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Inhoud Voorwoord
Je bent jong en je hele toekomst ligt voor je. Tijd voor enkele belangrijke 
keuzes die alleen jij kan maken. Wil je mensen helpen? Carrière maken 
in financiën? Nieuwe technologieën ontwikkelen? Toekomstige generaties 
klaarstomen in het onderwijs? De gouden raad: kijk naar je eigen interes-
ses en vaardigheden en ga op zoek naar de opleiding, het beroep en de 
sector die daar het beste bij aansluiten.

Kiezen is niet eenvoudig, en toch willen zij-kant, de progressieve vrou-
wenbeweging, en het Vlaams ABVV je in deze brochure nóg enkele aan-
dachtspunten meegeven. Want de keuzes die je vandaag maakt, hebben 
een grote invloed op je loopbaan en op je latere loon. 

Als vrouw kan je in je loopbaan al wel eens gehinderd worden door obsta-
kels als het glazen plafond, de loonkloof of beklemmende stereotypes. 
Ook mannen dragen de gevolgen van dat soort onrechtvaardigheden. 
Want als je vrouw 22% minder verdient dan haar mannelijke collega’s, laat 
dat zich voelen in het hele gezin. En wanneer een man een deeltijdse func-
tie geweigerd wordt omdat dat ‘voor vrouwen’ is, worden die traditionele 
rollenpatronen plots ook heel vervelend voor mannen.

Omdat er in ons land nog altijd geen loongelijkheid tussen vrouwen en 
mannen is, wordt op initiatief van zij-kant en in samenwerking met de vak-
bond ABVV al 7 jaar Equal Pay Day georganiseerd, de dag voor gelijk loon. 
Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen gemiddeld langer moeten 
werken om op jaarbasis evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar 
al verdienden. Equal Pay Day vindt eind maart plaats. Dit tijdstip is niet 
toevallig gekozen: het staat symbool voor de grootte van de loonkloof. Als 
de loonkloof tussen vrouwen en mannen verkleint, dan verschuift Equal 
Pay Day naar een vroeger tijdstip in het jaar. Het omgekeerde geldt natuur-
lijk ook wanneer de loonkloof groter wordt. De jaarlijkse berekening van 
Equal Pay Day gebeurt op basis van officiële en betrouwbare statistieken.
Hoe je je kan wapenen tegen de hindernissen op onze arbeidsmarkt, lees 
je in deze brochure. Want je weet: een gewaarschuwde vrouw of man is er 
twee waard.

Inga Verhaert, voorzitter zij-kant

Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Vera Claes, nationaal secretaris zij-kant
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De loonkloof
De loonkloof, wat is dat?

Als we de lonen van mannen en vrouwen op de Belgische arbeidsmarkt 
vergelijken, merken we nog steeds verschillen op. De loonkloof bedraagt 
vandaag gemiddeld 22%, uitgaande van de bruto maandlonen in de privé-
sector, deeltijds werk inbegrepen. Het brutoloon is je volledige loon, vóór 
de afhouding van de bedrijfsvoorheffing en de sociale zekerheid. Wat je 
daarna als werknemer op je rekening gestort krijgt en dus effectief kan 
besteden, is je nettoloon.

Dat we in onze Equal Pay Day-indicator rekening houden met deeltijds 
werk heeft natuurlijk een grote invloed op de berekening van de loonkloof, 
want vrouwen werken vaker deeltijds dan mannen, al is dat heus niet al-
tijd uit vrije wil. En helaas: zelfs als we ons alleen toespitsen op de lonen 
van voltijdse werknemers, blijkt dat mannen nog steeds 10% meer verdie-
nen dan vrouwen. Beide fenomenen – het loonverschil m/v en het grotere 
aandeel vrouwen onder de deeltijdsen – maken deel uit van de ongelijk-
heid op de arbeidsmarkt die we met Equal Pay Day willen aankaarten.

Via een eenvoudige rekensom valt Equal Pay Day dit jaar op 20 maart 2012. 

vrouwen verdienen gemiddeld 22 % minder per jaar dan mannen

 

om te verdienen wat een man verdient in 1 jaar tijd moeten vrouwen dus langer werken

 

22% van 365 dagen = 80 bijkomende dagen

 

vrouwen werken dus bijna 3 maanden langer, tot 20 maart in 2012
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Zijn we op de goede weg?

In de officiële cijfers die de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie 
jaarlijks opstelt over de loonkloof, zien we een lichte positieve trend. Dat 
komt omdat vrouwen geleidelijk aan meer en langer aanwezig zijn op de 
arbeidsmarkt – ook in hogere functies – en ze vandaag starten met een 
even hoog – of zelfs hoger – opleidingsniveau dan mannen. De gemid-
delde lonen van vrouwen zijn de laatste jaren dus sterker gestegen dan 
die van hun mannelijke collega’s. Bovendien kampt België met een econo-
mische crisis, die in eerste instantie vooral mannen treft omdat zij vaker 
werken in conjunctuurgevoelige sectoren zoals de bouw en de industrie.

