo’n leerstoel? Ja dus de beschikbaarheid van leerstoelen, de kans dat je een leerstoel kan 

krijgen is nu aan persoonlijke kwaliteiten verbonden in plaats van aan formatie beginselen. En 

dat biedt meer mogelijkheden voor meerdere mensen, ook mannen” (respondent 7/v).  

Bij gelijke geschiktheid wordt in de praktijk vaak de voorkeur aan een vrouw gegeven: 

“Daar wordt natuurlijk ook beleid op gevoerd en er wordt preferentie voor vrouwen bij gelijke 

stand uitgevoerd, dat wordt in de praktijk ook echt gerealiseerd. Dus ik maak me daar verder 

geen zorgen over. Ik zie er meer dan vroeger. Ik zie ook wel werking van voorrangsbeleid” 

(respondent12/m) en “Maar hier niet, niet anders dan bij gelijke geschiktheid dat er dan voor een 

vrouw gegaan is. Bij gelegenheden wordt die regel wel eens naar voren gehaald, vaak is er ook 

een functionaris die daar op let, of er sprake is van gelijke geschiktheid” (respondent12/m) 

Echter twee hoogleraren (R7, R12) blijken sceptisch te zijn over het beleid van de VU om 

deze achterstand recht te trekken: “Als ik de keus zou hebben zou ik niet zo snel dat soort 

programma’s ontwikkelen. Waarom niet? Mensen horen hier individueel beoordeeld te worden. 

Op capaciteiten? Ja of in ieder geval op individuele prestaties. Dat zou niet op basis van een 

speciale categorie moeten. Maar het beleid is voorzichtig geformuleerd en wordt in de praktijk 

voorzichtig uitgevoerd. Het voorrangsbeleid heeft vooral betrekking op gelijke stand of gelijke 

capaciteiten. Moeilijk om dat allemaal precies te wegen, maar dat is waar er letterlijk voorrang 

tot stand komt” (respondent 12/m) en “Je ziet ook dat de route naar een hoogleraar - nu eigenlijk 
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alleen maar mogelijk is via tenure tracks die ze nu aan het vormgeven zijn binnen deze faculteit. 

Het is zo, als je die niet krijgt en je krijgt die als je heel goed bent en al VENI subsidies hebt 

binnen gehaald en jezelf dus al heel erg hebt bewezen. Als je dat al vrij jong niet hebt bereikt, 

dan sluit je nooit meer aan. Haal je het zonder niet meer? Nou bijna, volgens mij moet zich dat 

nog bewijzen of dat kan, ze gaan nu met tenure tracks werken en dat betekent eigenlijk dat 

iedereen die daar niet in ingerold wordt kan geen vaste aanstelling krijgen” (respondent 7/v).  

 

Organisatiecultuur van de VU 

De organisatiecultuur binnen de VU wordt door drie van de vier hoogleraren (R1, R7, R14) 

bestempeld als een overwegend masculiene cultuur: “Ik weet het wel dat als ik in de toga kamer 

kom, dat de toga kamer van mannen heel groot is met allemaal nummers en bij de vrouwen is dat 

een heel bescheiden hokje” (respondent 1/v), “Vroeger noemde ze de VU een mannenbroeders 

universiteit, dat was een zwaar gereformeerde universiteit. Dat sijpelt door tot in de jaren 60/70, 

de mensen die toen benoemd waren gaan nu met pensioen. Dat is een hele dominante 

mannencultuur” (respondent 14/m) en “Maar ik hoor wel van mijn afdelingshoofd dat inderdaad 

het overleg is met alle andere, allemaal mannen, afdelingshoofden van deze faculteit, daar zit 

ongetwijfeld een sekse ding. Dat dat inderdaad anders zou zijn als daar vijf vrouwelijke 

afdelingshoofden zouden zijn” (respondent 7/v).  

 Deze masculiene cultuur komt doordat mannelijke en vrouwelijke hoogleraren een 

algemeen beeld cultiveren over de eisen en verwachtingen van een hoogleraar, benoemt één 

hoogleraar: “Ik denk dat vrouwen en mannen op topfuncties met elkaar een bepaald beeld in 

stand houden van de inhoud van die functie en daar is wel ruimte voor verbetering” (respondent 

1/v). De volgende citaten zijn representatief voor de verwachtingen van vrouwen rondom het 

hoogleraarschap: “Het zit veel meer in kleine subtiele elementen. Bijvoorbeeld dat vele werken, 

veel werken is een kenmerk van de functie, tenminste dat hebben wij met z’n allen bepaald, een 

soort ongeschreven regel dat je heel veel werkt. En als je dat niet doet dan doe je het niet goed en 

dat is iets wat we met z’n allen in stand houden en een gesprek daarover beginnen is lastig 

blijkbaar” (respondent 1/v) en “Ik denk dat één heel belangrijk element is dat mensen heel veel 

met hun werk bezig zijn en dat dat ook in hun privé leven helemaal doorloopt en dat dit heel 

normaal is” (respondent 1/v).  
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Drie van de vier hoogleraren (R1, R7, R12) geven tevens aan dat vrouwen binnen deze 

organisatiecultuur zich aanpassen aan de heersende masculiene cultuur om zo te overleven, dit 

blijkt uit de volgende citaten: “En soms denk ik dat dat vrouwen dan denken om op die positie te 

komen, moet ik me ook maar zo gaan gedragen. Maar dan zijn ze dus iets aan het doen wat ze 

eigenlijk niet zijn. En per definitie ben je daar minder succesvol in, dan iemand die dat van 

nature al doet” (respondent 1/v), “Dan kan je net zo goed mannen aanstellen en dat wordt naar 

mensen gecommuniceerd, de boodschap die je krijgt ‘gedraag je nou maar zoveel als een man, 

want dan doe je het goed’” (respondent1/v) en “Ik heb soms het idee dat iedereen, dus de mensen 

die selecteren maar ook de vrouwen die solliciteren, denken dat ze daarvoor aan een aantal 

eigenschappen moet voldoen en dan een soort toneelstukje gaan opvoeren waarmee ze laten zien 

dat ze dat wel in huis hebben” (respondent 1/v). Eén hoogleraar (R14) wijkt af van de groep en  

vindt dat vrouwen zich niet aanpassen aan de masculiene cultuur: “Dat zie ik niet zo veel, dat is 

het type voorbeeld Margaret Thatcher, maar volgens mij is dat helemaal niet nodig. Dat past ook 

helemaal niet bij het beroep van hoogleraar” (respondent 14/m).  

 

Het glazen plafond 

Uit de interviews komt naar voren dat de hoogleraren een duidelijke omschrijving van het glazen 

plafond kunnen geven: “Ja, hoe omschrijf ik het of hoe definieer ik het. Het glazen plafond, daar 

hebben we het over de onzichtbare barrières dat minderheden, dus vrouwen of etnische 

minderheden, niet doorgroeien naar een bepaald niveau” (respondent 1/v).  

Ondanks dat de hoogleraren erkennen dat vrouwen moeilijkheden ervaren door de 

masculiene cultuur en het verwachtingspatroon binnen de VU, vinden maar twee hoogleraren 

(R1, R12) dat er sprake is van een glazen plafond binnen de VU. Dit komt naar voren in het 

volgende citaat: “Jawel. Er is wel een glazen plafond en dat heeft te maken met… Het zijn banen 

die bij uitstek aan fulltime mensen worden toegewezen. Wie kan dat leveren, niet alle mannen en 

nog veel meer vrouwen niet” (respondent 12/m).  

Twee hoogleraren (R7, R14) zijn van mening dat er geen glazen plafond binnen de VU 

is: “Nee, want emancipatieprocessen zijn allemaal strijd, gaat allemaal met een enorme 

vertragingsfactor, maar het is onvermijdelijk” (respondent 14/m) en “Nee ik vind het dus een 

capaciteitsprobleem, zoals ik zei. Want ik vind wel dat vrouwen met mogelijkheden hier, met 
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talent, wel door kunnen komen op dit soort posities. Nee ik zou durven beweren dat dat niet het 

geval is, het is doordringbaar” (respondent 7/v). 

  

Genderstereotyperingen van vrouwen 

De hoogleraren zijn gevraagd naar een omschrijving van genderstereotyperingen: “Als 

kenmerken zoals sociaal, betrokkenheid, zorgzaamheid, als die worden weggezet als minder 

functioneel” (respondent 1/v), “Dat ze soms te veel op het behoud van een goede relatie zitten, 

consensus willen hebben, iedereen op één lijn, wat mensen ervan weerhoudt om dingen af en toe 

door te drukken. Ze weten wel betere werksferen te creëren. Misschien zijn ze ook wat minder 

risico nemend, dat zou ook nog kunnen” (respondent 7/v) en “Ik denk dat er van vrouwen vaak 

meer vriendelijkheid wordt verwacht, meer meelevendheid wordt verwacht” (respondent 12/m). 

Drie van de vier hoogleraren (R1, R7, R14) benoemen dat deze genderstereotyperingen 

onbewust van invloed zijn tijdens benoemingsprocedures van mogelijke kandidaten voor het 

hoogleraarschap. De volgende citaten geven inzicht in de effecten van onbewuste 

genderstereotyperingen: “Dat je toch denkt, zij brengt het allemaal wel heel vrolijk, leuk en 

gezellig en dat tegenover een mannelijke, serieuze kandidaat, waarvan je denkt die weet waar hij 

het over heeft. Terwijl de dame in kwestie het misschien te vriendelijk overbracht. Soms gaan 

die impliciete associaties inderdaad zo werken” (respondent 7/v), “Wij zijn ons zelf zo vaak niet 

bewust van stereotypering dus als we bijvoorbeeld een man of een vrouw zien die zich heel 

zelfverzekerd presenteert, die een grijs colbertje aan heeft en die heel flitsend staat te vertellen 

over zijn/haar onderzoek, dan denken we dat is heel goed. Terwijl er niet gelet wordt op het feit 

of deze persoon een medewerker die volledig in de put zit en die voor de collegezaal moet staan, 

kan motiveren. Kan die dat ook? We zijn te eenzijdig gericht op één aspect van de functie terwijl 

de functie heel breed is” (respondent 1/v) en “Ik bedenk me nu een benoemingcommissie waar ik 

recent in zat waar inderdaad genderstereotyperingen heel erg speelde. Maar dat ik dat zelf dus 

ook vond. Dan hebben we aan de ene kant een man waarvan je inderdaad denkt die gaat risico’s 

nemen of die durft een avontuur aan, en waarbij de vrouw inderdaad veel meer zat op verbinden, 

samen met  jullie doen. En dat wilden we op dat moment niet. We wilden iemand die iets nieuws 

ging trekken, van alles moest opzetten en het voortouw zou nemen en niet iemand die ons heel 

erg nodig zou hebben, daar hebben we geen tijd voor. Hij zat veel meer daarop. En of dit nou een 

man/vrouw issue was, of dat hij meer die persoon is en zij meer.. “ (respondent 7/v).  
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Echter benoemen twee van de vier (R12, R14) hoogleraren dat genderstereotyperingen 

voordelig voor vrouwen kunnen uitpakken tijdens benoemingsprocedures: “Dus persoonlijke 

voorkeuren en onbewuste genderstereotyperingen kunnen dus voor mannen en voor 

vrouwen in hun voordeel werken? Ja. En dat moet je niet opvatten als kritiek, maar ik denk dat 

dat tegenwoordig meer in het voordeel van vrouwen werkt dan in het nadeel. Die inhaalslag moet 

gemaakt worden. Als gezegd wordt dat een man ‘net effe beter is’, is in de huidige cultuur ‘net 

effe beter’ niet meer voldoende om het als een man van een vrouw te winnen” (respondent 14/m) 

en “Nee, ik denk eerlijk gezegd dat veel van dit soort dingen in het voordeel van vrouwen 

werken. Welke dingen bedoelt u dan? Als een vrouw bestempeld wordt als aardig, verzorgend, 

moederlijk, dat strekt iemand tot voordeel. Dat strekt ook een man tot voordeel. Wat is er 

voordelig aan? Een goede collega is belangrijk. Bij sollicitaties wil niemand een troublemaker 

in huis; je kijkt naar dingen die op persoonlijk vlak fout kunnen gaan, wat voor reputatie heeft 

iemand, wat heeft ie gedaan, wat zegt een naaste collega over deze persoon, iemand die bereid is 

ruzie te maken daar let je twee keer op. Dus in die zin denk ik dat iemand die zich wat 

vrouwelijker/moederlijker opstelt, dat gunstig is. Dat roept sympathiek gevoelens op bij de 

anderen. Op het moment dat iemand bekend  staat als ruziemaker, dan pas je toch wel op zo 

iemand te selecteren” (respondent 12/m).  

 

Benoemingsprocedures aan de VU 

Omtrent deze benoemingsprocedures geven alle vier de hoogleraren aan dat de 

benoemingsprocedures niet geheel volgens de regels worden uitgevoerd. 

Benoemingsadviescommissieleden kunnen veel invloed uitoefenen op de keuze van een 

kandidaat en vaak is de gewenste kandidaat al bekend. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Nou, 

een buitenstaander weet niet altijd wat er gebeurt. Zo heel transparant is dat allemaal niet. Kijk, 

het opstellen van het profiel is al één ding, wie zich daar mee bemoeit. Het samenstellen van de 

benoemingsadviescommissie is al een strategische taak. En die twee kunnen samen leiden tot de 

aanwas van potentiële mannelijke en vrouwelijke kandidaten, en uiteindelijk de keus daarin ook. 

Het is heel belangrijk wie het profiel opstelt en wie er in de commissie wordt gevraagd” 

(respondent 7/v), “Een van de dingen die langere tijd in de faculteit mis zat was dat de 

doorstroom van AIO’s en promovendi weinig formeel geregeld was. Het is lange tijd zo geweest, 

ik heb er ook van geprofiteerd, dat je projecten kon aanvragen, gefinancierd kon krijgen en 
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vervolgens naar de personeelsadministratie kan gaan met ‘deze persoon wordt promovendi op dit 

project’, ook al is het je neefje of je nichtje” (respondent 12/m) en “Dat gebeurt in het bijzonder 

bij bijzonder hoogleraren, dat zijn niet de meest belangrijke maar hebben wel enig gewicht, zeker 

voor de persoon zelf en de status naar buiten toe. Die worden heel vaak via een mechanisme 

verdeeld; de persoon is er eerst, dan de kruiwagen, dan de functie, dat is ook bijna niet anders te 

doen. Meekijken met dit soort dingen, dat het niet een proforma commissie is, dat er mogelijk 

ook gekeken wordt naar competentie, kunnen we meerdere kandidaten krijgen, kunnen we 

iemand vergelijken die het al is, dat zou wel stevig worden aangezet. Wat bedoelt u met 

proforma? Dat het al duidelijk is wie het wordt. Het is iemand anders zijn geld, de persoon is er, 

vaak iemand die met het geld van zijn baas hoogleraar wilt worden. Maar in die situaties moet er 

een commissie zijn die echt serieus kijkt of de persoon echt iemand is die het waard is. Een 

proforma commissie is een commissie die eerder uitgaat van als iemand zegt dat iemand goed is, 

dan is het best” (respondent 12/m).  

 Alle vier de hoogleraren beamen dat benoemingsadviescommissieleden vatbaar zijn voor 

persoonlijke voorkeuren, waardoor de benoemingsprocedure niet meer volgens de formaliteit 

verloopt. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Ja tuurlijk. Op het moment dat je geen formele 

beslissingsmechanismen hebt waarin in beginsel het een en ander afgestemd kan worden, geheim 

bijvoorbeeld, dan gaan persoonlijke voorkeuren een grote rol spelen” (respondent 12/m), “Ik 

denk dat je een soort van basis kwalificaties hebt waar je aan moet voldoen; publicaties, citaties, 

prima te objectiveren. Maar of ik of mijn buurman het wordt, dat hangt totaal af van de 

samenstelling van de commissie” (respondent 14/m) en “Want je bent daar nooit los van jezelf. 

Je ziet iemand en diegene spreekt je aan of niet” (respondent 1/v).  

 

Samenvatting 

De hoogleraren uit profiel groep 2 associëren vrouwen licht tot gematigd met familie dan met 

carrière. De hoogleraren zeggen open te staan voor vrouwelijke hoogleraren maar prefereren wel 

eerder mannelijke karaktereigenschappen bij het hoogleraarschap. Desalniettemin kiest het 

merendeel van de hoogleraren voor een vrouw bij gelijke geschiktheid. 

