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Waarom dit onderzoek?



Onderzoeksvragen

• Krijgen mannelijke en vrouwelijke docenten gemiddeld 
dezelfde rapportcijfers in de vakevaluaties? Zo nee, welke kant 
gaat dit verschil op?

• Zijn er docent-, cursus- en/of surveyeigenschappen aan te 
wijzen die hiermee samenhangen?

• Hoe staat het ten aanzien van deelaspecten van het doceren 
waarnaar gevraagd wordt in de vakevaluaties? 



Data

Vakevaluaties:

- Verplichte vakken 2016/’17

- 1677 vakken/cursussen

- 4992  groepen/klassen

- 2234 verschillende docenten

- 5 faculteiten

- 128.377 studentbeoordelingen van hun docenten
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Data

Achtergrondkenmerken:

• docent: geslacht, nationaliteit (NL/niet NL), leeftijd, 
dienstverband (vast/tijdelijk), deeltijdfactor, functie, 
dienstjaren bij de UvA, onderwijskwalificatie

• cursus: faculteit, cursusniveau (ba/ma), groepsgrootte vak,

• survey: online/papieren survey, evaluatietaal



Data



Methode

ICC = 0,27



Methode

Modellen:

1) alleen sekse om docentbeoordeling per sekse vast te stellen 
(i.p.v. onafhankelijke t-toets)

2) volledig model om samenhang achtergrondvariabelen en 
docentscores te onderzoeken



Resultaten



Docentscores naar geslacht



Samenhang docentscores en 
achtergrondvariabelen

Samenhang in het model:
Leeftijd en senioriteit
Klassengrootte
Type college (werk-/hoorcollege)
Functie
Faculteit
Master/bachelor
Online survey /papieren survey

Geen samenhang in het model:
Geslacht, nationaliteit, onderwijskwalificatie, vaste/tijdelijke aanstelling, taal 
van de survey, deeltijdfactor



Docentscores naar leeftijd



Docentscores naar functie



Docentscores naar klassengrootte



Docentscores naar soort gegeven college 



Deelaspecten van het doceren

Differences in particular aspects of lecturing, schematic summary of gender only-model results 

Type of class item

Lecture The lecturer provided good examples to clarify the subject matter

Lecture The lecturer brought the subject matter to life

Lecture The lecturer demonstrated the importance of the subject matter

Lecture The lecturer encouraged the students to think about the subject matter

Lecture The lecturer explained the subject matter clearly1)

Seminar / tutorial I was given clear instructions for the assignments and activities

Seminar / tutorial The lecturer demonstrated why the assignments were useful

Seminar / tutorial The supervision during the sessions was good

Seminar / tutorial The lecturer provided good feedback

Seminar / tutorial The lecturer encouraged the students to think about the subject matter

Seminar / tutorial The lecturer encouraged the students to participate actively

Seminar / tutorial The sessions were well organised

1) Marked in bold are the items for which a significant difference between male and female lecturers was 

predicted within the gender only-models. In the full  models, no significant differences between male and female 

lecturers were found.



Overige resultaten: faculteiten



Overige resultaten: sekse studenten 

7,5

7,4

7,6

7,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mannelijke docenten

vrouwelijke docenten

mannelijke docenten

vrouwelijke docenten

7
2

,4
%

 m
an

n
el

ijk
e

st
u

d
en

te
n

8
1

,3
%

 v
ro

u
w

el
ijk

e
st

u
d

en
te

n
*

Top-10 opleidingen met grootste aandeel mannelijke / vrouwelijke studenten



Conclusies

Vrouwelijke docenten worden hoger beoordeeld dan 
mannelijke docenten als we naar de UvA als geheel 
kijken. De verschillen zijn echter klein en de variatie 
binnen de groepen is groot.

De data suggereren dat de verschillen samenhangen 
met verschillen in ‘demografische kenmerken’ van de 
groepen vrouwelijke en mannelijke docenten.

Binnen de Faculteit der geesteswetenschappen waren 
de sekseverschillen in docentscores het grootst.



Wat hebben met de resultaten gedaan?



Dank voor je aandacht !

Vragen?

Meer weten? Mail naar j.j.a.m.vandentillaart@uva.nl