Op 10 jaar tijd is de loonkloof voor voltijdse en deeltijdse werknemers 
daardoor met meer dan 6% verkleind, en tegenover vorig jaar is er zelfs 
een verbetering van 1%. Dat is goed nieuws, maar aan dit tempo moeten 
we nog 22 jaar wachten op een gelijk loon v/m. Het is dus dringend tijd 
voor actie!

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vrouwen (in €) 1639 1719 1806 1834 1932 2003 2049 2106 2130 2242 2343

Mannen (in €) 2283 2338 2440 2462 2592 2677 2720 2756 2783 2909 2999

Loonkloof 28% 26% 26% 26% 25% 25% 25% 24% 23% 23% 22%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vrouwen (in €) 2343 2387 2491 2577 2682 2785

Mannen (in €) 2757 2807 2846 2918 3022 3105

Loonkloof 15% 15% 12% 12% 11% 10%

Ter vergelijking –evolutie van het gemiddeld bruto maandloon van vrouwen t.o.v. dat van 
mannen – voor voltijdse werknemers in de privésector

De Equal Pay Day-Indicator  evolutie van het gemiddeld bruto maandloon van 
vrouwen t.o.v. dat van mannen – voor voltijdse en deeltijdse werknemers in de privésector

Bron: enquête over de structuur en verdeling van de lonen, FOD Economie-ADSEI  2011 

Bron: enquête over de structuur en verdeling van de lonen, FOD Economie-ADSEI  2011 

Waar komt die loonkloof vandaan?

De hamvraag is natuurlijk: waarom is er een loonkloof? Het officiële Loon-
kloofrapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
(IGVM) van 2011 geeft ons daarvoor 5 belangrijke indicatoren: opleidings-
niveau, leeftijd , nationaliteit, gezinssituatie  en natuurlijk ook de profes-
sionele kenmerken (beroep, sector, arbeidsregime,…). 

Je opleidingsniveau
Je diploma bepaalt in grote mate wat je beroep wordt, en dus ook wat je 
zal verdienen. Een hoger diploma levert meestal ook een hoger loon op. 
Maar het hangt er ook sterk van af wát je gestudeerd hebt: technische en 
wetenschappelijke richtingen liggen beter in de markt, met hogere lonen, 
meer promotiekansen en loopbaanmogelijkheden.
Over de relatie tussen je studiekeuze en de loonkloof lees je verder meer.

Je leeftijd
Het loon stijgt met de leeftijd door een toename in werkervaring en anciën-
niteit. Bij mannen stijgt het gemiddelde bruto uurloon gelijkmatig met de 
leeftijd. Bij vrouwen gebeurt dat ook tot zo’n 35 jaar, waarna het min of 
meer op hetzelfde niveau blijft hangen. Dat is gemakkelijk te verklaren: 
vrouwen onderbreken vaker hun carrière en maken minder kans op pro-
moties, waardoor hun loon niet de kans krijgt te stijgen. Hier wordt de 
loonkloof dus een loopbaankloof.

Je nationaliteit
Werknemers in België met een andere nationaliteit verdienen over het al-
gemeen minder dan de Belgen, op Amerikanen, Duitsers, Nederlanders, 
Fransen en enkele andere EU-nationaliteiten na. De laagste lonen gaan 
naar werknemers afkomstig uit de Magreb-landen, gevolgd door die uit 
de rest van Afrika. Bij alle nationaliteiten verdienen vrouwen minder dan 
hun mannelijke collega’s. 

Je gezinssituatie
Ook de gezinssamenstelling heeft een invloed op de loonkloof. Mannen 
met een partner verdienen meer dan alleenstaande mannen, terwijl dat 
verschil bij vrouwen – vreemd genoeg – veel kleiner is. Maar nog treffen-
der is dat mannen met meerdere kinderen meer verdienen dan mannen 
zonder kinderen, terwijl vrouwen minder verdienen naarmate ze meer    
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kinderen hebben. Blijkbaar weegt het idee van de man als kostwinner nog 
steeds door, waardoor hij, eens hij een gezin sticht, opeens aanspraak 
lijkt te maken op een hoger loon. 

Professionele kenmerken
Je loon hangt natuurlijk sterk samen met je werk, en daar liggen erg grote 
verschillen tussen mannen en vrouwen.