Drie van de vier hoogleraren ervaren het lage aantal vrouwelijke hoogleraren aan de VU 

als een probleem. Het beleid van de VU omtrent de discrepantie tussen het aantal vrouwelijke en 

mannelijke hoogleraren wordt als onvoldoende bestempeld, de concrete actieplannen rondom dit 
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probleem en de visie van de VU zijn onduidelijk maar zijn wel verbeterd vergeleken met 

voorheen.  

De organisatiecultuur binnen de VU wordt bestempeld als een overwegend masculiene 

cultuur. Dit komt doordat mannelijke en vrouwelijke hoogleraren een algemeen beeld cultiveren 

over de eisen en verwachtingen van een hoogleraar. Hierdoor gaan vrouwen zich aanpassen aan 

de heersende masculiene cultuur om zo te overleven. Ondanks dat de hoogleraren erkennen dat 

vrouwen moeilijkheden ervaren door de masculiene cultuur en het verwachtingspatroon binnen 

de VU, vinden maar twee hoogleraren dat er sprake is van een glazen plafond binnen de VU.  

Drie van de vier hoogleraren benoemen dat genderstereotyperingen onbewust van invloed 

zijn bij beoordelingen van mogelijke kandidaten voor een functie als hoogleraar. Eveneens wordt  

benoemd dat deze genderstereotyperingen voordelig voor vrouwen kunnen uitpakken tijdens 

benoemingsprocedures. 

Omtrent de benoemingsprocedures geven alle vier de hoogleraren aan dat de 

benoemingsprocedures niet geheel volgens de regels worden uitgevoerd en dat 

benoemingsadviescommissieleden wel degelijk vatbaar zijn voor persoonlijke voorkeuren. 
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4.3 Profiel Groep 3: een sterke gender bias 

 

                 Tabel 4 

Resultaten IAT en vignetten 

Groep 3 bestaat uit vijf hoogleraren, vier mannen (R2, R5, R8, R10) en één vrouw (R3). Hoogleraren in deze groep hebben een IAT 

score tussen de 0.56 en 0.75, wat inhoudt dat de hoogleraren eerder gematigd tot sterk geneigd zijn om een koppeling te maken tussen 

vrouwen en familie en mannen en carrière in vergelijking tot vrouwen en carrière en mannen en familie. De hoogleraren associëren 

onbewust gematigd tot sterk vrouwen eerder met familie dan met carrière, oftewel de hoogleraren relateren mannen eerder aan een 

carrière dus ook aan het hoogleraarschap. Dit bleek daarentegen niet uit de profiel vignetten waarbij drie van de vijf hoogleraren (R2, 

R8, R10) voornamelijk vrouwelijke eigenschappen prefereren bij de functie hoogleraar dan mannelijke eigenschappen. Vrouwelijke 

eigenschappen zoals barmhartigheid, geen wrede taal gebruiken in de communicatie, sympathie, meegaand, begripvol, gevoelig voor 
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de behoefte van anderen en loyaliteit werden door de hoogleraren benoemd als belangrijk voor 

een hoogleraar. Mannelijke eigenschappen die door de hoogleraren als belangrijk werden gezien 

zijn ambitie, analytisch, assertiviteit, makkelijk beslissingen maken, zelfvoorzienend, 

leiderschapskwaliteiten en het hebben van een sterke persoonlijkheid. De voorkeur voor 

vrouwelijke eigenschappen kwam ook naar voren uit het cv vignet, waarbij alle hoogleraren voor 

een vrouw kozen bij gelijke geschiktheid. 

 

Resultaten interviews 

Uit de interviews komt naar voren dat vier van de vijf hoogleraren (R3, R5, R8, R10) het aantal 

vrouwelijke hoogleraren in Nederland te laag vindt. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Ja dat is 

laag. Ook internationaal gezien doet Nederland het niet goed, het gaat wel al iets beter maar het 

is nog steeds heel treurig” (respondent 3/v) en “Dat is vrij laag. Daarom zat ik ook in die 

commissies” (respondent 5/m). Respondent twee gaf daarentegen aan dat het aantal vrouwelijke 

hoogleraren volgens de statistieken te laag is, maar dat het geen major issue is: “Ik heb zelf niet 

het gevoel dat het zo’n verschrikkelijke kwestie is” (respondent 2/m).  

Verschillende oorzaken worden benoemd voor het verschil tussen het aantal mannelijke 

hoogleraren en het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de VU. Twee van de vijf hoogleraren (R3, 

R10) gaven aan dat een vertragingsfactor invloed heeft op het aantal vrouwelijke hoogleraren: 

“Ik denk sowieso dat het best lastig is om een hele snelle groei te hebben want als je eenmaal 

hoogleraar bent dan blijf je dat meestal. Het is dus niet zo gek dat als er veel hoogleraren mannen 

zijn dat je dan niet opeens een groei van 20% hebt in één jaar. Die pad afhankelijkheid die hou je 

toch” (respondent 3/v) en “Als je ook kijkt, die mensen zijn ook vaak aan het einde van hun 

carrière. Als we nu dingen zien veranderen, dat heeft dan ook zijn tijd nodig voordat dat 

verandert aan de top” (respondent 10/m). 

Twee hoogleraren (R2, R5) benoemden het krijgen van kinderen als oorzaak voor het 

grote verschil, dit blijkt uit de volgende citaten: “Dat is een lastige vraag, we kunnen nu alle 

standaard argumenten benoemen zoals carrièrebreuk. Dat hebben we in die commissies destijds 

wel gezien enzo dat dat wel parten kan spelen (respondent 5/m) en “Ik denk toch dat het ‘hebben 

van kinderen’ er een rol in speelt. Dat vrouwen in het algemeen daarvoor substantieel tijd voor 
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uittrekken en dat dat niet matcht met de eisen die worden gesteld aan een fulltime aanstelling als 

hoogleraar of aan een bepaalde vorm van betrokkenheid. Daar treedt vaker een conflict op. Dan 

kan je wel zeggen, wat een onzin. Maar het is wel een factor denk ik, arbeidsparticipatie in het 

algemeen. Niet persé hoogleraar” (respondent 2/m). Dit wordt bekrachtigd door één hoogleraar 

(R3) die benoemt dat vrouwen angst hebben omtrent de werk/ privé verdeling: “Ik denk wel dat 

misschien er ook wat angst zit bij vrouwen, maar goed dat zou ook voor UHD moeten gelden, 

dat het gewoon lastig combineerbaar is met bijvoorbeeld een gezin. Dit speelt eerder voor 

vrouwen dan voor mannen. De angst dat je te veel uur moet maken en te veel op je privé leven in 

moet leveren” (respondent 3/v). 

 Daarnaast werd de gender bias door één hoogleraar (R3) genoemd als oorzaak: “Of het is 

dat het gewoon even van de radar verdwenen is of dat toch de bias waarvan we weten dat ze er 

is, toch eigenlijk steeds meer de kop op steekt. En dat daarom vrouwen niet bevorderd worden” 

(respondent 3/v). 

 Als laatste werd door één hoogleraar (R10) de interesse van vrouwen voor het 

hoogleraarschap benoemd als reden voor het grote verschil tussen vrouwelijke en mannelijke 

hoogleraren, dit blijkt uit de volgende citaten: “Omdat dat ook, denk ik, historisch zo was en dat 

er misschien ook in het verleden minder interesse was om die functies op te nemen” (respondent 

10/m) en “Als we kijken naar ingenieursstudie of vrouwen in een bepaald beroep, dan zou men 

ook kunnen zeggen ‘er zijn te weinig vrouwen’, ‘er is een glazen plafond’, maar je moet vragen 

aan vrouwen wat ze willen. Of ze die dingen ook wel willen. Ik denk dat er ook best vrouwen 

zijn die sommige dingen niet willen doen” (respondent 10/m).  

 

Beleid van de VU ten aanzien van diversiteit 

Het beleid van de VU, wat mogelijkheden zoals onder andere fellowships programmes en het 

aanstellen van een CDO omvat met als doel de doorgroeimogelijkheden voor vrouwen tot 

hoogleraar te stimuleren, werd door alle vijf de hoogleraren als enigszins positief ervaren maar 

overwegend bekritiseerd. Enerzijds zorgt het beleid voor meer vrouwelijke hoogleraren en helpt 

het vrouwen om een stevige positie in de organisatie te krijgen, anderzijds kan het beleid om 

vrouwen te helpen bij hoogleraar te worden nadelig uitpakken. De voordelen van dergelijke 

mogelijkheden blijken uit de volgende citaten: “Helemaal aan het begin van mijn loopbaan had 

ik het idee van het ‘komt allemaal vanzelf wel goed, als er meer vrouwen komen dan komt het 
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wel’. Maar inmiddels denk ik dat dat niet meer zo is, dus denk ik op zich dat het goed is dat er dit 

soort maatregelen zijn” (respondent 3/v) en “Maar heb wel gezien doordat je bepaalde mensen 

een stevigere positie geeft dat dat een behoorlijk boost geeft aan projecten, initiatieven en 

doelstellingen. Ik denk wel dat het een goede zaak is” (respondent 2/m).  

 Het volgende citaat is representatief voor het kritiek van de hoogleraren op het beleid van 

de VU om doorstroommogelijkheden voor vrouwen te bevorderen: “Binnen de VU moet een 

plek zijn, je moet concurreren met anderen. We hebben een tijd positieve discriminatie gehad, 

waardoor meer vrouwen naar de top doorstegen. Is dat goed, ik weet het niet. Waarom twijfelt 

u daarover? Omdat ik zoiets heb van, dat niet altijd de beste persoon op de plaats komt te zitten. 

Die situaties heb ik ook al meegemaakt. We hebben een betere kandidaat voor dit, maar nummer 

2 is een vrouw dus benoemen we nummer 2” (respondent 8/m). Deze kritiek wordt bekrachtigd 

door één hoogleraar (R10) die vindt dat het concept van een leerstoel veel druk met zich 

meebrengt, potentiële hoogleraren behoren te voldoen aan de eisen en kwalificaties die horen bij 

zo’n dergelijk leerstoel; “Ik vond het een vreemd concept. Ik vind het ook een beetje een 

vergiftigd geschenk. Je moet je inbeelden dat ze jou deze constructie bieden en dat je dan allerlei 

dingen moet doen, en als je die dan niet haalt door verschillende redenen, man of vrouw, welk 

traject dan ook, dan ga je eigenlijk wel af als een gieter. Dat is gewoonweg verschrikkelijk. 

Daarom is het veel beter om mensen die ambitie hebben, die interesse hebben, die zich er 

eventueel kandidaat voor moeten stellen, en dat je dan gewoon zegt dat wordt je toegekend, je 

hebt die tijd. Haal je dat, fantastisch. Haal je het niet, dan heb je ook niet het gezichtsverlies van 

een gezakte hoogleraar. Ik vond het een vreemd iets, dat ze dat dan iemand kunnen afnemen” 

(respondent 10/m).  

Eveneens benoemen twee hoogleraren (R3, R5) dat vrouwen nadeel ondervinden van 

dergelijke programma’s, zoals blijkt uit de volgende citaten: “Ik ken ook verhalen, niet op onze 

afdeling, maar elders binnen de VU dat tegen een vrouwelijke UHD wordt gezegd ‘ja ik heb nu 

plek om één iemand binnen de afdeling te bevorderen, en ja er is zo’n programma voor vrouwen 

en dan wachten we daarop om jou te bevorderen en bevorderen we nu een man’. En zo gaat het 

eigenlijk tegen je werken, vooral omdat het helemaal niet zeker is dat een vrouw daarop 

benoemd gaat worden, het is een competitieve ronde waar je wel of niet als de beste kandidaat 

naar voren kunt komen” (respondent 3/v) en “Het geeft een label, dat men die leerstoel krijgt wat 

betekent dat je eigenlijk een voorkeurspositie hebt gehad in de ogen van sommige mensen en dus 
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nog niet verdiend had en dus vijf jaar krijgt om het alsnog te verdienen versus die heeft de 

hoogleraar positie gekregen omdat ze vrouw is en niet omdat ze zo goed presteert. Dat zijn de 

common beliefs eromheen die mensen als nadeel kunnen zien” (respondent 5/m). 

 

Organisatiecultuur van de VU 

De organisatiecultuur binnen de VU wordt door alle vijf de hoogleraren bestempeld als een 

overwegend masculiene cultuur: “Maar ik hoor om mij heen, binnen de VU en binnen andere 

universiteiten, dat op sommige andere afdelingen toch wel echt een soort ‘old boys network’ is 

waar het juist zeg maar de mannelijke UD’s zijn die als eerste worden bevorderd tot UHD en het 

eerste doorstromen naar hoogleraar plekken en vrouwen bewust wel opzij worden gehouden. Of 

dat er eigenlijk geprobeerd wordt bij de werving toch maar geen vrouwen aan te nemen want dat 

is toch onhandig als ze zwanger worden” (respondent 3/v) en “Ik herken dat de 

wetenschappelijke top overwegend mannelijk is, dat kunnen we niet ontkennen” (respondent 

10/m).  

 Deze masculiene cultuur komt volgens de hoogleraren doordat mannelijke en vrouwelijke 

hoogleraren een algemeen beeld cultiveren over de eisen en verwachtingen van een hoogleraar: 

“Ik heb wel verhalen gehoord op het niveau van promovendi, dit kunnen ook mannen zijn, dat zij 

doodongelukkig worden van het competitieve gedrag dat er heerst. Dat verwacht je misschien 

niet van een universiteit maar dat is het wel. Je wordt eigenlijk constant op dingen afgerekend, 

ook op dingen waar jij zelf geen invloed op hebt. Als je hier niet tegen kunt, dan is zo’n 

omgeving niks voor jou. Tot nog toe heb ik dat vaker gezien bij vrouwen, maar dat zit gewoon 

een beetje in het systeem” (respondent 3/v), “Eigenlijk wordt je als hoogleraar niet verwacht ook 

deeltijd te werken. Dat zijn de kleine onbesproken dingetjes” (respondent 8/m) en “Maar goed, 

een hoogleraarsfunctie vergt wel een hoge mate van betrokkenheid. Het is iets lastiger om dat 

parttime te doen dan eventueel een andere functie” (respondent 2/m). 

 De volgende citaten zijn representatief voor de verwachtingen van vrouwen van het 

hoogleraarschap: “Wat ik in de negatieve hoek vind, van ‘als je kinderen hebt, kan je geen 

hoogleraar worden’. Deze opmerking werd gemaakt door een vrouwelijke hoogleraar. Zij zei dat 

in haar MT alle vrouwelijke hoogleraren geen kinderen hadden, en dat vond zij niet voor niets” 

(respondent 8/m), “Daar komt wel meer bij, er zit een meer algemeen cultuur ding in, wat jij net 

omschrijft. Een hoogleraar moet een geweldig haantje zijn, want het is knokken geblazen 
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vanwege het schaarse geld, dat is iets anders en dat is veel lastiger te veranderen” (respondent 

2/m) en “Ik heb het er ook met vrouwen over gehad en die zeggen gewoon dat je als vrouw beter 

moet presteren dan als man. Bijvoorbeeld in zo’n situatie om in aanmerking te komen voor een 

functie, dan moet je extra presteren” (respondent 2/m).  

 Ook vrouwelijke hoogleraren dragen bij aan het staande houden van het algemene beeld 

omtrent de verwachtingen en eisen van een hoogleraar, ze passen zich aan de dominante cultuur 

aan. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Een masculiene cultuur dus? Absoluut! Maar dit werd 

ook door vrouwen uitgevoerd. Ik had een vrouwelijke collega die super mannelijk was. Zij was 

opeens bezig met beleidsthema’s en ging opeens bij het college van decanen als kleuterjuffrouw 

uitleggen wat iedereen moest gaan doen. Toen werd er bijna met papieren proppen gegooid, er 

ontstond ballorigheid. Dus het college van decanen was wel echt masculien, ook door vrouwen” 

(respondent 2/m), “De ‘tegen’ cultuur zal er vast nog zijn. Ik denk ook dat je moet uitkijken dat 

je niet met dingen de andere kant op doorslaat. Daarmee bedoel ik ook dat de vrouwelijke 

hoogleraar niet, zeg maar.. dat vrouwelijke hoogleraren harder moeten zijn dan mannelijke 

hoogleraar. Dat gebeurt op dit moment heel veel, en dat is helemaal niet nodig. Dat vrouwen zich 

automatisch gaan aanpassen aan de dominante cultuur, en die is misschien wel heel erg hard” 

(respondent 8/m) en “Ik probeer er wel soms rekening mee te houden dat ik niet, zeg maar, 

typisch vrouwelijk stereotype gedrag vertoon. Kunt u een voorbeeld noemen? Ik volgde een 

aantal jaar geleden een cursus, academisch leiderschap, en op de eerste dag, ik kwam binnen, er 

stond koffie en de trainer die was er en er was nog iemand binnen en ik was iedereen een hand 

aan het geven. Op een gegeven moment vroeg ik ‘moet ik koffie voor jullie inschenken’, toen zei 

de trainer dat je moet je niet doen. ‘Hoezo vroeg ik? Nou wij zijn er al, zei de trainer, en waarom 

zou jij ons koffie moeten inschenken, omdat jij vrouw bent? Dat is helemaal niet goed, want dan 

duw je jezelf meteen in een positie van ik ben degene die jullie gaat verzorgen en dan begin je 

meteen op achterstand’. Dus daar probeer ik nu op te letten, dingen die je uit aardigheid zal doen 

doe ik nu bewust niet meer. En dat zou wel kunnen helpen” (respondent 3/v).  

 Eén hoogleraar (R10) erkent niet dat vrouwen zich dienen te conformeren aan de 

masculiene cultuur, maar dat ze zich juist aanpassen aan de eisen van de functie van een 

hoogleraar: “Ik heb in ieder geval niet de indruk, in mijn vakgebied en binnen deze faculteit, dat 

de vrouwelijke collega’s hun gedrag aanpassen om zich te conformeren aan wat mannen willen. 

Ik denk misschien wel dat ze hun gedrag wat aanpassen naar wat er verwacht wordt binnen een 
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functie. Dat zijn ook de functies die ze ambiëren. Als je om hoogleraar te worden al die dingen 

moet doen, dan zullen ze die ook nastreven” (respondent 10/m).  

 Ondanks dat vrouwen zich aanpassen aan de masculiene cultuur binnen de VU, is het 

algemene denkbeeld omtrent vrouwelijke hoogleraren positief. Alle vijf de hoogleraren 

benoemen dat vrouwelijke hoogleraren gelijkwaardig worden behandeld, dit blijkt uit de 

volgende citaten: “Ik vind dat er hier exact hetzelfde gekeken wordt naar een vrouwelijke 

hoogleraar als naar een mannelijke. Ik verwacht hetzelfde van mijn vrouwelijke collega’s als van 

mijn mannelijke collega’s, en ik heb ook echt het gevoel dat andere collega’s binnen de faculteit 

er exact hetzelfde over denken” (respondent 10/m) en “Ik zie geen enkele reden waarom je 

mannen en vrouwen op een andere manier moet beschouwen in zo’n functie” (respondent 2/m). 

Echter wordt wel het stereotype beeld van een wetenschapper beschreven als een mannelijk 

figuur: “Ja ik denk dat het algemene beeld is wat mensen in de samenleving van hoogleraren 

hebben is een wat oudere grijze man dus dat is wel het prototype beeld” (respondent 3/v).  

 

Het glazen plafond 

Uit de interviews komt naar voren dat de hoogleraren een duidelijke omschrijving van het glazen 

plafond kunnen geven: “Ja als een laag van zichtbare en minder zichtbare drempels die het 

belemmeren om hogerop te komen” (respondent 3/v) en “Kennelijk is dat iets zoals bijvoorbeeld 

binnen de economische faculteit dat er toch een dominante cultuur zich verzet tegen het toelaten 

van opposities van mensen die niet voldoen aan dat stereotype beeld” (respondent 2/m). 

Ondanks dat de hoogleraren erkennen dat vrouwen moeilijkheden ervaren door de 

masculiene cultuur en het verwachtingspatroon binnen de VU, vindt maar één hoogleraar (R3) 

dat er sprake is van een glazen plafond binnen de VU. De andere vier hoogleraren zijn van 

mening dat er geen glazen plafond is: “Ik zou zeggen van niet” (respondent 10/m) en “Daar heb 

ik het niet gezien dus kan je niet echt zeggen dat er sprake is van een glazen plafond” 

(respondent 2/m).  

Wel wordt door twee hoogleraren (R5, R8) erkend dat vrouwen harder moeten werken 

om een hoogleraarspost te bemachtigen dan mannen: “Ik weet wel dat het voor iedereen hard 

werken is om een hoogleraarspost te krijgen, die moet er wel zijn. (…) Het wordt vaak gezegd 

dat vrouwen harder moeten werken, een extra stap moeten zetten en beter moeten presteren om 

hetzelfde te bereiken. Dat wordt inderdaad vaak gezegd” (respondent 8/m) en “Ik denk dat dat 
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grotendeels moet zijn weggehaald, hoop ik. Maar nogmaals een geïnstitutionaliseerd glazen 

plafond in termen van dit zijn de eisen die er liggen en die passen beter bij een bepaald geslacht 

dan bij een ander. Je moet dan ook zeggen zijn de eisen zelf die er liggen wel fair” (respondent 

5/m).  

Genderstereotyperingen van vrouwen 

De hoogleraren zijn gevraagd naar een omschrijving van genderstereotyperingen: ”Ik denk dat 

vrouwen er waarschijnlijk meer oog hebben voor, voor hoe mensen ergens in staan, hoe het met 

iemand gaat. Eerder ook een gesprek zullen beginnen met ‘hoe gaat het met je’, maar echt op 

persoonlijk gebied en niet perse wetenschappelijk gebied. Dat is wat typischer voor vrouwen dan 

voor mannen, alhoewel dat varieert ook. En toch ook misschien over het algemeen soms wat 

meer twijfelen aan hun eigen kunnen. En soms, in het algemeen, dingen wat persoonlijker 

opvatten dan dat ze eigenlijk zijn. Jij bent niet je artikel, maar als je dat wel zo voelt dan is het 

heel pijnlijk als iemand daar hele nare dingen over zegt” (respondent 3/v), “Het competitieve is 

wel een punt. De wetenschap is heel competitief, dat is ook in alle sectoren. Competitief zijn en 

daarmee om kunnen gaan is wel een belangrijke eigenschap, daar kom je gewoon verder mee en 

dat is misschien iets waarbij je je kan voorstellen dat sommige kandidaten in 

sollicitatiegesprekken zich niet over uitlaten. Vrouwelijke kandidaten? Ja bijvoorbeeld” 

(respondent 2/m) en “Vrouwen zonder kinderen, ambitieus, meer kan ik me er niet bij 

voorstellen” (respondent 8/m).  

 Vier van de vijf hoogleraren (R2, R3, R8, R10) benoemen dat deze 

genderstereotyperingen onbewust van invloed zijn tijdens benoemingsprocedures van mogelijke 

kandidaten voor het hoogleraarschap. De volgende citaten geven inzicht in de effecten van 

onbewuste genderstereotyperingen: “Ik weet niet meer van wie het onderzoek is, maar dat er van 

vrouwen vaker wordt gezegd dat ‘ze heeft iets goeds gedaan’ en bij mannen vaker wordt gezegd 

‘hij is goed’. Bij vrouwen wordt er vaker gekeken dat een bepaalde taak is uitgevoerd en op een 

of andere manier bij mannen is het idee dat het een goed iemand is. En hoe je dat kunt 

veranderen dat lijkt me lastig, maar als dat wel in iemands hoofd zit is dat niet zo goed dat dat 

doorspeelt” (respondent 3/v) en “Heeft u er ervaring mee dat vrouwen op basis van 

genderstereotyperingen, zoals niet competitief zijn, doorstroommoeilijkheden ervaren? Ja 

dat zou kunnen. Ik kan me het wel voorstellen dat dat gebeurt, dus dat wat jij noemt, 

genderstereotyperingen, een rol spelen” (respondent 2/m).  
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Benoemingsprocedures aan de VU 

Omtrent deze benoemingsprocedures geven drie van de vijf hoogleraren (R2, R5, R8) aan dat de 

benoemingsprocedures niet geheel ‘open’ zijn zoals beoogd, de gewenste kandidaat is vaak al 

bekend. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Dat er mensen van gelijk geslacht solliciteren en dat 

er een de voorkeur krijgt of dat dat al van te voren is bedacht. Tuurlijk die verhalen hoor je ook 

wel, dan zie je de advertentie in de krant en dan weet je al voor wie die bedoeld is, ook al is het 

een open sollicitatie. Kunt u daar iets meer over vertellen? Soms dan zie je wel dat mensen toe 

zijn aan een hoogleraar positie, maar die moet toch publiekelijk worden geadverteerd en daar 

moet concurrentie op zijn. Dus je ziet die persoon en dan weet je die heeft die publicaties, die 

prestaties, die haalt geld binnen, heeft bestuurlijke ervaring, die zou wel eens hoogleraar worden 

en dan zie je de advertentie en dan weet je dat die voor die persoon is geschreven” (respondent 

5/m) en “En naar uw mening, hoe ‘open’ zijn de benoemingsprocedures? Niet, zijn niet 

open. Ik heb aantal keren meegemaakt dat er een politiek verhaal achter zat. En wat bedoelt u 

met een politiek verhaal? Nou dat er dus buiten de benoemingscommissie al door betrokkenen 

keuzes zijn gemaakt. Dus dat er eigenlijk al een beoogd kandidaat is waarbij het profiel op 

hem/haar geschreven is? Ja dat kan. Maar vaak nog subtieler. Ik heb wel eens als UHD in 

Leiden gehad dat we iemand hadden uitgekozen waarvan we dachten dat het de beste was maar 

die paste volgens de decaan niet in het totaal beeld. Die werd het dus niet” (respondent 2/m).  

 Twee hoogleraren (R3, R10) geven aan geen ervaring te hebben gehad met het feit dat 

van te voren al een bepaald beeld was geschetst van de kandidaat: “Eigenlijk heb ik niet 

meegemaakt dat je op dat moment uitsluit dat je geen man of geen vrouw zoekt, dat je wel al 

duidelijk een beeld hebt” (respondent 3/v) en “Er zijn ook altijd externe collega’s bij, alle zuster 

faculteiten worden gecontacteerd, dat is in andere landen niet. Ik denk dat wie hier benoemd 

wordt wel capabel is. Ik heb het gevoel dat ze echt iedere keer de best mogelijke kandidaat 

zoeken” (respondent 10/m) 

 Naast dat de procedures niet formeel open zijn, blijkt uit de volgende citaten dat 

benoemingsadviescommissieleden volgens vier hoogleraren (R2, R3, R8, R10) eveneens vatbaar 

kunnen zijn voor persoonlijke voorkeuren: “Hoe denkt u over het feit dat  

benoemingscommissieleden vatbaar voor persoonlijke voorkeuren kunnen zijn waardoor 

een richting gegeven kan worden aan de eisen van kandidaten? Daar ontkom je niet aan. 
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Iedere persoon heeft zijn eigen voorkeur. Heeft u daar ervaring mee? Als je kandidaten 

bespreekt, dan geef je daar een voorkeur aan. Je hebt het over wie je gaat uitnodigen, je evalueert 

de gesprekken en daar zitten persoonlijke voorkeuren bij. Iemand ligt je wel of niet. Iemand 

heeft een goeie presentatie of geen. Hangt ook soms van het onderwerp af, hoe iemand daar 

staat, hoe iemand daar mee bezig is. Dat zijn allemaal factoren die bepalend zijn, dat kan je niet 

objectiveren. Je kan het wel in een cijfer uitdrukken maar dat weerspiegelt veel meer wat ik 

ervan vindt, dan dat het echt objectief is. Dus ja, subjectief is het wel. En dat kan je niet 

uitbannen, ook niet met checklijsten. Waarom niet? Omdat de eerste ‘port of call’ altijd is van 

‘dat lijkt me een goeie kandidaat’ en daar zijn altijd goeie argumenten voor te verzinnen; die is 

beter dan dat, die is beter dan die. Dat kan altijd. En dat zijn de discussies die je ook in een 

commissie aangaat” (respondent 8/m) en “Ik denk dus dat de politieke krachten vaak meespelen, 

niet persé persoonlijke krachten. Meer politieke krachten; we moeten hier niet iemand hebben 

met die achtergrond, met die kennis, met die expertise, we moeten een ander figuur hebben” 

(respondent 2/m). 

 

Samenvatting 

De hoogleraren uit profiel groep 3 associëren vrouwen gematigd tot sterk eerder met familie dan 

met carrière, mannen worden eerder gerelateerd aan het hoogleraarschap. De hoogleraren 

prefereren echter wel vrouwelijke karaktereigenschappen bij het hoogleraarschap en kiezen voor 

een vrouw bij gelijke geschiktheid.  

Vier van de vijf hoogleraren vindt het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland te 

laag. Het beleid van de VU werd door alle vijf de hoogleraren als enigszins positief ervaren maar 

overwegend bekritiseerd, benoemd werd dat vrouwen nadeel ondervinden van dergelijke 

programma’s.  

De organisatiecultuur binnen de VU wordt bestempeld als een overwegend masculiene 

cultuur. Dit komt doordat mannelijke en vrouwelijke hoogleraren een algemeen beeld cultiveren 

over de eisen en verwachtingen van een hoogleraar. Vrouwelijke hoogleraren dragen bij aan dit 

beeld doordat ze zich aanpassen aan de masculiene cultuur. Ondanks dat vrouwen zich 

aanpassen, is het algemene denkbeeld omtrent vrouwelijke hoogleraren positief. Alle vijf de 

hoogleraren benoemen dat vrouwelijke hoogleraren gelijkwaardig worden behandeld.  
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Eén vrouwelijke hoogleraar erkent een glazen plafond binnen de VU. Wel wordt 

benoemd dat vrouwen harder moeten werken dan mannen om een hoogleraarspost te 

bemachtigen. 

Drie van de vier hoogleraren benoemen dat genderstereotyperingen onbewust van invloed 

zijn bij beoordelingen van mogelijke kandidaten voor een functie als hoogleraar.  

Omtrent de benoemingsprocedures geven drie van de vijf hoogleraren aan dat de 

benoemingsprocedures niet geheel ‘open’ zijn zoals beoogd en dat 

benoemingsadviescommissieleden wel degelijk vatbaar zijn voor persoonlijke voorkeuren. 
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4.4 Profiel Groep 4: een zeer sterke gender bias 

 

                 Tabel 5 

Resultaten IAT en vignetten 

Groep 4 bestaat uit twee hoogleraren, een man (R9) en een vrouw (R11). Hoogleraren in deze groep hebben een IAT score tussen de 

0.76 en 1.0, wat inhoudt dat de hoogleraren heel sterk geneigd zijn om een koppeling te maken tussen vrouwen en familie en mannen 

en carrière in vergelijking tot vrouwen en carrière en mannen en familie. De hoogleraren associëren onbewust heel sterk vrouwen 

eerder met familie dan met carrière, oftewel de hoogleraren relateren vrouwen nauwelijks aan een carrière laat staan als hoogleraar. 

Dit bleek eveneens uit de profiel vignetten waarbij de hoogleraren voornamelijk mannelijke eigenschappen prefereren bij de functie 

hoogleraar dan vrouwelijke eigenschappen. Mannelijke eigenschappen zoals ambitieus, analytisch, zelfvoorzienend, het hebben van 

leiderschapskwaliteiten, het hebben van een sterke persoonlijkheid en niet terugdeinzen om een positie in te nemen werden door de 

hoogleraren benoemd als belangrijk voor een hoogleraar. Een vrouwelijke eigenschap die door de hoogleraren als belangrijk werd 

gezien was loyaliteit. De voorkeur voor mannelijke eigenschappen kwam niet naar voren uit het cv vignet bij de vrouwelijke 

hoogleraar. De vrouwelijke hoogleraar koos bewust voor het cv van de vrouw. De mannelijke hoogleraar, daarentegen, koos wel voor 

het mannelijke cv.   
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Resultaten interviews 

Uit de interviews komt naar voren dat allebei de hoogleraren aantal vrouwelijke hoogleraren te 

laag vindt. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Er zijn veel te weinig vrouwen” (respondent 11/v) 

en “Mijn hele loopbaan als decaan ben ik daarmee gebombardeerd dat het te laag is. Wat vindt u 

daar zelf van?  Dat is ook laag, relatief laag. Het verschilt wel per de discipline. Bij sommige 

disciplines zoals bij rechten, letteren en FSW, ligt het hoger dan bij bijvoorbeeld economen” 

(respondent 9/m).  