Zo zijn vrouwen oververtegenwoordigd in sectoren waar er minder te 
verdienen valt, zoals de schoonmaaksector of de sociale sector. De lo-
nen liggen er lager, er zijn minder promotiekansen en minder extralegale 
voordelen zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen, gsm of een hospita-
lisatieverzekering. Zelfs bij studentenjobs zien we die verschillen al: jon-
gens kiezen vaker voor handarbeid en meisjes voor hoofdarbeid. Maar het 
gemiddelde loon van een jobstudent die met zijn handen werkt, bedraagt 
961 euro, terwijl dat voor een hoofdarbeider slechts 931 euro is1. Ook tie-
ners worden door de keuzes die ze maken dus al geconfronteerd met de 
loonkloof. 

Zelfs voor gekwalificeerde vrouwen met het ‘juiste’ beroep is het niet ge-
makkelijk om de top te bereiken. Zij stoten nog steeds op het beruchte 
glazen plafond, een denkbeeldige barrière die vrouwen ervan weerhoudt 
leidinggevende functies met meer verantwoordelijkheid te bereiken. Zo 
was in Vlaanderen in 2008 slechts 4% van de topmanagers een vrouw2, 
werd slechts 10% van de bestuurszetels in de raden van bestuur van de 
BEL 20-bedrijven in 2010 bekleed door een vrouw3 en zijn er in onze hui-
dige federale regering slechts 6 vrouwen op 19 ministers en staatssecre-
tarissen. Alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog het fenomeen van de 
‘sticky floors’ die vrouwen als het ware vastplakken aan eenzelfde niveau 
en hen slechts weinig manoeuvreerruimte bieden in hun carrière. De ne-
faste invloed van zo’n onevenwicht v/m in verantwoordelijke functies op 
de genomen beslissingen wordt gelukkig stilaan erkend, met quotawetten 
in de politiek en het bedrijfsleven tot gevolg.

Zelfs als vrouwen de top bereiken, is hun loon toch nog altijd lager dan dat 
van mannen. Vrouwelijke directeurs en beheerders verdienen 34% minder 
dan hun mannelijke tegenhangers, bij directie-, kaderleden en bedrijfslei-
ders bedraagt dat verschil 14%4.

En dan is er natuurlijk nog de impact van de arbeidsduur: hoe minder je 
werkt, hoe minder je verdient. In de cijfers zien we een onevenwicht: van 
alle vrouwelijke werknemers werkt 44% deeltijds, tegenover 9% van de 
mannelijke collega’s5. Door de traditionele rollenpatronen nemen vrou-
wen nog steeds meer zorgtaken in het gezin op zich, maar het heeft wel 
grote gevolgen voor de positie van deze vrouwen op de arbeidsmarkt en 
hun sociale zekerheidsrechten bij ziekte of werkloosheid en voor hun 
pensioen. 

5 ‘Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren’, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2012.

1 ‘Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren’, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2012.
2 http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/kwesties/beheerraden/beheerraden_cijfers_in_belgie.html 
3 ‘Onderzoek naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 bij de BEL 20-ondernemingen’, Guberna, 2011.
4 ‘De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Rapport 2011’, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2011.

En verklaart dat dan alles? 

De vijf hierboven beschreven factoren verklaren volgens de analyse van de 
FOD Economie en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
samen zo’n 48% van de loonkloof. Meer dan de helft van die verklaring 
vinden we in de professionele kenmerken, terwijl een derde voortkomt uit 
individuele factoren als het diploma, de leeftijd en de nationaliteit, en de 
overige 15% voortvloeit uit de gezinssituatie. 

In dit verklaarde gedeelte zitten dus objectieve feiten als de oververtegen-
woordiging van vrouwen in onderbetaalde sectoren en in deeltijds werk. 
Dat betekent echter niet dat ze de loonkloof rechtvaardigen. We kunnen 
ons immers afvragen waarom het zo vaak de vrouw is die haar loopbaan 
op een laag pitje (moet) zet(ten) voor het gezin, of waarom meisjes on-
danks goede schoolresultaten toch minder vaak de stap zetten naar tech-
nische en wetenschappelijke studierichtingen. 

Laten we niet vergeten dat – ondanks alle statistieken en theorieën – 52% 
van de loonkloof nog niet verklaard kan worden. Dat betekent dat een 
vrouw met dezelfde leeftijd en anciënniteit, werkzaam in dezelfde functie 
in dezelfde sector en met hetzelfde opleidingsniveau als een man toch 
nog minder kan verdienen dan die mannelijke collega, en dat we daar tot 
vandaag geen sluitende verklaring voor hebben. Natuurlijk zou een deel-
tje daarvan met nieuwe statistieken en onderzoeken ook verklaard kun-
nen worden, maar de achterliggende waarheid blijft dezelfde: in België is 
er anno 2012 nog steeds een loondiscriminatie op de arbeidsmarkt, enkel 
en alleen gebaseerd op geslacht. En dat kunnen en willen wij niet zomaar 
aanvaarden. 