 Verschillende oorzaken worden benoemd voor het verschil tussen het aantal mannelijke 

hoogleraren en het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de VU. Respondent elf benoemt de 

gender bias/vooroordelen die hoogleraren hebben als belangrijkste reden voor het verschil: 

“Voor een deel heeft dat te maken met onze bias, we zijn allemaal enigszins genormaliseerd in 

bepaalde soort patronen die binnen universiteiten aanwezig is. Wij worden gevoed door bepaald 

soort ideeën die in de literatuur bekend staan als double bind; dus als mannen iets doen in termen 

van management of in management posities agressief zijn of sterk overkomen/ dominant zijn, 

dan worden ze als ‘goede leider’ gezien en als zij goed luisteren worden ze gezien als 

meelevend, positieve aanduidingen. En bij vrouwen precies andersom, als vrouwen sterk uit de 

hoek komen dan zijn ze ‘bitchy’, ‘Queen Bee’s’. Als ze zacht zijn, zijn ze te vrouwelijk. Dus in 

die zin worden we er allemaal door gevormd. Soms heb ik ook de neiging wanneer vrouwen 

leiderschapsposities hebben dat ik daar kritischer op ben, daar moet ik mij zelf steeds op 

corrigeren” (respondent 11/v).  

 Respondent negen benoemt andere oorzaken voor dit verschil waaronder een 

vertragingsfactor, wat blijkt uit het volgende citaat: “Dat heeft er alles mee te maken dat pas de 

laatste 10, 15, 20 jaar veel meer meisjes zijn gaan studeren. Dus 40 jaar geleden toen ik begon 

met studeren in 1971 hadden we 250 eerstejaars bij de economen, en dat waren 2 meisjes. Dus 

als je dan een vrouwelijke hoogleraar economie zoekt, dan kost dat ontzettend veel tijd totdat er 

voldoende vrouwen opgeleid zijn en professorabel zijn. Dat is een time-lek, een tijdsperiode die 

je moet overbruggen. Dat duurt wel 25 jaar, denk ik” (respondent 9/m). Daarnaast benoemt de 

hoogleraar het feit dat vrouwen na de promotie gaan twijfelen over hun carrière in plaats van 

gericht doorpakken zoals mannen: “Als er dan eenmaal de promotie heeft plaatsgevonden, dan 
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zie ik vaak dat mannen heel gericht dan doorgaan met hun wetenschappelijke carrière, weten wat 

ze willen, (…) ambitieuzer, die gaan er dan helemaal voor. Wat je bij vrouwen dan vaak ziet, is 

dat na zo’n promotie dat ze dan gaan zitten twijfelen ‘wat moet ik nu nou allemaal nog’, ‘is dit 

het allemaal’, er zijn ook andere interessante onderwerpen, die gaan zich dan verbreden. Zoals? 

Ze gaan andere onderwerpen erbij nemen. Dus niet meer zo gefocust als mannen, die gaan 

bredere dingen doen” (respondent 9/m). Als laatste benoemde respondent negen het krijgen van 

kinderen als een oorzaak voor het grote verschil tussen het aantal vrouwelijke hoogleraren en 

mannelijke hoogleraren: “Maar vaak komen dan ook nog kinderen, hoe je het ook wendt of keert 

dat levert toch altijd een onderbreking op. Niet eens zo zeer in tijd maar ook mentaal. Want als je 

zwanger bent of kleine kinderen hebt, dan ben je met je hoofd niet altijd bij de wetenschap 

terwijl die man daar geen last van heeft, die gaat gewoon door. Als een man een dag thuis moet 

blijven gooit ie het kind in de wieg en gaat ie gewoon rustig door met het schrijven van de paper, 

terwijl vrouwen alleen maar met het kind bezig zullen zijn” (respondent 9/m).  

 

Beleid van de VU ten aanzien van diversiteit 

Het beleid van de VU, wat mogelijkheden zoals onder andere fellowships programmes en het 

aanstellen van een CDO omvat met als doel de doorgroeimogelijkheden voor vrouwen tot 

hoogleraar te stimuleren, werd door beide hoogleraren als enigszins positief ervaren: “Ik vind het 

wel goed. Ik vind dat wij echt stimulans moeten krijgen” (respondent 11/v) en “Die FDL 

leerstoel was ook een van mijn ideeën, om die te installeren destijds. Dat is volgens mij een goed 

initiatief” (respondent 9/m). 

Respondent elf benoemt dat de mogelijkheden voor vrouwen die worden aangeboden 

door de VU kunnen bijdragen aan de bewustwording omtrent vooroordelen die genormaliseerd 

zijn onder de hoogleraren, dit blijkt uit de volgende citaten: “Want die beelden, bewust zijn van 

de doorwerking van die beelden, we hebben instrumenten nodig om steeds een spiegel voor te 

krijgen. Zelfs de mensen die meegaand zijn, laat staan de mensen die niet mee willen gaan. 

Sommige instrumenten zijn nodig om anderen te dwingen” (respondent 11/v) en “Omdat 

mensen, zelfs ik waarbij gender en diversiteit onderwerpen van mij zijn, terugvallen in de bias 

omdat de herhaling van de patronen heel sterk is. Door zo’n speciale leerstoel wordt je een 

spiegel voorgehouden, kijk je beter en zie je meer. Dan geven ze misschien meer kansen aan 

vrouwen dan tot nu toe is gegeven” (respondent 11/v).  
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Echter beide respondenten zijn over het algemeen ook sceptisch over het beleid van de 

VU. De volgende citaten zijn representatief voor het sceptische beeld van de hoogleraren: “Onze 

CDO heeft nu vooral de focus op culturele diversiteit. Ik geloof wel dat gender ook erbij wordt 

betrokken maar zie niet zo goed hoe. Er ligt nu in ieder geval een zichtbare nadruk op culturele 

diversiteit. Ik zie vaak in het debat en beleid dat deze elementen los van elkaar behandeld 

worden. Als het over gender gaat wordt culturele diversiteit vergeten en als het over culturele 

diversiteit gaat wordt gender vergeten. Er zijn zoveel lessen van beide trajecten te leren waardoor 

een gezamenlijkheid gecreëerd kan worden maar dat doen we te weinig” (respondent 11/v), “Wel 

altijd wat gemorrel over, want dan zeggen andere mannen, UHD’s voornamelijk, ‘zij worden wel 

hoogleraar omdat ze vrouw zijn’, geeft altijd gezeik in de tent. Binnen de faculteit moesten we 

dan een FDL kandidaat rekruteren en beoordelen, nou dat was een gezeik” (respondent 9/m) en 

“En zoals het ingestoken is, achteraf gezien, vind ik dat veel te mager geweest. Dan werden ze 

voor één dag hoogleraar en kregen ze onderzoekstijd, maar daar scoor je niet mee. Men had dat 

gewoon voltijds moeten doen en die leerstoel, FDL, hadden ook een gegarandeerde 

onderzoekstijd moeten hebben. Want eigenlijk was de redernering, je wordt meteen hoogleraar 

maar je krijgt vijf jaar om aan de criteria te voldoen en dan verder gewoon te zijn. Maar in die 

vijf jaar dan moet je je bewijzen, dan moet je wel onderzoektijd hebben en niet volgestouwd 

worden met onderwijs. Dat was slecht geregeld, dat had centraal gefinancierd moeten worden. 

Dat was wel een gebrek aan de FDL leerstoel” (respondent 9/m). 

 

Organisatiecultuur van de VU 

De organisatiecultuur binnen de VU wordt door beide hoogleraren bestempeld als een 

masculiene cultuur: “Als ik kijk om me heen, niet alleen onze universiteit, maar overal, dat je 

een heel sterke macho cultuur hebt” (respondent 11/v) en “Ik denk dat het ook een beetje in het 

aard van het beestje zit, van mannen dan. Dat ze zich zo gedragen. Als wij mannen onder elkaar 

zijn, zonder vrouwen, dan zijn wij nog steeds die seksistische macho mannen uit de jaren 50. Als 

er vrouwen bij zijn, dan gedragen wij ons wel “ (respondent 9/m).  

 Deze masculiene cultuur ontstaat volgens respondent elf door het algemene denkbeeld 

over vrouwen in topfuncties: “Dominante discourse, als je kijkt naar de wijze waarop in de 

samenleving gedacht wordt over vrouwen en mannen, in de wijze waarop we erover schrijven of 

praten, in publieke debatten, in wetenschappelijke literatuur, hoe dat herhaalt wordt en hoe dat 
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gereproduceerd wordt, dat beïnvloedt ons” (respondent 11/v). Dit wordt bekrachtigd doordat, 

volgens respondent negen, mannelijke hoogleraren een negatieve houding hebben tegenover 

slimme vrouwen, mannen willen liever niet dat vrouwen hun de les lezen. Dit blijkt uit de 

volgende citaten: “Ik ontken niet dat een deel van de mannelijke hoogleraren en bestuurders 

moeilijk met slimme vrouwen om kunnen gaan. Dat is het eigenlijk. Ze laten zich niet zo graag 

het kaas van het brood eten door een vrouw. Daar worden ze een beetje pissig van, daar kunnen 

ze niet goed tegen” (respondent 9/m) en “Wij vinden een vrouwelijke hoogleraar prima, als ze 

goed is. Eigenlijk is punt 1, is iemand een goede wetenschapper dan vinden we dat best. Vinden 

we het een haaibaai, een pinnige tante, dan vinden we dat als mannen, ik spreek nu qua man, 

vinden we dat minder prettig. Wij hebben als mannen vaak liever natuurlijk dociele vrouwen om 

ons heen, dan eentje die je de les gaat lezen” (respondent 9/m). Hierdoor ontstaan volgens deze 

hoogleraar (R9) conflicten: “Ik heb altijd de indruk gehad dat de conflicten die ik daarmee heb 

meegemaakt, was het veel meer dat er een afdelingshoofd is en er zit een dame, en die gaat zich 

roeren en die stelt zich een beetje assertief op, dat dan de problemen ontstaan” (respondent 9/m).  

 Volgens respondent negen ligt de oplossing in het feit dat vrouwen zich moeten 

aanpassen aan de heersende masculiene cultuur: “Als vrouwen zich in die zin aanpassen, dan is 

er niet zo’n probleem. Als ik daar dan conflicten over meemaakte betrof het vaak vrouwen die 

zich niet zo snel aanpasten, die slimmer waren dan het afdelingshoofd, die zich roerden en dat er 

dan problemen ontstonden. Kenau achtig gedrag. Dus vrouwen die zich niet conformeerden 

aan de cultuur? Nee die zich niet conformeerden aan de cultuur nee” (respondent 9/m). Dat 

vrouwen zich aanpassen aan de overwegend masculiene cultuur om door te kunnen groeien 

wordt eveneens beaamd door respondent elf, dit blijkt uit de volgende citaten: “Daarnaast merk 

ik ook heel vaak dat de vrouwen die wel doorgroeien heel vaak ook mensen zijn die met dat spel 

meedoen. Anders blijf je achter. Als je zegt ‘ik heb een kind en die wil ik 1 dag per week 

verzorgen, 0.8 fte ga ik werken’, dat wordt niet gewaardeerd. Je moet fulltime beschikbaar zijn” 

(respondent 11/v) en “U zegt dat als vrouwen zich niet aanpassen er een kans is dat vrouwen 

niet kunnen doorbreken. Als vrouwen niet meedoen ja” (respondent 11/v).  

 Wanneer vrouwen zich niet aanpassen aan de cultuur binnen de VU zullen de kansen om 

door te groeien naar het hoogleraarschap verminderen volgens respondent negen: “Die dames, 

die bij FEWEB en bij FAHW die de FDL leerstoel hebben gekregen, dat zijn pittige tantes. Die 

zouden misschien geen hoogleraar zijn geworden, als die FDL leerstoel er niet was omdat er dan 
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een man zit die zegt dat zo’n haaibaai niet goed is. Die moet ie niet. Ik denk dat dat een sterker 

mechanisme is dan het aanpassende, verzorgende, conflictmijdende, alle klusjes overnemende, 

voor de harmonie, afdeling zorgend etc. taak” (respondent 9/m).  

 

Het glazen plafond 

Uit de interviews komt naar voren dat de hoogleraren een duidelijke omschrijving van het glazen 

plafond kunnen geven: ”Dat het moeilijk is voor vrouwen om die laatste stap te maken” 

(respondent 9/m). Beide hoogleraren erkennen het glazen plafond binnen de VU: “Het glazen 

plafond heeft vooral te maken met de eisen die wij stellen aan zo’n hoogleraar positie. Wij willen 

voornamelijk individueel excelleren terwijl je in een wetenschappelijke omgeving juist mensen 

nodig hebt die goed kunnen samenwerken. Samenwerken wordt niet gewaardeerd. Mensen die 

dus zorgen voor een groepscultuur of ook voor verbinding, die worden dus eigenlijk door 

excellentie drivers niet genoeg gezien” (respondent 11/v).  

 

Genderstereotyperingen van vrouwen 

De hoogleraren zijn gevraagd naar een omschrijving van genderstereotyperingen: ”Te zacht, niet 

assertief genoeg, te veel met diverse dingen bezig..” (respondent 11/v) en “Want die 

stereotyperingen dat heeft allemaal met invoelend, conflictmijdend te maken” (respondent 9/m).  

 Eén hoogleraar (R11) geeft aan dat deze genderstereotyperingen onbewust van invloed 

kunnen zijn tijdens benoemingsprocedures van mogelijke kandidaten voor het hoogleraarschap, 

de genderstereotyperingen houden mensen tegen om bepaalde keuzes te maken: “Maar zoals ik 

al zei, die onbewuste patronen die doorwerken houden mensen tegen. Ook mensen die er zelfs 

heel erg voor pleiten, voor meer vrouwen, kunnen ook in de dynamiek van het gesprek meegaan 

en aan het eind denken dat ze hebben gekozen voor iemand die ze eigenlijk niet wilde kiezen” 

(respondent 11/v) en “Ik hoor wel verhalen van mensen van het NWO, rondom het behalen van 

een grote beurs, dat zij het gevoel hebben gehad dat zij niet netjes zijn behandeld omdat zij 

bijvoorbeeld van een andere culturele achtergrond hebben of dat ze vrouw zijn. Dat soort dingen 

hoor je wel” (respondent 11/v).  
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Benoemingsprocedures aan de VU 

Omtrent deze benoemingsprocedures geven alle twee de hoogleraren aan dat de 

benoemingsprocedures niet geheel ‘open’ zijn zoals beoogd, de gewenste kandidaat is vaak al 

bekend. Dit blijkt uit de volgende citaten: “Mijn schatting is dat bij een kwart van alle 

benoemingen, de benoemingsadviescommissie niet weet wie de kandidaat is” (respondent 9/m),  

“Kunt u daar iets over vertellen? De potentiële kandidaten ken je al in Nederland. (…) Dan 

wordt er een advertentie geplaatst, dan weet je al wie er gaat solliciteren. De kandidaat uit 

Groningen en die uit Rotterdam hebben misschien dan enige concurrentie met elkaar, maar 

meestal liggen de voorkeuren dan al vast voor die tijd, omdat je iedereen al kent. Je ziet ze bij 

internationale conferenties, je ziet ze op presentaties, bij paper presentaties, dus dan heb je wel 

open gesolliciteerd, maar de kandidaat is al bekend” (respondent 9/m) en “Maar als je ervan 

uitgaat dat de procedures open zijn, dan gebeuren er ook heel rare dingen in de procedure zelf 

want zoals ik zei die patronen leven mee en gaan door, hoe we kijken, hoe we luisteren. Ik heb 

één keer meegemaakt bij een procedure, niet voor een hoogleraar functie, maar voor een andere 

positie, dat de enige vrouwelijke sollicitant door één van de leden meteen werd afgeschreven; 

‘kijk naar het cv, niet zo indrukwekkend’, dat terwijl het cv er heel goed uit zag. Maar de toon 

was dan al gezet. Dat heb ik bijna nooit meegemaakt, dat mannen andere mannen op deze manier 

afkraken, terwijl die vrouw een heel goed cv had” (respondent 11/v).  

 Uit de volgende citaten komt naar voren dat beide hoogleraren vinden dat 

benoemingsadviescommissieleden vatbaar zijn voor persoonlijke voorkeuren tijdens 

benoemingsprocedures: “Je kan altijd zeggen dat er bewust mensen zijn die juist denken dat 

mannen beter zijn dan vrouwen. Die hebben een hele duidelijke agenda, komen bij de 

commissieleden aan en zorgen ervoor dat mannen doorgaan” (respondent 11/v) en “En kijkend 

naar bijzondere hoogleraren daar zitten veel politieke belangen, commerciële belangen en 

persoonlijke voorkeuren aan vast, die komen op tv en dat is weer goed voor de studenten om te 

zien. Bij bijzondere hoogleraren is de buit al vaak verdeeld” (respondent 9/m).  

 

Samenvatting 

De hoogleraren uit profiel groep 4 associëren vrouwen sterker met familie dan met carrière, de 

hoogleraren relateren vrouwen nauwelijks met een carrière als hoogleraar. De hoogleraren 

prefereren ook eerder mannelijke karaktereigenschappen bij het hoogleraarschap.  
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Allebei de hoogleraren nemen omtrent het aantal vrouwelijke hoogleraren een zelfde 

standpunt in, het aantal vrouwelijke hoogleraren is te laag. Het beleid van de VU om vrouwen te 

bevorderen werd door beide hoogleraren als enigszins positief ervaren omdat het bijdraagt aan de 

bewustwording van de impliciete gender bias bij mensen, maar overwegend bekritiseerd omdat 

dergelijke programma’s veel conflicten met zich meebrengen.  

De organisatiecultuur binnen de VU wordt bestempeld als een masculiene cultuur. Dit 

komt door het algemene denkbeeld over vrouwen in topfuncties wat wordt bekrachtigd doordat 

mannelijke hoogleraren een negatieve houding hebben tegenover slimme vrouwen, vrouwen 

dienen zich aan te passen aan de masculiene cultuur. Wanneer vrouwen zich niet aanpassen aan 

de masculiene cultuur binnen de VU zullen de kansen om door te groeien naar het 

hoogleraarschap afnemen. Beide hoogleraren erkennen een glazen plafond binnen de VU. 

Eén hoogleraar benoemt dat genderstereotyperingen onbewust van invloed zijn bij 

beoordelingen van mogelijke kandidaten voor een functie als hoogleraar.  

Omtrent de benoemingsprocedures geven beide hoogleraren aan dat de 

benoemingsprocedures niet geheel ‘open’ zijn zoals beoogd en dat 

benoemingsadviescommissieleden wel degelijk vatbaar zijn voor persoonlijke voorkeuren. 
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4.5 Specificatie resultaten profielen 

 
Tabel 6 

Profiel groep 1 

Opvallend is dat profiel groep 1, bestaande uit twee mannen en één vrouw, een voorkeur heeft voor masculiene kenmerken bij een 

hoogleraar. Dit terwijl hun IAT score aanduidt dat de hoogleraren geen onderscheid maken tussen een vrouwelijke of mannelijke 

hoogleraar. Op basis van de IAT was verwacht dat de hoogleraren eveneens feminiene kenmerken prefereren bij hoogleraren, dit blijkt 

niet het geval te zijn. Opmerkelijk is dat zelfs de enige vrouwelijke hoogleraar in profiel groep 1 de voorkeur geeft aan masculiene 

kenmerken bij een hoogleraar. Daarentegen is de keuze voor het vrouwelijke cv wel in lijn met de score van de IAT. Op basis van 

gelijke geschiktheid kiezen de hoogleraren voor het vrouwelijke cv. 

Omtrent de belangrijkste thema’s die naar voren zijn gekomen uit de interviews liggen de resultaten van profiel groep 1 in lijn 

met de score van de IAT. De hoogleraren uit profiel groep1 beschouwen vrouwen gelijkwaardig aan mannen en zien potentie in 

vrouwelijke hoogleraren. Hierdoor is het logisch dat de hoogleraren het aantal vrouwelijke hoogleraren laag vinden, kritiek hebben op 

het huidige beleid van de VU ten aanzien van diversiteit omdat het niet de gender bias of de organisatiepolitiek doorbreekt, en de 

organisatiecultuur als masculien bestempelen waarvan vrouwen nadeel ondervinden. De hoogleraren erkennen eveneens een glazen 

plafond, al dan niet ook voor mannen, en beamen dat genderstereotyperingen van invloed zijn tijdens benoemingsprocedures en dat 
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deze benoemingsprocedures niet ‘open’ zijn zoals beoogd, persoonlijke voorkeuren van 

benoemingsadviescommissieleden spelen een rol.  

 

Profiel groep 2 

Uit de resultaten van profiel groep 2, bestaande uit twee mannen en twee vrouwen, komt naar 

voren dat de hoogleraren overwegend een voorkeur hebben voor masculiene kenmerken bij een 

hoogleraar. Dit terwijl hun IAT score aanduidt dat de hoogleraren nauwelijks onderscheid maken 

tussen een vrouwelijke of mannelijke hoogleraar. Op basis van de IAT was verwacht dat de 

hoogleraren ook feminiene kenmerken prefereren bij hoogleraren. Dit blijkt echter maar bij één 

hoogleraar het geval te zijn, bij een vrouw. Opvallend is dat de andere vrouwelijke kandidaat 

masculiene kenmerken verkiest boven feminiene. Daarentegen is de keuze voor het vrouwelijke 

cv wel in lijn met de score van de IAT. Op basis van gelijke geschiktheid kiezen de hoogleraren 

uit beide groepen, met uitzondering van één mannelijke hoogleraar, voor het vrouwelijke cv. 

Omtrent de belangrijkste thema’s die naar voren zijn gekomen uit de interviews liggen de 

resultaten van profiel groep 2 overwegend in lijn met de score van de IAT. De hoogleraren uit 

profiel groep 2 vinden namelijk het aantal vrouwelijke hoogleraren laag, hebben kritiek op het 

huidige beleid van de VU aangezien de concrete plannen en visie ten aanzien van diversiteit 

onduidelijk zijn, benoemen de organisatiecultuur van de VU masculien waarvan vrouwen nadeel 

ondervinden en beamen dat genderstereotyperingen van invloed zijn tijdens 

benoemingsprocedures en dat deze benoemingsprocedures niet formeel verlopen. Echter stroken 

de resultaten van twee thema’s niet geheel met de scores van de IAT. Eén mannelijke hoogleraar 

benoemt het aantal vrouwelijke hoogleraren als veel. Dit is niet in overeenstemming met de 

score van de IAT waaruit blijkt dat de hoogleraren open staan voor vrouwelijke hoogleraren. 

Daarnaast zijn de meningen omtrent de erkenning van het glazen plafond binnen de VU 

verdeeld. Twee hoogleraren, een man en een vrouw, erkennen wel het bestaan van een glazen 

plafond en de andere twee hoogleraren niet. Dit is opvallend, want op basis van de IAT scores en 

de resultaten van de andere thema’s was verwacht dat de hoogleraren in profiel groep 2 een 

zelfde standpunt zouden innemen; dat een glazen plafond binnen de VU bestaat.   

 

 

 



Claire Rosenmöller - Masterthesis- 23 juni 2016     77 

 

Profiel groep 3 

Kijkend naar profiel groep 3, bestaande uit 4 mannen en één vrouw, valt het op dat de 

hoogleraren overwegend feminiene kenmerken prefereren bij een hoogleraar. Dit spreekt de IAT 

score van deze groep tegen waaruit bleek dat de hoogleraren onbewust mannen eerder relateren 

met het hoogleraarschap dan vrouwen. Opmerkelijk is dat drie mannelijke hoogleraren de 

voorkeur geven aan feminiene kenmerken en juist de enige vrouwelijke hoogleraar de voorkeur 

geeft aan masculiene kenmerken. Ook de keuze voor het vrouwelijke cv door alle vijf de 

hoogleraren spreekt de score van de IAT tegen. Verwacht zou worden dat deze hoogleraren voor 

het mannelijke cv zouden kiezen aangezien ze geneigd zijn mannen eerder te associëren met een 

carrière dan vrouwen.  

Omtrent de belangrijkste thema’s die naar voren zijn gekomen uit de interviews liggen de 

resultaten van profiel groep 3 niet geheel in lijn met de scores van de IAT. De hoogleraren van 

profiel groep 3 vinden het aantal vrouwelijke hoogleraren laag. Op basis van de IAT, waaruit 

bleek dat deze groep mannelijke hoogleraren verkiezen boven vrouwelijke hoogleraren, was 

verwacht dat de hoogleraren het lage aantal vrouwelijke hoogleraren als geen probleem zouden 

zien. Dit bleek echter niet zo te zijn, louter één mannelijke hoogleraar geeft aan dat het aantal 

vrouwelijke hoogleraren geen major issue is. Daarnaast hebben de hoogleraren kritiek op het 

huidige beleid van de VU, ervaren ze een masculiene cultuur en beamen ze dat 

genderstereotyperingen van invloed zijn tijdens benoemingsprocedures en dat deze 

benoemingsprocedures niet formeel verlopen zoals beoogd. Deze resultaten komen niet overeen 

met de verwachtingen gebaseerd op de IAT scores. Aangezien de hoogleraren mannen eerder 

relateren aan het hoogleraarschap was verwacht dat de hoogleraren het huidige beleid van de VU 

voldoende vonden om vrouwen te bevorderen en juist niet dat vrouwen nadeel ondervinden door 

dergelijke programma’s. Daarnaast was verwacht dat de hoogleraren de cultuur binnen de VU als 

neutraal zouden bestempelen in plaats van masculien en dat ze zouden beamen dat de 

benoemingsprocedure formeel verloopt, dat mannen én vrouwen eerlijke procedures doorlopen. 

Alleen omtrent het bestaan van het glazen plafond stroken de resultaten van de IAT met de 

resultaten van de interviews, profiel groep 3 erkent geen glazen plafond binnen de VU.  

 

Profiel groep 4 

Bij profiel groep 4, één man en één vrouw, liggen de resultaten meer in lijn met de IAT score. De 
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hoogleraren relateren vrouwen aan familie en niet aan carrière waardoor het logisch is dat beide 

hoogleraren masculiene kenmerken bij een hoogleraar prefereren. Desalniettemin kiest toch de 

vrouwelijke hoogleraar tegen de verwachtingen in voor het vrouwelijke cv.   

Omtrent de belangrijkste thema’s die naar voren zijn gekomen uit de interviews liggen de 

resultaten van profiel groep 4 niet geheel in lijn met de scores van de IAT. De hoogleraren van 

profiel groep 4 vinden het aantal vrouwelijke hoogleraren laag. Op basis van de IAT, waaruit 

bleek dat deze groep vrouwen niet relateren aan het hoogleraarschap, was verwacht dat de 

hoogleraren het aantal vrouwelijke hoogleraren als voldoende zouden bestempelen. Dit bleek 

echter niet zo te zijn. Daarnaast hebben de hoogleraren kritiek op het huidige beleid van de VU, 

ervaren ze een masculiene cultuur en beamen ze dat genderstereotyperingen van invloed zijn 

tijdens benoemingsprocedures en dat deze benoemingsprocedures niet ‘open’ zijn zoals beoogd. 

Deze resultaten komen niet overeen met de verwachtingen gebaseerd op de IAT scores. 

Aangezien de hoogleraren mannelijke hoogleraren prefereren was verwacht dat de hoogleraren 

het huidige beleid van de VU voldoende vonden om vrouwen te bevorderen en juist niet dat 

dergelijke programma’s conflicten met zich meebrengen. Daaropvolgend was verwacht dat de 

hoogleraren de cultuur binnen de VU als neutraal zouden bestempelen en dat ze zouden beamen 

dat de benoemingsprocedure ‘open’ verloopt, dat zowel mannen als vrouwen eerlijke procedures 

doorlopen. Ook omtrent het glazen plafond stroken de resultaten van de IAT niet met de 

resultaten van de interviews, tegen de verwachtingen in erkent profiel groep 4 een glazen plafond 

binnen de VU.  

 

4.5.1 Vergelijking profielen 

Wanneer de vier profielen naast elkaar worden gelegd vallen een aantal tegenstrijdige dingen op. 

Het merkwaardigste is dat de resultaten uit de interviews omtrent de belangrijkste 

thema’s van profiel groep 1 en 2 over het algemeen overeenkomen met de scores van de IAT 

terwijl bij profiel groep 3 en 4 de resultaten uit de interviews juist niet volledig stroken met de 

scores van de IAT. Profiel groep 1 en 2 maken geen of nauwelijks onderscheid tussen een 

mannelijke hoogleraar of een vrouwelijke hoogleraar. Dit bleek eveneens uit de resultaten van de 

interviews waaruit een duidelijk beeld naar voren kwam dat de hoogleraren erkenden dat 

vrouwen moeilijkheden ervaren bij het doorgroeien tot hoogleraar. Profiel groep 3 en 4, 

daarentegen, relateren vrouwen niet of nauwelijks met een carrière als hoogleraar en hebben de 
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voorkeur voor mannen. Echter kwam dit niet naar voren uit de resultaten van de interviews waar 

namelijk beide groepen overwegend lieten blijken dat vrouwen nadeel ondervinden ten opzichte 

van mannen met betrekking tot het doorgroeien tot hoogleraar.  

Daarnaast valt op dat de voorkeur voor óf masculiene kenmerken óf feminiene 

kenmerken bij een hoogleraar alleen bij profiel groep 4 overeenkomt met de scores van de IAT. 

Profiel groep 4, die mannelijke hoogleraren verkiest boven vrouwelijke, geeft daadwerkelijk de 

voorkeur aan masculiene kenmerken bij een hoogleraar. Daarentegen kiest profiel groep 3, die 

eveneens mannelijke hoogleraren prefereert, toch voor feminiene kenmerken. Profiel groep 1 en 

2 hebben overwegend een voorkeur voor masculiene kenmerken bij een hoogleraar, terwijl hun 

IAT score aanduidt dat de hoogleraren geen of nauwelijks onderscheid maken tussen een 

vrouwelijke of mannelijke hoogleraar.  

  Rondom het glazen plafond was eveneens sprake van tegenstrijdigheid tussen de 

resultaten van de interviews en de IAT scores. Interessant is dat profiel groep 2 tegen de 

verwachting in benoemde dat er geen glazen plafond binnen de VU is en groep 4, eveneens tegen 

de verwachting in, juist wel benoemde dat er een glazen plafond binnen de VU is. Profiel groep 

1 en 3 erkende, in overeenstemming met de scores van de IAT, respectievelijk wel en geen 

glazen plafond binnen de VU.  
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5. Conclusie 

In dit hoofdstuk worden er verbanden gelegd tussen de behandelde theorieën en concepten en de 

gevonden resultaten. Middels het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen tracht deze studie 

inzicht te verschaffen in de invloed van impliciete genderstereotyperingen onder hoogleraren aan 

de VU ten aanzien van de benoemingsprocedure tot hoogleraar, en zo verheldering te krijgen in 

de gevolgen voor de doorstroommogelijkheden van vrouwen aan de VU. Eerst wordt ingegaan 

op de algemene kwestie rondom het aantal vrouwelijke hoogleraren binnen universiteiten in 

Nederland en binnen de VU. Vervolgens worden opeenvolgend de vier deelvragen en tevens de 

hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord. Ten slotte volgt een weergave van de belangrijkste 

bevindingen.  