1110



De loopbaankloof
En dan is er nog de loopbaankloof…

Alsof die loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen nog niet erg ge-
noeg is, is er ook nog de loopbaankloof. De loonkloof is een statisch ge-
geven, waarbij je op een specifiek moment het verschil kan berekenen 
tussen de gemiddelde lonen van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. 
De loopbaankloof schetst een ruimer plaatje, door het volledige carrière-
verloop van vrouwen te vergelijken met dat van hun mannelijke collega’s, 
van de wieg tot het graf als het ware.

De loopbaankloof maakt duidelijk dat de situatie dramatischer is dan en-
kel het verschil in loon: globaal krijgen vrouwen in hun carrière nog steeds 
minder kansen dan mannen. Ze maken minder kans op promotie of ver-
dere bijscholing en werken vaker in onzekere of tijdelijke jobs. Bovendien 
werken ze in vergelijking met hun mannelijke collega’s vaker deeltijds, ne-
men ze eerder deeltijdse of voltijdse loopbaanonderbrekingen of blijven 
ze zelfs een periode thuis zonder inkomen. Handig voor de combinatie 
werk-gezin, maar nefast voor de opbouw van een volledige loopbaan, die 
rechtstreeks leidt tot een volwaardig en leefbaar pensioen. Iets waar je 
aan het begin van je loopbaan waarschijnlijk nog niet bij stilstaat, maar 
waar je later pas echt de gevolgen van zal voelen.

Laten we even verschillende elementen van de loopbaankloof onder de 
loep nemen.

Deeltijds werk
Vooral vrouwen werken deeltijds en dragen de gevolgen daarvan. Volgens 
de Arbeidskrachtenenquête 2010 van de FOD Economie werkte één op de 
vier werknemers in 2010 deeltijds. Van alle loontrekkende vrouwen werkte 
44% deeltijds, terwijl dit bij de mannen slechts 9% is. Een deeltijdse job 
betekent een deeltijds loon, deeltijdse sociale zekerheidsrechten en op 
termijn meestal ook een ‘deeltijds’ pensioen.

Wanneer de optie van deeltijds werk binnen een gezin op tafel ligt, valt 
de keuze vaak op de vrouw. Onze maatschappij legt de zorgtaken binnen        
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het gezin sowieso meer bij vrouwen, maar de beslissing vloeit vaak ook 
rechtstreeks voort uit de loon- en loopbaankloof. Als de vrouw toch min-
der verdient en minder kansen krijgt op de arbeidsmarkt, neemt het ge-
zin de minste financiële risico’s met een voltijds werkende man en een 
deeltijds werkende vrouw. Die overweging klopt voor stabiele gezinnen, 
maar wat als het gezin plots uit elkaar valt? Tegenover elke drie afgeslo-
ten huwelijken stonden in 2010 twee echtscheidingen en tegenover elke 
drie wettelijke samenwoningen stond één beëindiging daarvan6. Op lange 
termijn zijn er dus wel degelijk financiële risico’s, vooral voor de vrouw die 
deeltijds werkt, als zij plots alleen komt te staan. Zo beïnvloeden schijn-
baar logische gezinsbeslissingen op lange termijn de positie van de vrouw 
én de loon- en loopbaankloof.

Deeltijds werk mag dan al een keuze zijn van de betrokkenen, toch wordt 
deze vaak ingegeven door externe omstandigheden. Volgens de Arbeids-
krachtenenquête werkt een op de 10 werknemers in een functie die niet 
voltijds beschikbaar is. 
Bovendien zegt zo’n 10% van de vrouwen en 15% van de mannen geen 
voltijdse betrekking te vinden. In die situaties is dus nauwelijks sprake 
van een persoonlijke keuze. Veel mensen die deeltijds werken motiveren 
dit met persoonlijke redenen: hun familiale situatie, gezondheidsproble-
men, beroepsproblemen zoals stress of pesterijen of het volgen van een 
bijkomende opleiding. Vrouwen (52%) geven vaker familiale redenen voor 
hun deeltijds werk dan mannen (30%). Globaal kiest slechts 12% van de 
deeltijds werkende vrouwen en 8% van de deeltijds werkende mannen er 
echt voor om deeltijds te werken: zij zeggen geen voltijdse job te willen, 
zonder specifieke reden.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking
België telt verschillende soorten verlofstelsels die werknemers toelaten 
een betere balans te vinden tussen werk en privé. We spreken van loop-
baanonderbreking voor wie in de openbare sector werkt en van tijdskre-
diet voor werknemers in de privésector. Daarnaast bestaan er ook drie 
thematische verloven: ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof. 
Deze systemen blijven, zeker in het begin van de loopbaan, vooral een 
vrouwenzaak. Slechts 1 aanvraag op 3 is afkomstig van mannen, meestal 
pas in de laatste jaren voor hun pensioen7.