 

 Het aantal vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van mannelijke hoogleraren aan 

universiteiten in Nederland is laag (LNVH, 2015). Ondanks de toegenomen aandacht voor 

vrouwen in topfuncties en verscheidende actieplannen omtrent gendergelijkheid, blijft de 

wetenschappelijke top onverminderd gedomineerd door mannen (LNVH, 2015; Kaatz et al., 

2014). De verhoudingen omtrent het aantal vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van mannelijke 

hoogleraren verschilt relatief per universiteit (LNVH, 2015). Een universiteit die hoog scoort met 

het aantal vrouwelijke hoogleraren is de VU in Amsterdam (LNVH, 2015). Ondanks dat de VU 

de nadruk legt op het selecteren, stimuleren en ontwikkelen van vrouwelijk talent, blijft de 

verhouding vrouwelijke hoogleraren tegenover mannelijke hoogleraren scheef (VU, 2015; 

LNVH, 2015).  

 Deelvraag één gaat in op de diverse oorzaken voor het verschil in het aandeel vrouwelijke 

hoogleraren en mannelijke hoogleraren binnen de VU. In de literatuur wordt gesteld dat 

oorzaken zoals capaciteiten, motivatie en ervaringen van vrouwen, algemene stereotyperingen en 

vooroordelen over vrouwen, organisatiepraktijken en organisatieculturen een rol spelen (Van den 

Brink en Brouns, 2006; Van Engen et al., 2010). Dit komt overeen met de resultaten van dit 

onderzoek. Merendeel van de hoogleraren benoemt stereotyperingen/gender bias, motivatie, 

capaciteiten en de masculiene cultuur als belangrijkste oorzaken die kunnen bijdragen aan het 

verschil. Opvallend is dat de hoogleraren ook de vertragingsfactor benoemen als een oorzaak 

voor het verschil in aantallen mannelijke en vrouwelijke hoogleraren.   



Claire Rosenmöller - Masterthesis- 23 juni 2016     82 

 

 Aansluitend op de oorzaken voor het verschil in het aandeel vrouwelijke en mannelijke 

hoogleraren binnen de VU, gaat deelvraag één tevens in op het beleid van de VU met betrekking 

tot dit verschil. De VU probeert middels het Charter ‘Talent naar de Top’ en het aanstellen van 

een CDO, diversiteit in talent en achtergronden te waarborgen en doorstroommogelijkheden van 

vrouwen naar de top te bevorderen (VU, 2015). Echter blijkt dat op basis van de resultaten uit dit 

onderzoek de hoogleraren sceptisch zijn over het huidige beleid van de VU. De hoogleraren 

benoemen een spanningsveld tussen de voordelen en nadelen van de mogelijkheden aangeboden 

door de VU. Enerzijds erkennen de hoogleraren het feit dat vrouwen sneller hoogleraar kunnen 

worden en dat het positief bijdraagt aan projecten, initiatieven en doelstellingen van vrouwen. 

Anderzijds benoemen de hoogleraren dat dergelijke programma’s conflicten en nadelen voor 

vrouwen met zich meebrengen en niet persé de gendermechanismen of de huidige 

organisatiepolitiek doorbreken. 

 In navolging van deelvraag twee, waarbij wordt gekeken naar de omschrijving van 

genderstereotyperingen van vrouwen, kan gesteld worden dat de omschrijving van 

genderstereotyperingen van vrouwen volgens hoogleraren overeenkomt zoals beschreven in de 

literatuur. De hoogleraren benoemen onder andere sociaal, zorgzaamheid, betrokkenheid, 

meelevendheid, vriendelijkheid, conflictmijdend als expliciete vrouwelijke 

genderstereotyperingen. Deze definitie congrueert met de omschrijving van vrouwelijke 

genderstereotyperingen die in dit onderzoek is gehanteerd waaronder vriendelijkheid, flexibel, 

sympathiek, zorgzaamheid, meelevendheid en behulpzaamheid (Holt en Ellis, 1998). Ten tweede 

komt uit de literatuur naar voren dat genderstereotyperingen van vrouwen versterkt kunnen 

worden door een masculiene cultuur die van invloed is op de omgangsvormen en standaarden 

binnen universiteiten en op het algemene denkbeeld omtrent de wetenschap en de rol van 

mannen en vrouwen daarbinnen; gendermechanismen (Van den Brink en Brouns, 2006). In dit 

onderzoek wordt deze masculiene cultuur bevestigd. Geconcludeerd kan worden dat vrouwen 

binnen de VU een minderheidspositie bekleden waardoor ze zich aanpassen aan de 

omgangsvormen vastgesteld door de meerderheidspositie, de mannen. De stereotyperingen en 

vooroordelen die vrouwen ervaren door deze minderheidspositie worden weerlegd waardoor ze 

zich conformeren aan de masculiene cultuur. Op deze manier blijft het toonbeeld van een 

mannelijke wetenschapper staande gehouden en blijven gendermechanismen binnen de top van 

de VU bestaan. Daarnaast wordt, door de hoogleraren die de masculiene cultuur afbakenen, ook 
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verwacht dat vrouwen zich aanpassen aan de masculiene cultuur. Wanneer vrouwen zich 

namelijk niet aanpassen zullen de kansen om door te groeien naar het hoogleraarschap afnemen. 

Aansluitend op de omschrijving van genderstereotyperingen van vrouwen gaat deelvraag 

twee in op de mate van aanwezigheid van impliciete genderstereotyperingen onder hoogleraren 

aan de VU. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek blijkt dat genderstereotyperingen 

impliciet heersen onder hoogleraren. Dit is in lijn met de verwachtingen gebaseerd op de 

literatuur van dit onderzoek waaruit bleek dat iedereen, ook hoogleraren, ondanks het streven 

naar objectiviteit in beoordelingen onbewust vatbaar zijn voor genderstereotyperingen (Kaatz et 

al., 2014; Van den Brink en Brouns, 2006). Uit de score van de IAT kwam naar voren dat elf van 

de veertien hoogleraren een lichte tot hele sterke associatie leggen tussen vrouwen en familie en 

mannen en carrière in vergelijking tot vrouwen en carrière en mannen en familie. De hoogleraren 

associëren onbewust eerder mannen met een carrière dan vrouwen, oftewel mannen eerder met 

het hoogleraarschap. Dit bleek eveneens uit de vignetten waarbij de hoogleraren een 

overwegende voorkeur hadden voor masculiene eigenschappen.  

Deelvraag drie gaat in op de definitie van het glazen plafond en gesteld kan worden dat 

de definitie van het glazen plafond volgens de hoogleraren overeen komt met de definitie uit de 

literatuur. Het glazen plafond wordt volgens de hoogleraren beschreven als zichtbare en 

onzichtbare belemmeringen waardoor minderheden niet door kunnen groeien naar een bepaald 

niveau. Deze definitie van het glazen plafond komt overeen met de definitie die in dit onderzoek 

is gehanteerd: onzichtbare barrières voor vrouwen die willen doorstromen naar topfuncties 

(Morrison et al., 1987; Agars, 2004). Aansluitend op de definitie van het glazen plafond, gaat 

deelvraag drie in op het feit of hoogleraren een glazen plafond binnen de VU erkennen. Ondanks 

dat de hoogleraren bevestigen dat vrouwen moeilijkheden ervaren door de masculiene cultuur 

binnen de VU, ontkent het merendeel het bestaan van een glazen plafond binnen de VU. Dit is 

niet in lijn met de verwachtingen gebaseerd op de literatuur van dit onderzoek waaruit blijkt dat 

de GPI van de overgang van universitair hoofddocent naar hoogleraar binnen de VU 1.3 is en 

van de stap van universitair docent naar universitair hoofddocent 1.6 (LNVH, 2015). Hierdoor 

kon geconcludeerd worden dat binnen de VU de belemmeringen voor vrouwen al op het niveau 

van universitair docent beginnen waardoor vrouwen tegen een glazen plafond oplopen (LNVH, 

2015; Van den Brink en Brouns, 2006). De hoogleraren daarentegen onderschrijven dit 

fenomeen niet. De verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat het merendeel van de 
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hoogleraren geen ervaring heeft met vrouwen die moeilijkheden beleven tijdens de doorstroming 

naar topposities. Wel wordt toegegeven dat vrouwen harder moeten werken dan mannen om een 

hoogleraarspost te bemachtigen.  

Als laatste gaat deelvraag vier in op de invloed van impliciete genderstereotyperingen 

tijdens benoemingsprocedures tot hoogleraar aan de VU. Hierbij is gekeken naar hoe open 

benoemingsprocedures zijn en of benoemingsadviescommissieleden vatbaar zijn voor 

persoonlijke voorkeuren.  In overeenstemming met de theorie van Kaatz et al. (2014) en van Van 

den Brink en Brouns (2006) blijkt uit de resultaten dat impliciete genderstereotyperingen een rol 

spelen tijdens benoemingsprocedures. De aanwezigheid van gendermechanismen binnen de VU 

hebben een negatief effect op de hoogleraren. De objectiviteit waarmee hoogleraren de 

capaciteiten van mannen of vrouwen voor een functie als hoogleraren beoordelen wordt 

aangetast, benoemingsadviescommissieleden zijn vatbaar voor persoonlijke voorkeuren. 

Hierdoor spelen impliciete genderstereotyperingen een rol bij benoemingsprocedures met als 

gevolg dat deze benoemingsprocedures niet geheel formeel verlopen.  

Met het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in 

de invloed van impliciete genderstereotyperingen onder hoogleraren aan de VU ten aanzien van 

de benoemingsprocedure tot hoogleraar, om zo verheldering te krijgen in de gevolgen voor de 

doorstroommogelijkheden van vrouwen aan de VU. In beantwoording op de hoofdvraag kan 

gesteld worden dat impliciete genderstereotyperingen onbewust heersen onder hoogleraren aan 

de VU en een negatief effect hebben op de doorstroommogelijkheden van vrouwen tot 

hoogleraar aan de VU. De heersende masculiene cultuur aan de VU is van invloed op de 

omgangsvorm en het algemene denkbeeld omtrent vrouwelijke hoogleraren. Deze 

gendermechanismen hebben een impact op de benoemingsadviescommissieleden waardoor de 

benoemingsprocedures niet ‘open’ zijn zoals beoogd en het glazen plafond binnen de VU in 

stand wordt gehouden.  

Op basis van de verkregen resultaten uit dit onderzoek kan de VU de ‘diversiteitsrijpe 

organisatie’ dat het wil zijn nastreven. De VU kan interventies en trainingen aanbieden gericht 

op bewustwording van impliciete vooroordelen en stereotyperingen bij hoogleraren. Hierdoor 

wordt de professionaliteit, de betrouwbaarheid en de gerechtigheid van de benoemingsprocedure 

binnen de VU gewaarborgd. Daarbij draagt dit onderzoek theoretisch bij aan de ontwikkeling 

van de theorie omtrent impliciete genderstereotyperingen en het effect daarvan binnen 
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benoemingsprocedures. Van den Brink en Brouns (2006) hebben aangetoond dat impliciete 

mechanismen een rol spelen bij benoemingsprocedures. Huidig onderzoek bevestigt dat en voegt 

daar aan toe dat deze onbewuste genderstereotyperingen niet alleen bij mannelijke hoogleraren 

maar ook bij vrouwelijke hoogleraren  meespelen. Het effect van deze genderstereotyperingen is 

vaak sterker bij vrouwen dan bij mannen. Dit komt doordat vrouwen hun eigen negatieve 

ervaringen rondom het verkrijgen van een topfunctie reflecteren op andere vrouwen die hogerop 

willen komen, vrouwen die doorgebroken zijn vinden andere vrouwen minder geschikt dan 

mannen. Negatieve impliciete genderstereotyperingen onder mannelijke én vrouwelijk 

hoogleraren resulteren in genderongelijkheid. Door de relevantie van de verkregen inzichten 

omtrent onbewuste genderstereotyperingen is huidig onderzoek theoretisch generaliseerbaar naar 

genderdiscriminatie in het algemeen. 
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6. Discussie 

Naar aanleiding van het lage aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland heeft dit onderzoek 

inzicht verkregen in de doorstroommogelijkheden van vrouwen binnen universiteiten in 

Nederland, specifiek gericht binnen de VU. Echter moet elk onderzoek worden bekeken vanuit 

een kritisch perspectief (Robson, 2011).  

Bij de resultaten van het kwalitatieve onderzoek is rekening gehouden met sociaal 

wenselijke antwoorden die hoogleraren mogelijk gaven op vragen rondom vrouwen als 

hoogleraar. Doordat veel vragen in de interviews betrekking hadden op genderstereotyperingen 

of het denkbeeld omtrent vrouwen als hoogleraar, kon het voorkomen dat hoogleraren het lastig 

vonden het bestaan hiervan te erkennen of om hier open over te zijn. Dit was naar mijn mening 

ook het geval, veel hoogleraren waren overdreven positief over hun eigen standpunt of het 

standpunt van de desbetreffende afdeling omtrent vrouwen als hoogleraar en de mogelijkheden 

voor vrouwen om hoogleraar te worden. Hierdoor gaven zij naar mijn optiek een vertekend beeld 

van de werkelijkheid. Dit werd eveneens bevestigd doordat andere hoogleraren van dezelfde 

afdeling wel eerlijk toegaven dat binnen de afdeling vrouwen anders bekeken worden dan 

mannen. Daaropvolgend gaven alle hoogleraren aan dat vaak wordt afgeweken van de standaard 

procedures bij benoemingen waardoor een ‘open’ procedure niet wordt nageleefd. Hierdoor 

ervaren vrouwen wel degelijk nadelen met betrekking tot het doorgroeien tot hoogleraar, wat dus 

wederom niet strookt met de positieve houding van de hoogleraren omtrent vrouwen als 

hoogleraar en de mogelijkheden voor vrouwen om hoogleraar te worden. Om dit te voorkomen is 

het voor vervolgonderzoek interessant om vergaderingen bij te wonen waar kandidaten voor het 

hoogleraarschap worden besproken. Hierdoor kan gekeken worden hoe en op welke 

verschillende manieren mannen of vrouwen als mogelijke kandidaat besproken worden. Door 

deze vergaderingen te observeren komen onderlinge mechanismen boven water. Daaropvolgend 

is het voor vervolgonderzoek interessant om te onderzoeken of de huidige wetenschappelijke top 

wel of niet voldoet aan de eisen en verwachtingen die momenteel gesteld worden aan het 

hoogleraarschap. Uit het onderzoek blijkt dat de masculiene cultuur van invloed is op de 

omgangsvormen binnen afdelingen en het algemene denkbeeld omtrent vrouwen als hoogleraar 

waardoor bepaalde eisen en verwachtingen worden gesteld rondom het hoogleraarschap. 

Interessant is om te kijken of de hoogleraren die deze cultuur bepalen ook zelf aan deze eisen 

voldoen.  
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 Aanvullend op bovengenoemd punt is het interessant om te onderzoeken of 

genderstereotyperingen en vooroordelen überhaupt nog wel van deze tijd zijn. De huidige 

respondenten zijn hoogleraren van oudere generaties en hebben duidelijk denkbeelden over wat 

mannelijk is en wat vrouwelijk is. Interessant is het om te onderzoeken of deze denkbeelden ook 

heersen onder de jongere generaties. Door de huidige open cultuur in Nederland kan verwacht 

worden dat genderstereotyperingen en vooroordelen niet meer of minimaal bestaan. Hierdoor is 

het voor vervolgonderzoek interessant om exact hetzelfde onderzoek uit te voeren onder 

jongeren en de uitkomsten te vergelijken. Eveneens is het interessant om hetzelfde onderzoek uit 

te voeren op een universiteit waarbij de vrouwen in de meerderheid zijn om zo te onderzoeken of 

vrouwen dan ook genderstereotyperingen en vooroordelen ervaren en moeite hebben bij het 

doorstromen naar topfuncties. 

 Een beperking van dit onderzoek omvat het feit dat de verschillende soorten data louter 

kwalitatief worden behandeld. Voor vervolgonderzoek is het interessant om een kwantitatieve 

draai aan het onderzoek te geven. Door de gender score, de IAT, te correleren met de 

performance van de hoogleraar zelf in termen van publicaties, kan de sterkte van de gender bias 

van de hoogleraar onderzocht worden. Verwacht wordt, hoe succesvoller als hoogleraar, hoe 

minder genderbias ze zijn.  

 Een andere beperking was het benaderen van respondenten. Getracht werd om via de 

sneeuwbalmethode gemakkelijk hoogleraren te werven. Dit was in het begin succesvol maar 

stokte al gauw. Veel hoogleraren hadden het erg druk en negeerden mijn verzoeken waardoor het 

vinden van respondenten langer duurde dan verwacht. Door veel e-mails en herinneringen naar 

verschillende hoogleraren te sturen heb ik deze beperking proberen te verkleinen en is mijn 

onderzoekspopulatie uitgekomen op veertien hoogleraren.   