Als je je loopbaan onderbreekt, voltijds of deeltijds, leidt dit niet alleen 
tot een lager inkomen tijdens die onderbreking, maar op termijn vaak ook 
tot een lager pensioen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat wie terugkeert 
uit zo’n onderbreking minder kans maakt op promotie en loonsverhoging, 
tot jaren na de herintrede. Dat wordt vooral verklaard doordat werkgevers 
de onderbreking beschouwen als een gebrek aan verbondenheid met je 
job. Zo wordt de onderbreking van je loopbaan een echte carrièreval, die 
helaas vooral voor vrouwen dichtklapt.

Brugpensioen
Brugpensioen is eerder een mannenzaak: mannen werken langer dan 
vrouwen en werken vaker in bedrijven of sectoren die in aanmerking ko-
men voor dit stelsel. Bovendien is voor vrouwen de toegang tot brugpensi-
oen problematisch omdat zij vaker onderbrekingen in hun loopbaan heb-
ben en dus niet voldoen aan de strenge loopbaanvoorwaarden die aan het 
brugpensioen gekoppeld zijn. In het verleden werd dit o.a. opgelost door 
het systeem van gelijkgestelde periodes, waarbij bepaalde niet-gewerkte 
periodes in de loopbaan toch meetellen voor de berekening van het brug-
pensioen. Met het nieuwe regeerakkoord wil de overheid de eisen echter 
nog verstrengen, onder meer door de herziening van die gelijkgestelde 
periodes, zodat het voor personen met een onderbroken loopbaan – voor-
namelijk vrouwen – nóg moeilijker wordt aanspraak te maken op dit stelsel.

Pensioenkloof
Omdat ons pensioensysteem minder goed is afgestemd op flexibele loop-
banen, bouwen vrouwen – die vaker afwijken van de ‘standaardloopbaan’ 
– onvoldoende rechten op. Daarom bedroeg het gemiddeld maandelijks 
pensioenbedrag op basis van de eigen prestaties in 2008 999 euro voor 
vrouwen, tegenover 1329 euro bij mannen. Als je weet dat de Belgische 
armoededrempel in 2008 op 966 euro per maand voor een alleenstaande 
werd vastgesteld, zie je meteen dat het voor sommige gepensioneerde 
vrouwen erg moeilijk is om te overleven. 

Gelukkig kan dit schamel pensioen aangevuld worden met een Inko-
mensgarantie voor Ouderen (IGO), een extraatje voor ouderen die niet 
over voldoende middelen beschikken. Het rustpensioen van alleenstaan-
de vrouwen, eventueel gecombineerd met zo’n IGO, bedraagt daardoor 

6 ‘Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren’, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2012.
7 h‘Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren’, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2012. 1514



gemiddeld 1.184 euro per maand, of ruim 100 euro minder dan het gemiddel-
de pensioen voor mannen. Bij gehuwde vrouwen is de kloof nog groter: het 
gemiddeld pensioeninkomen van een gehuwde vrouw (752 euro per 
maand) bedraagt minder dan de helft van dat van een gehuwde man 
(1.530 euro per maand). Dat betekent dat veel gehuwde vrouwen financieel 
afhankelijk zijn van hun man.

Armoederisico’s
Vrouwen vormen, o.a. door de loon- en loopbaankloof, een kwetsbare 
groep wat armoede betreft. In België leefde in 2010 15,2% van de vrouwen 
van een inkomen dat lager ligt dan de armoedegrens, tegenover 13,9% 
van de mannen. Van alle vrouwelijke 60-plussers bevond zich 18,5% onder 
de armoederisicodrempel en bij de vrouwelijke 75-plussers liep dit 
percentage zelfs op tot 21%.  

Beperkte inkomens kunnen eventueel aangevuld worden met het loon 
van een partner of ander gezinslid. Maar natuurlijk leeft niet iedereen sa-
men met anderen, en houden niet alle relaties stand. Om het echte armoe-
derisico van iemand te evalueren, moet dus gekeken worden naar de mate 
waarin hij of zij afhankelijk is van het inkomen van anderen, zelfs als er in 
werkelijkheid niemand is om afhankelijk van te zijn. Uit de cijfers blijkt dat 
meer dan een derde van de vrouwen financieel niet op eigen benen kan 
staan, terwijl dat bij mannen slechts een op de tien is. Het verschil tussen 
vrouwen en mannen is het grootst bij gepensioneerden: vrouwen hebben 
dan vijf keer meer kans om onder de individuele armoedegrens te val-
len dan gepensioneerde mannen. Voor de alleenstaanden onder hen is dit 
dramatisch: wie volgens de statistieken financieel afhankelijk is van een 
ander maar concreet niemand heeft om op terug te vallen, is arm8.