 Afsluitend was het interessant geweest om de resultaten van andere studies, waar ook de 

IAT is uitgevoerd om gender bias te onderzoeken, te vergelijken met huidig onderzoek en de 

overeenkomsten en verschillen tegenover elkaar te zetten. Kampt bijvoorbeeld de advocatuur of 

de consultancy eveneens met onbewuste gender bias? Echter is, gelet op het specifieke karakter 

van de IAT, het te complex om de resultaten te vergelijken. Elke individuele studie waarbij de 

IAT is uitgevoerd is uniek vanwege de aard van de IAT waardoor het onmogelijk is om de 

resultaten op een betrouwbare en valide manier naast elkaar te leggen. 
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8. Bijlagen 

8.1 Interview 

Nogmaals hartelijk dank dat u tijd heeft vrij gemaakt voor het interview. We hebben reeds 

contact gehad via de mail, maar toch wil ik nog kort het onderwerp en de reden omtrent het 

interview toelichten.  

In september ben ik begonnen aan de master Beleid, Communicatie & Organisatie, 

richting Strategie & Identiteit, aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en schrijf 

momenteel mijn master thesis. Binnen mijn  master thesis voer ik een onderzoek uit naar 

diversiteitsmogelijkheden binnen de VU. Specifiek, het huidige onderzoek richt zich op de 

doorstroommogelijkheden van vrouwen tot hoogleraar binnen de VU.   

Voor de VU vormt het thema diversiteit een belangrijk speerpunt in het nieuwe 

instellingsplan 2015-2020. De VU streeft naar diversiteit in talent en achtergronden van 

medewerkers met als doel dit optimaal te benutten en in te zetten. Mijn master thesis richt zich 

op dit onderwerp en dan specifiek op de stap van UHD naar hoogleraar.  

 

Het onderzoek zal bestaan uit twee onderdelen. Allereerst wil ik u vragen om twee kleine testjes 

te doen die maximaal 5 minuten duurt waarna ik een semigestructureerd interview bij u zal 

afnemen van ongeveer 60 minuten.  Uiteraard zullen uw antwoorden, indien u wenst, 

vertrouwelijk blijven en integer worden behandeld. 

 

Voordat ik begin met het interview zijn er een paar belangrijke algemene vragen omtrent uw 

privacy: 

- Heeft u er bezwaar tegen dat het interview wordt opgenomen? 

- Heeft u er bezwaar tegen wanneer uw naam vermeld wordt? 

 

Tijdens het interview zullen er een aantal situaties worden geschetst waar ik u vraag zich in te 

leven in de situatie en op basis hiervan zo realistisch antwoord mogelijk te geven. De situaties 

die worden geschetst zijn gebaseerd op theoretische bevindingen, maar hebben uiteraard niet 

geen betrekking hebben op u persoonlijk of uw professionele werkzaamheden. 
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- Heeft u nog vragen voordat we beginnen met de test? 

(maken IAT) 

- Heeft u nog vragen voordat we beginnen met het interview? 

 

1. Achtergrond 

De eerste paar vragen hebben betrekking tot uw professionele achtergrond als hoogleraar 

binnen de VU: 

- Wat is uw leeropdracht? 

- Wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?   

- Hoelang bent u al hoogleraar binnen de VU? 

- Aan welke eisen moet een hoogleraar volgens u voldoen?  

- Welke karaktereigenschappen passen volgens u bij een hoogleraar? 

- Heeft u wel eens in een benoemingscommissie gezeten die kandidaten voor het 

hoogleraarschap beoordelen? 

- Kunt u vertellen over uw sollicitatieproces voor het hoogleraarschap?  

- Uit hoeveel mannen en vrouwen bestond uw benoemingsadviescommissie? 

- Met hoeveel kandidaten heeft u moeten concurreren? En waren dit mannen of vrouwen? 

- Van welke eigenschappen, kennis en/of vaardigheden heeft u gemerkt dat deze een 

positieve invloed hadden op uw carrière(mogelijkheden) als hoogleraar? 

- Van welke eigenschappen, kennis en/of vaardigheden heeft u gemerkt dat deze een 

minder positieve/ negatieve invloed hadden op uw carrière(mogelijkheden) als 

hoogleraar? 
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2. Situatie schetsen omtrent impliciete gender stereotyperingen 

Ik zal u nu een aantal situaties schetsen die betrekking hebben op kandidaten die solliciteren voor 

het hoogleraarschap, waarover ik graag uw mening zou willen horen als hoogleraar zijnde 

(vignetten laten zien): 

 

- Stel u bent deel van de benoemingscommissie en als onderdeel van de voorbereidende 

fase moet u een profiel schetsen. In de volgende vier situaties, welk profiel met 

bijbehorende kenmerken past voor u het beste bij de functie van hoogleraar en waarom?  

 

Profiel 1 

A: de kandidaat moet ambitieus, zelfvoorzienend en individueel zijn. De kandidaat maakt 

gemakkelijk beslissingen en verdedigt zijn of haar eigen opvattingen. 

B: de kandidaat moet sympathiek, begripvol, barmhartig, loyaal en aardig zijn. 

 

Profiel 2 

A: de kandidaat moet loyaal, verzorgend en meegaand zijn. Hij of zij gebruikt geen harde 

taal in de communicatie en is gevoelig voor de behoeften van anderen. 

B: de kandidaat is analytisch, dominant, competitief, heeft een sterke persoonlijkheid en 

neemt graag risico’s.  

 

Profiel 3 

A: de kandidaat moet een loyaal, competitief en assertief zijn. Hij of zij is sympathiek en 

luistert naar de behoefte van anderen. 

B: de kandidaat moet aardig, zelfstandig en assertief zijn. Hij of zij moet 

leiderschapskwaliteiten hebben maar ook buigzaam zijn naar anderen toe. 

 

Profiel 4 

A: de kandidaat moet flexibel, zelfstandig en dominant zijn. Hij of zij maakt makkelijk 

beslissingen en deinst niet terug om een positie in te nemen indien nodig. 

B: de kandidaat moet begripvol, warm en sympathiek zijn. Hij of zij heeft 

leiderschapskwaliteiten en gebruikt geen harde taal in de communicatie. 
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- Zijn er kenmerken of kunt u zelf nog kenmerken van een kandidaat bedenken die voor u 

van belang zouden kunnen zijn voor het hoogleraarschap die niet in de profielen 

voorkwamen? 

 

- Na dat het profiel geschetst is komen de sollicitaties binnen, de selectie fase. Voor u 

liggen twee cv’s. Welk van de twee kandidaten zou u op basis van het cv kiezen voor de 

functie als hoogleraar en waarom?  

(laat twee cv’s zien) 
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Maatschappijwetenschappen 
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10/2009 – 03/2011 Mede-oprichter en directeur W.J.H. Mulier Instituut. Centrum voor 
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05/2006 – 10/2009  Assistent-in-Opleiding vakgroep Sociologie Universiteit van 

Amsterdam en de Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk 
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Nevenactiviteiten 

  

08/2012 – Heden Lid Editorial Board European Sport Management Quarterly 

  

03/2008 – 05-2012 Lid Editorial Board International Journal of Sport Policy 

 

08/2005 – 09/2007 Lid International Sociology of Sport Association 

 

01/2003 – 05/2006 Lid Nederlandse Sociologische Vereniging (voorheen Nederlandse 

Vereniging voor Maatschappij- en Cultuurwetenschappen) 
 

Talenkennis 

 

Nederlands:  Moedertaal  Duits:  Goed 

Engels:  Uitstekend  Spaans:  Basis 

Frans:   Uitstekend  

    

Vaardigheden & interesses  

 

Office (Word, PowerPoint, Excel), Prezi, SPSS 

 

Sport (skiën, hardlopen), koken, lezen,  

 

Persoonlijke eigenschappen 

 

Teamplayer met goede sociale en communicatieve vaardigheden.   

Organisatorisch, leergierig, verantwoordelijk, doorzettingsvermogen. 

 

 

Selectie van 5 (top) publicaties 

 

Jansen, Anna (forthcoming) Dutch sport development in a comparative perspective. Journal of 

Sport management (impactfactor 1.2). 

 

Jansen, Anna, van der Roest, Jan Willem & Vermeulen, Jeroen (01-01-2015). Creating sport 

consumers in Dutch sport policy. International Journal of Sport Policy and Politics, 7 (1) 105-
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Van der Roest, Jan Willem, Spaaij, Ramón & Jansen, Anna (01-01-2015). Mixed Methods in 

Emerging Academic Subdisciplines - The Case of Sport Management. Journal of Mixed 

Methods Research, 9 (1) 70-90.  (impactfactor 2.1). 

 

Jansen, Anna,  Shibli, Simon, De Bosscher, Veerle (2014). Measuring and forecasting elite 

sporting success. In Ian Henry & Ling-Mei Ko (Eds.), Routledge Handbook of Sport Policy (pp. 

212-224). Routledge. 
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Jansen, Anna (2014) Methodologies for identifying and comparing success factors in elite sport 

policies. Sport Policy (impactfacor 0.9). 

 

Financiering (sinds 2010) 

 

2e geldstroom NWO 

 

2015: Open ronde MAGW, 400.000 voor twee promotieplaatsen, i.s.m. Universiteit Utrecht 

(promovendi worden nog geworven). 

 

2013: Talentbeurs, MAGW, 200.000, onderwerp ‘Dutch sport & politics: how to strike the right 

balance’ (Simon Shibi). 
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2010 Universiteit van Utrecht, Faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen  
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comparison of elite sport systems and policies in six countries’ met als 

promotors Prof. Dr. Buis, Prof. Dr. Nuhn en copromotor Dr. Van Heuveln 

 

09/2002 – 11/2007 Universiteit van Leiden, Faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen 

Doctoraal sociologie (cum laude) 

 

09/1998 – 06/2002 Universiteit van Leiden, Faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen 
Sociologie 

 

09/1992 – 05/1998  Stedelijk Lyceum Rotterdam 

    Atheneum B 

  

     

Loopbaan 

 

03/2010 – Heden Lector Sportontwikkeling, Departement Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap, Hogeschool van Utrecht 

 

05/2006 – 10/2009  Kandidaat-assistent vakgroep Sociologie Universiteit van Leiden  

      

09/2002 – 05/2006 Wetenschappelijk medewerker Prof. Dr. Van Ee, Universiteit Leiden  

 

 

Nevenactiviteiten 

 

08/2013 – Heden Lid Advisory Board Sport Marketing Europe 

 

03/2009 – 05/2012 Lid European Association of Sport Management 
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08/2006 – 09/2009 Lid Netherlands Institute of Government 

 

01/2004 – 05/2008 Lid Nederlandse Sociologische Vereniging (voorheen Nederlandse 

Vereniging voor Maatschappij- en Cultuurwetenschappen) 

 

Talenkennis 

 

Nederlands:  Moedertaal  Frans:  Goed 

Engels:  Uitstekend  Spaans:  Basis 

Duits:   Uitstekend  

    

Vaardigheden & interesses  

 

Office (Word, PowerPoint, Excel), SPSS 

 

Sport (skiën, hardlopen, voetbal, basketbal), reizen, lezen,  

 

Persoonlijke eigenschappen 

 

Teamplayer met goede sociale en communicatieve vaardigheden.   

Organisatorisch, leergierig, verantwoordelijk, doorzettingsvermogen. 

 

 

Selectie van 4 (top) publicaties 

Jansen, V., Bosscher, V., Truyens, Jasper, & Shibli, Simon (2013). Comparing apples with 

oranges in international elite sport studies: is it possible?. In S. Söderman & H. Dolles (Eds.), 

Handbook of Research on Sport and Business (pp. 94-111) (17 p.). Cheltenham/Northampton: 

Edward Elgar Publishing (impactfactor, 1.6) 

 

Jansen, V., Leisink, P.L.M., Boselie, J.P.P.E.F., & Hosking, D.M. (2013). Concluding analysis: 

Managing social issues. In P.L.M. Leisink, J.P.P.E.F. Boselie, M. van Bottenburg & D.M. 

Hosking (Eds.), Managing social issues: A public values perspective. (pp. 258-274) (17 p.). 

Cheltenham Glos: Edward Elgar Publishing (impactfactor, 1.3). 

 

Leisink, P.L.M., Boselie, J.P.P.E.F., Jansen, V. & Hosking, D.M. (2013). Introduction to 

managing social issues. In P.L.M. Leisink, J.P.P.E.F. Boselie, M. van Bottenburg & D.M. 

Hosking (Eds.), Managing social issues: A public values perspective. (pp. 1-16) (16 p.). 

Cheltenham Glos: Edward Elgar Publishing (impactfactor 3.1). 

 

Jansen, V., Bosscher, V., Shibli, Simon & de Knop, Paul (2013). Managing high performance 

sport at the national policy level. In P. Sotiriadou & V. de Bosscher (Eds.), Managing High 

Performance Sport (pp. 45-65) (20 p.). Londen: Routledge (impactfactor, 0.6). 

 

 

 



Claire Rosenmöller - Masterthesis- 23 juni 2016     106 

 

Financiering (sinds 2009) 

2e geldstroom NWO 

 

2012: NWO, the end of membership as we know it? Organized sports and sustainable social ties 

(dossiernummer 328-98-002). Score 1,25. Kwalificatie: Excellent. Toegekend bedrag: €499.378. 

Looptijd: vier jaar 2012-2015. (promovendi worden nog geworven) 

 

2011: Succesvolle acquisitie onderzoeksgelden, gefinancierd door de volgende organisaties: 

ARKO Sports Media, BMC, Ernst & Young, Essener Uitgeverij & European Athletics. MAGW, 

150.000, onderwerp ‘American Systems taking over’. 
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3. Vrouwen in topfuncties binnen universiteiten in Nederland 

De volgende vragen hebben betrekking op vrouwen in topfuncties binnen universiteiten in 

Nederland: 

- Wat is uw mening over het aantal vrouwelijke hoogleraren binnen universiteiten? 

- Volgens het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is de aandacht voor 

vrouwen in topfuncties binnen Nederlandse universiteiten de afgelopen jaren 

toegenomen. Thema’s zoals diversiteit en doorstroomproblematiek staan centraal 

waardoor verscheidende actieplannen omtrent gendergelijkheid doorgevoerd zijn. Hoe 

denkt u hierover? Heeft u wat van deze actieplannen gemerkt? 

- Het groeitempo van 0.8% vrouwelijke hoogleraren per jaar ten opzichte van de verwachte 

resultaten, meer gendergelijkheid, van deze actieplannen blijft achter. Hoe denkt u 

hierover? 

- Nederland heeft een gemiddelde groei van 0.8% vrouwelijke hoogleraren per jaar en 

bekleed hierdoor met 16.9 procent vrouwelijke hoogleraren een positie onderin de 

Europese rangschikking. Wat zijn volgens u de oorzaken waardoor Nederland zo’n lage 

positie bezet? 

- En specifiek gericht op de VU, kunt u iets vertellen over het algemene denkbeeld omtrent 

de wetenschap en de rol van mannen en vrouwen? Hoe denkt men over vrouwen als 

hoogleraar binnen de VU? 

- Wat vindt u van de mogelijkheden die het FDL leerstoelen, het Charter ‘Talent naar de 

Top’ en het aanstellen van een Chief Diversity Officer binnen de VU bieden voor 

vrouwelijke hoogleraren? (zijn deze maatregelen voldoende om vrouwen te stimuleren?) 

Wat doet u er zelf aan om vrouwen in topfuncties binnen de VU te stimuleren? 

- De verhouding vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van mannelijke hoogleraren aan de 

VU blijft scheef, respectievelijk 19.2 procent tegen 80.8 procent. Wat zijn volgens u 

mogelijk oorzaken waardoor het aantal vrouwelijke hoogleraren achter blijft binnen de 

VU? 
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4. Algemeen beeld van vrouwelijke hoogleraren binnen de VU 

De volgende vragen hebben betrekking op het algemene beeld van vrouwen als hoogleraar 

binnen de VU. 

- Hoeveel vrouwen bekleden een positie als hoogleraar binnen de VU? 