Oorzaken van de loopbaankloof

Dat de loonbaankloof tussen vrouwen en mannen een feit is en nadelige 
gevolgen heeft voor vrouwen, is duidelijk. Maar hoe zijn we tot zo’n onge-
lijkheid gekomen? 

Opleidingsniveau
Afhankelijk van je behaalde diploma, zien je toekomstperspectieven er 

8 Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren’, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2012. 

heel anders uit. Voor laaggeschoolde vrouwen die enkel het vooruitzicht 
hebben op een zeer laag loon, al dan niet in combinatie met een onze-
kere baan met moeilijke uren, is buitenshuis werken vaak geen aantrek-
kelijke optie. Voor hen is het soms zelfs voordeliger om thuis te blijven 
met een werkloosheidsuitkering, dan uit werken te gaan voor een laag 
loon en daarvan bijvoorbeeld nog kinderopvang te moeten betalen. He-
laas creëert deze zogenaamde werkloosheidsval op termijn vaak heel wat 
nieuwe financiële problemen en maakt het een eventuele herintrede op 
de arbeidsmarkt nog moeilijker. 

Opleidingskansen
Uit een recent Jobat-onderzoek9 over de opleidingsinspanningen van 
10.000 bedrijven in de periode 2009-2010 bleek dat het gemiddelde oplei-
dingsbudget per werknemer verschilt naar geslacht. Meer dan driekwart 
van het opleidingsbudget van de bedrijven gaat naar mannen. Bovendien 
ligt het budget per persoon bij mannen (1.118 euro) twee keer zo hoog als 
bij vrouwen (536 euro). Vrouwen krijgen in hun carrière dus veel minder 
kansen dan mannen om zich bij te scholen en zo hun kennis en vaardighe-
den up-to-date te houden.

Verdeling gezinstaken
Uit onderzoek blijkt dat het vooral vrouwen zijn die geconfronteerd wor-
den met de dubbele dagtaak van een job en de zorg voor het gezin. Vrou-
wen werken vandaag immers vaker buitenshuis dan de vorige generaties, 
maar blijven tegelijkertijd wel net als vroeger de hoofdverantwoordelijke 
voor huishouden en gezin. Of hoe de traditionele rollenpatronen ook anno 
2012 verder leven.

Het VUB-tijdbudgetonderzoek van 2005 bestudeerde de tijdsbesteding 
per week van de Belgische bevolking vanaf 19 jaar, zowel werkenden als 
inactieven. Uit de resultaten bleek dat Belgische vrouwen gemiddeld 
meer dan 23 uur per week besteedden aan het huishouden en nog eens 
bijna 3 uur aan de opvoeding van de kinderen, terwijl dit voor mannen 
respectievelijk slechts 14 uur en 1 uur was. Zoals eerder al besproken, 
werkten vrouwen wel minder buitenshuis dan mannen: gemiddeld 15,5 
uur per week tegenover 25 uur voor de mannen. Maar wie denkt dat de 
lasten daarmee eerlijk verdeeld zijn, komt bedrogen uit: een eenvoudige 

9 http://www.jobat.be/nl/artikels/162-procent-loonmassa-gaat-naar-opleiding/. 1716



optelsom leert dat vrouwen dus gemiddeld 42 uur per week werken voor 
hun job of voor hun gezin, terwijl dat voor mannen slechts 40 uur was. 

Dat stereotiepe onderscheid tussen vrouwen en mannen start overigens 
al op jonge leeftijd: op een schooldag doen meisjes tussen 12 en 18 jaar 
bijvoorbeeld een derde meer huishoudelijk werk dan jongens. Op zondag 
is dat anderhalve keer zoveel en op zaterdag zelfs het dubbele. Iets om 
over na te denken...

Professionele kenmerken
We hadden het eerder al over het glazen plafond en de zogenaamde sticky 
floors die vrouwen over het algemeen minder laten doorstromen naar de 
top. Deze factoren hebben natuurlijk niet enkel een invloed op de loon-, 
maar ook op de loopbaankloof.

Maar wat willen we dan? 

Het is niet eenvoudig een bloeiende voltijdse loopbaan  te combineren met 
een harmonieus privéleven. Gelukkig bestaan er in België heel wat syste-
men die toelaten een betere balans te creëren tussen beiden, voltijds of 
deeltijds, tijdelijk of permanent. En maar goed ook, want hoeveel voldoe-
ning een job je ook mag geven, er is meer in het leven dan enkel werken. 
Helaas hebben die oplossingen vaak ook negatieve gevolgen: op je inko-
men, pensioen en sociale zekerheidsrechten, maar ook op je toekomstper-
spectieven en promotiekansen. Dat is soms begrijpelijk, maar daarom niet 
minder problematisch voor de betrokkenen. Het wordt extra moeilijk als uit 
de cijfers blijkt dat die gevolgen vooral gedragen worden door vrouwen, om-
dat het vooral vrouwen zijn die gebruik maken van de aangeboden opties.
 