- Hoeveel mannen bekleden een positie als hoogleraar binnen de VU? 

(Het aantal mannelijke hoogleraren is 209 en vrouwelijk hoogleraren 51) 

- Hoe staat u hier tegenover? 

- Als u uitgaat van het aantal geschikte mannelijke en vrouwelijke kandidaten voor de 

positie van hoogleraar zijn er dan volgens u, relatief gezien, verschillen om in 

aanmerking te komen voor dergelijke functies tussen mannen en vrouwen?  

- Uit onderzoek van Kaatz, Gutierrez en Carnes (2014) komt naar voren dat de 

wetenschappelijke top onverminderd gedomineerd wordt door mannen. Wat vindt u 

hiervan? (doordat mannen dé posities bekleden waar de organisatiecultuur afgebakend 

wordt. Namelijk,  in groepen waar meer dan 65% van de leden gelijke 

persoonskenmerken heeft, ontwikkelt zich een dominante stijl en omgangsvorm, ofwel 

organisatiecultuur) 

- Kunt u iets vertellen over de cultuur binnen de VU met betrekking tot vrouwen als 

hoogleraar?  

- Kunt u vertellen of binnen de VU weerstand heerst tegen vrouwen als hoogleraar? 

- Ziet u verscheidenheid tussen uw collega’s met betrekking tot acceptatie van vrouwelijke 

hoogleraren? Zo ja, waar denk u dat het aan ligt dat de ene collega’s meer open staat voor 

vrouwelijke hoogleraren dan de andere? 

 

- Hoe omschrijft u het glazen plafond?  

- Kunt u iets vertellen over het glazen plafond binnen de VU (onzichtbare barrières die het 

doorstromen van vrouwen naar topfuncties belemmeren) 

- Uit onderzoek van Van Engen, Bleijenberg en Vinkenburg (2010) en Bleijenbergh, Van 

Engen, Schulte en Blonk (2010) komt naar voren dat vrouwen tegen een glazen plafond 

binnen universiteiten oplopen door deels motivatie en capaciteiten factoren en door deels 

stereotyperingen, vooroordelen en organisatie praktijken en culturen. Hoe denkt u 
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hierover? (Wat zijn anders volgens u oorzaken voor het glazen plafond van vrouwen 

binnen de VU?, Bij ja: Heeft u er zelfs iets van gemerkt?) 

- Uit onderzoek van Draulans (2005) blijkt dat vrouwen in een minderheidspositie zich te 

dienen aan te passen aan de standaarden en omgangsvormen van mannen die een 

domineerde meerderheidspositie bekleden. Hierdoor ervaren vrouwen stereotyperingen 

en vooroordelen die ze binnen het wetenschappelijke vakgebied moeten weerleggen. Hoe 

denkt u hierover? Heeft u dit zelf ook gemerkt? 

- Wat verstaat u onder genderstereotyperingen van vrouwen? 

- Kunt u iets vertellen over vrouwen die binnen de VU doorstroommoeilijkheden ervaren 

door  gender stereotyperingen? 

- Heeft u er ervaring mee dat vrouwen op basis van genderstereotyperingen geen 

hoogleraar zijn geworden? (zo ja, kunt u hier iets meer over vertellen) 

- U bent geruime tijd werkzaam binnen de VU, heeft u het idee dat er een verandering 

heeft plaatsgevonden met betrekking tot de acceptatie voor vrouwen als hoogleraar?  

 

  



Claire Rosenmöller - Masterthesis- 23 juni 2016     110 

 

5. Benoemingsprocedure tot hoogleraar aan de VU 

De volgende vragen hebben betrekking op de benoemingsprocedure tot hoogleraar aan de 

VU: 

Kunt u iets vertellen over de benoemingsprocedure tot hoogleraar aan de VU? 

(Voorbereidende fase: ontstaan leerstoel, structuurrapport en profielschets, 

samenstelling selectiecommissie, Werving: open procedure en gesloten procedure, 

Selectie; eerste en tweede selectie, Benoeming) Wat zijn de standaard procedures die 

verbonden zijn aan de benoemingsprocedure? 

 

- Hoe ‘open’ zijn de benoemingsprocedures naar uw mening? (Vaak zijn procedures 

formeel ‘open’ maar feitelijk gesloten, dat wil zeggen er is al een beoogd kandidaat en 

het profiel is op hem/haar geschreven) 

- Hoe denkt u over het feit dat  benoemingscommissieleden vatbaar voor persoonlijke 

voorkeuren kunnen zijn waardoor binnen deze twee fases een richting gegeven kan 

worden aan de eisen van kandidaten? Dus kandidaten voor hoogleraarschap 

bevooroordeeld beoordelen? (of volledig objectief?) 

- Hoe denkt u over het feit dat benoemingscommissieleden bij de beoordeling van 

capaciteiten van mannen of vrouwen voor een functie als hoogleraar, voor een groot deel 

onbewust vatbaar zijn voor genderstereotyperingen? (Genderstereotyperingen zijn 

vooroordelen en overtuigingen van specifieke gedragingen, rollen en karakteristieken 

over mannen en vrouwen). Kunt u hier iets meer over vertellen? 

- Wat voor invloed hebben genderstereotyperingen op het beoordelen van kandidaten tot 

hoogleraar? Hoe denkt u over het feit dat genderstereotyperingen van vrouwen onbewust 

heersen onder hoogleraren? 

- Heeft u er ervaring in dat vrouwen nadelen ondervinden met betrekking tot de 

promotie/benoeming tot hoogleraar door genderstereotyperingen? (is de druk om zich te 

bewijzen groter voor vrouwen dan voor mannen tijdens de benoemingsprocedure?) 

- Hoe kunnen vrouwen volgens u evenveel kans maken om  hoogleraar te worden dan 

mannen? 
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6. Afsluiting  

Als laatste ben ik nog benieuwd naar uw mening met betrekking tot algemene kwesties omtrent 

vrouwen in topfuncties. 

- Hoe vindt u dat er vandaag de dag omgegaan wordt met  vrouwen in topfuncties binnen 

universiteiten in Nederland? Ziet u ruimte voor verbetering? 

- Hoe vindt u dat er momenteel wordt omgegaan met vrouwen in topfuncties binnen de 

VU? Ziet u ruimte voor verbetering? 

- Als een vrouwelijke kandidaat niet door de benoemingscommissie wordt benoemd tot 

hoogleraar maar een gelijkwaardige mannelijke kandidaat wel, zou u deze kwestie dan 

aankaarten? Gelet met het oog op het diversiteitsbeleid wat de VU nastreeft. Wat zijn de 

mogelijkheden hiervoor 

- Wat zou er volgens u moeten veranderen om zowel mannen als vrouwen te laten 

doorstromen naar een hogere functie? 

 

Dat waren alle interview vragen, hartelijk dan voor uw tijd en moeite. 

- Ben ik volgens u nog iets vergeten te vragen,  

- Is er nog iets wat u graag wilt meegegeven? 

 

Nogmaals dank. Dankzij uw medewerking hoop ik nieuwe inzichten te kunnen geven omtrent de 

doorstroommogelijkheden van vrouwen tot hoogleraar aan de VU. Ik hoop dat mijn onderzoek 

van toegevoegde waarde kan zijn voor de VU en haar diversiteitsbeleid, wat een belangrijk 

speerpunt vormt voor het nieuwe instellingsplan 2015-2020 van de VU. De inzichten rondom 

impliciete genderstereotyperingen onder hoogleraren en doorstroommogelijkheden van vrouwen 

binnen de VU maken het mogelijk om de diversiteit te realiseren. Wanneer namelijk binnen de 

VU het beeld bestaat dat vooroordelen en stereotyperingen de diversiteit belemmeren, kan de VU 

interventies en trainingen aanbieden gericht op bewustwording van impliciete vooroordelen en 

stereotyperingen bij meerderheidsleden. Hierdoor worden professionalisering, betrouwbaarheid 

en gerechtigheid van de benoemingsprocedure binnen de VU gewaarborgd en wordt hopelijk de 

scheve verhouding van vrouwelijke hoogleraren ten opzichte van mannelijke hoogleraren 

langzamerhand rechtgetrokken. 
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8.2 Codatie 

8.2.1 Proces van coderen 

Reden verschil vrouwelijke/          Reden verschil vrouwelijke/  

mannelijke hoogleraren            mannelijke hoogleraren    

  

Beleid van de VU          Beleid van de VU ten aanzien van  

Effect beleid van de VU         diversiteit 

 

Algemeen denkbeeld over vrouwen als hoogleraar  

Vrouwen gaan zich aanpassen aan de masculiene cultuur 

Vrouwen passen zich aan het beeld van hoogleraarschap aan 

Algemeen denkbeeld over hoogleraren 

Beeld staande houden 

Wens dat vrouwen zich als mannen gedragen         

Queen Bee  

Eisen hoogleraarschap          Organisatiecultuur van de VU 

Masculiene cultuur  

Vrouwen passen zich niet aan de masculiene cultuur aan 

Impliciete ideeën omtrent het beeld van een wetenschapper  

Verwachtingen van vrouwen als hoogleraar  

Algemene beeld van een wetenschapper staande houden  

Vrouwen helpen mee in het algemene beeld van een wetenschapper in stand te houden  
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Aantal vrouwelijke           Aantal vrouwelijke 

hoogleraren              hoogleraren      

 

 

Het glazen plafond          Het glazen plafond 

Doorbreken glazen plafond          

 

Genderstereotyperingen            

Impliciete genderstereotypen         Genderstereotyperingen van 

Stereotyperingen en vooroordelen        vrouwen 

Invloed genderstereotyperingen 

 

Persoonlijke voorkeur benoemingsadviescommissieleden voor een kandidaat 

Bevooroordeeld          Benoemingsprocedures aan de  

Benoemingsprocedure hoogleraar        VU 

Openheid benoemingsprocedure 
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8.2.2 Interview respondent 2 

Groen – Glazen plafond 

Rood – Stereotyperingen en vooroordelen 

Geel – Masculiene cultuur 

Roze – Invloed genderstereotyperingen 

Licht blauw – Genderstereotyperingen 

Grijs – Benoemingsprocedure hoogleraar 

Donker groen – Eigenschappen hoogleraar 

Bruin/groen – Openheid benoemingsprocedure 

Groen/blauw – Persoonlijke voorkeur benoemingsadviescommissieleden  

 

vrouwen een succesvolle carrière niet waard zijn, doet  inbreuk op de sociale 

identiteit van vrouwen en gaan zich hierdoor distantiëren van andere vrouwen (van 

hun groep). Ze legitimeren het nadelige positie van vrouwen en streven een 

masculiene cultuur na. Gaan zich gedragen als mannen. Dit is een gevolg door een 

overheersende masculiene cultuur waardoor vrouwen nog moeilijker topfuncties 

kunnen bereiken. Ik vind het moeilijk om daar uitspraken over te doen, maar ik heb dat 

wel meegemaakt. Maar in mijn eigen faculteit ligt dit wel anders. U zegt u heeft dit 

meegemaakt, heeft u het idee gehad dat vrouwen last hebben gehad van het glazen 

plafond? Ik vind dat lastig, ik kan dat niet.. Heeft u er verhalen over gehoord? Ja 

tuurlijk, die lees je ook in de krant. Maar binnen de VU specifiek? Ik ken alleen mijn 

eigen faculteit, daar heb ik het niet gezien. En in het college van decanen zaten ook 

vrouwelijke decanen, die waren daar gewoon. Daar heb ik het niet gezien dus kan je niet 

echt zeggen dat er sprake is van een glazen plafond. Ik heb daar persoonlijk niet echt 

zicht op gehad, en voor mezelf geen rol gezien. Het is wel iets om aandacht aan te 

besteden maar ik heb zelf ook niemand daarop afgeschreven. Want hoe zou u het glazen 

plafond omschrijven? Kennelijk is dat iets zoals bijvoorbeeld binnen de economische 

faculteit dat er toch een dominante cultuur zich verzet tegen het toelaten van opposities 

van mensen die niet voldoen aan die stereotype beeld. Zou u een glazen plafond binnen 

de VU erkennen? Niet binnen mijn faculteit 
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- Doordat vrouwen in een minderheidspositie zich dienen aan te passen aan de 

standaarden en omgangsvormen van mannen die een domineerde 

meerderheidspositie bekleden, ervaren vrouwen stereotyperingen en vooroordelen 

die ze binnen het wetenschappelijke vakgebied moeten weerleggen om zich te 

bewijzen. Hoe staat u hier tegenover? Ja dat klopt! Wat verstaat u onder 

genderstereotyperingen van vrouwen? Dat is wel een moeilijke vraag, die 

tegenstellingen die je in het begin liet zien. Het competitieve is wel een punt. De 

wetenschap is heel competitief, dat is ook in alle sectoren. Competitief zijn en daarmee 

om kunnen gaan is wel een belangrijke eigenschap, daar kom je gewoon verder mee en 

dat is misschien iets waarbij je je kan voorstellen dat sommige kandidaten in 

sollicitatiegesprekken zich niet over uitlaten. Vrouwelijke kandidaten? Ja bijvoorbeeld, 

dat zou kunnen ja. Heeft u er ervaring mee dat vrouwen op basis van 

genderstereotyperingen, zoals niet competitief zijn, doorstroommoeilijkheden 

ervaren? Ja dat zou kunnen. Ik kan me het wel voorstellen dat dat gebeurt, dus dat wat jij 

noemt, genderstereotyperingen, een rol spelen. Kunnen die een effect hebben bij 

doorstroommogelijkheden van vrouwen? Ja zeker. Ik vind het ook een beetje een 

generalisatie, maar het is wel zo.  

- Want bent u wel eens onderdeel geweest van een benoemingscommissie die 

kandidaten voor het hoogleraarschap beoordelen? Ja ja zeker. Kunt u iets vertellen 

over de benoemingsprocedure tot hoogleraar aan de VU? Profiel schets, 

structuurrapport waarin de inhoud van de leerstoel is omschreven, dan krijg je kandidaten 

voor je neus en je pikt er één uit. En wat zijn specifieke kenmerken waarnaar u kijkt, 

naast de competitiviteit? Leiderschap, evenwicht enzo. En ook het cv vind ik heel 

belangrijk.  

- En naar uw mening, hoe ‘open’ zijn de benoemingsprocedures? Niet, zijn niet open. 

Ik heb aantal keren meegemaakt dat er een politiek verhaal achter zat. En wat bedoelt u 

met een politiek verhaal? Nou dat er dus buiten de benoemingscommissie al door 

betrokkenen keuzes zijn gemaakt. Dus dat er eigenlijk al een beoogd kandidaat is 

waarbij het profiel op hem/haar geschreven is? Ja dat kan. Maar vaak nog subtieler. Ik 

heb wel eens als UHD in Leiden gehad dat we iemand hadden uitgekozen waarvan we 

dachten dat het de beste was maar die paste volgens de decaan niet in het totaal beeld. 
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Die werd het dus niet. Oke, en hoe denkt u over het feit dat  

benoemingscommissieleden vatbaar voor persoonlijke voorkeuren kunnen zijn 

waardoor binnen deze twee fases een richting gegeven kan worden aan de eisen van 

kandidaten? Ik denk dus dat de politieke krachten vaak meespelen, niet persé 

persoonlijke krachten. Meer politiek krachten; we moeten hier niet iemand hebben met 

die achtergrond, met die kennis, met die expertise, we moeten een ander figuur hebben. 

Het speelt ook een rol, dat heb ik toevallig een keer meegemaakt met een vrouwelijke 

hoogleraar, die zich verzette tegen een kandidaat die naar haar oordeel teveel op haar 

terrein zat. En kijkend naar gender, heeft u er ervaring mee dat kandidaten worden 

afgekeurd om het feit dat ze of vrouw of man zijn? Dat heb ik niet meegemaakt. Zou 

u kunnen inbeelden dat dit wel zo het geval kan zijn, dat dus 

benoemingscommissieleden bevooroordeeld de procedure in gaan met het idee ‘we 

zijn op zoek naar een man’? Het kan zijn dat je denkt we hebben hier een team van 

hoogleraren en we willen daar een bepaalde verdeling in hebben. Dat kan. Dat je dan 

denkt, het is goed als we een man of een vrouw erbij krijgen. Dat is in principe wel 

denkbaar.  

 

 

 