Wat stellen wij dan voor om de loopbaankloof tussen vrouwen en man-
nen te verkleinen? 

Meer aandacht vanuit het beleid voor de combinatie werk-privé. Dat kan 
bijvoorbeeld door de uitbouw van meer kwaliteitsvolle en betaalbare 
opvang voor kinderen en voor andere zorgafhankelijke personen, zodat 
de zorgtaken beter combineerbaar zijn met een voltijdse carrière. 
Maar ook de beperking van de negatieve gevolgen van loopbaanonder-

. 

. 

. 

brekingen door de gelijkstelling van deze inactieve met gewerkte perio-
des is haalbaar.
Ook de werkgever kan zijn steentje bijdragen door een meer gezinsvrien-
delijke arbeidsorganisatie met bijvoorbeeld thuiswerk, flexibele uren of 
schoolbelcontracten die toelaten de kinderen na school op te pikken. 
Ook een mentaliteitsverandering die werknemers toelaat te kiezen voor 
een – volledige of deeltijdse – onderbreking van hun loopbaan zonder 
negatieve gevolgen binnen het bedrijf, kan bijdragen tot een betere 
balans. Dit komt niet alleen de vrouwelijke werknemers, maar ook de 
mannen ten goede.
Een verdere maatschappelijke evolutie, waarbij ook de mannen meer 
zorgtaken binnen het gezin en de familie op zich nemen. Op die manier 
profiteren zowel mannen als vrouwen van de positieve gevolgen van 
loopbaanonderbrekingen zodat ze beiden meer tijd met elkaar, met de 
kinderen of met hulpbehoevende ouders kunnen doorbrengen, maar 
verdelen ze ook eventuele nadelen.
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Studiekeuzes 
die je leven bepalen
Van studiekeuze naar loon- en loopbaankloof

We staan er allemaal te weinig bij stil, maar de studiekeuzes die je als 
tiener maakt, spelen een rol in de rest van je leven. Verschillende studie-
richtingen leiden immers tot verschillende diploma’s en dus tot verschil-
lende beroepen en sectoren, met telkens verschillende verloningen en 
toekomstperspectieven. 

We gaan er graag van uit dat iedereen vandaag kiest op basis van zijn 
of haar capaciteiten en interesses, maar toch duiken ook in studiekeuzes 
voor het hoger onderwijs de traditionele rollenpatronen op. Meisjes kie-
zen immers sneller voor ‘zachte’ studierichtingen die eerder leiden naar 
beroepen waarin het moeilijker is carrière te maken of waarbij de verlo-
ning relatief laag ligt. Jongens geven daarentegen eerder de voorkeur aan 
technische en wetenschappelijke richtingen, die hen over het algemeen 
financieel meer te bieden hebben tijdens hun carrière. Zoals we eerder al 
aangaven, leidt die situatie rechtstreeks naar de loon- en loopbaankloof 
tussen mannen en vrouwen. Maar hoe zit dat dan concreet? 

De harde cijfers

Ben je niet overtuigd van het verband tussen studiekeuze en de loon- en 
loopbaankloof, dan halen we er gewoon enkele statistieken bij. 
Eerst het goede nieuws: meisjes zijn in de meerderheid in het onderwijs 
en halen er over het algemeen betere resultaten dan jongens. Maar eens 
afgestudeerd, halen die jongens hun achterstand ruimschoots in als het 
aankomt op loon, extralegale voordelen en carrièremogelijkheden.

Vacature en K.U. Leuven ondervroegen in 2010 meer dan 63.000 personen 
over hun carrière. Deze Salarisenquête is misschien wel met een korreltje 
zout te nemen omdat mensen niet altijd eerlijk zijn over hun loon, maar 
brengt toch enkele opvallende zaken aan het licht over de relatie tussen 
het diploma hoger onderwijs en het starterssalaris.
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                      Diploma hoger onderwijs
Gemiddeld brutomaandloon 
starter (2010)

1. Geneeskunde (arts, tandarts) 3.258 euro

2. Farmaceutische wetenschappen 2.739 euro

3. Burgerlijk ingenieur(-architect) 2.689 euro

4. Bio-ingenieur, landbouwingenieur 2.540 euro

5. Informatica (master) 2.476 euro

6. Rechten 2.424 euro

7. Exacte wetenschappen (biologie, wiskunde, 
scheikunde, fysica, geologie, geografie)

2.414 euro

8. Handelsingenieur (beleidsinformatica) 2.393 euro

9. Industrieel ingenieur, landmeter 2.376 euro

10. Economische wetenschappen 2.352 euro

De tien best betaalde beroepen o.b.v. diploma hoger onderwijs

                      Diploma hoger onderwijs
Gemiddeld brutomaandloon 
starter (2010)

1. Meester in kunsten (drama, muziek, design, beeldende 
kunsten)

1.740 euro

2. (Binnenhuis)architectuur (master) 1.747 euro

3. Horeca, hotelbeheer 1.829 euro

4. Media, reclame 1.830 euro

5. Toerisme en recreatie 1.860 euro

6. Architectuur (bachelor) 1.901 euro

7. Secretariaat-talen 1.917 euro

8. Bedrijfsmanagement 1.922 euro

9. Gezondheidszorg 1.955 euro

10. Sociaal-agogisch werk (maatschappelijk assistent, 
psychologisch assistent, orthopedagogie)

1.966 euro

De tien slechtst betaalde beroepen o.b.v. diploma hoger onderwijs

Bron: Salarisenqûete Vacature/K.U.Leuven 2010

Bron: Salarisenqûete Vacature/K.U.Leuven 2010

Het is duidelijk dat naast geneeskunde vooral technische en ‘harde’ weten-
schappelijke diploma’s de beste garanties bieden op een goed loon. 
In onze huidige kennismaatschappij spelen wetenschap, technologie 
en techniek nu eenmaal een belangrijke rol, en dus zijn onze bedrijven 
steevast op zoek naar gekwalificeerde werknemers in die domeinen. 
Diploma’s die focussen op communicatie, secretariaat, maatschappelijk 
werk of gezondheidszorg zijn helaas nog altijd ondergewaardeerd op de 
arbeidsmarkt en moeten het dus met lagere starterslonen stellen. Die 
verschillen gelden natuurlijk zowel voor mannen als voor vrouwen, maar 
het loonkloofplaatje wordt meteen nog iets duidelijker als we er de voor-
keursrichtingen van jongens en meisjes bijnemen. 

Het onderscheid tussen voorkeuren van meisjes en jongens begint al heel 
vroeg. In het ASO valt het allemaal nogal mee en wordt het overwicht 
aan jongens in de richtingen wiskunde en wetenschappen gecompen-
seerd door de betere slaagpercentages van meisjes. In het TSO en BSO 
liggen de kaarten echter helemaal anders. In het schooljaar 2005-2006 
koos maar liefst 60% van de TSO-jongens voor een wetenschappelijke/
technische richting (elektromechanica, industriële wetenschappen…), te-
genover slechts 8% van de meisjes. In het BSO was de kloof zo mogelijk 
nog groter, met 73% van de jongens en maar 4% van de meisjes in een 
technische studierichting (bouw, hout, elektriciteit,…). De richtingen zorg, 

10 ‘MV United, Genderjaarboek 2007 Onderwijsmonitor’, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2007. 2322



gezondheid en welzijn (o.a. schoonheidsverzorging en haarzorg) vormen 
het spiegelbeeld van de technische opleidingen en zijn extreem vrouwelijk 
in zowel TSO als BSO10. In het schooljaar 2009-2010 werd slechts 28% van 
de secundaire diploma’s gericht op wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde – in zowel ASO, BSO als TSO – uitgereikt aan meisjes. En denk 
maar niet dat dat het gevolg is van intelligentie of aanleg: het internati-
onale PISA-onderzoek toont aan dat er nauwelijks verschil is tussen de 
schoolse prestaties van meisjes en jongens inzake wiskunde en weten-
schappen11.

De voorkeurstrend zet zich door naar het hoger onderwijs. Van alle hogere 
diploma’s in wiskunde, exacte wetenschappen en technologie ging in het 
academiejaar 2008-2009 slechts 27% naar vrouwen, nauwelijks 2% meer 
dan in 2000-2001. In 2009-2010 was minstens 75% van de afgestudeer-
den in de opleidingen gezondheidszorg of gezondheidswetenschappen, 
psychologie en pedagogie, sociaal-agogisch werk, taal- en letterkunde 
of onderwijs een vrouw. De meest ‘mannelijke’ afstudeerrichtingen wa-
ren toen industriële wetenschappen en toegepaste wetenschappen, met 
voor beide meer dan 88% mannen. Wetenschappelijke richtingen als far-
maceutische of biomedische wetenschappen en (dier)geneeskunde wa-
ren wel eerder vrouwelijk, met telkens minstens twee derde vrouwelijke 
afgestudeerden12. Maar wie even terugblikt naar de tabellen met de best 
betaalde en slechtst betaalde beroepen, ziet het verband met de loon-
kloof m/v meteen.

Betekent dit dat je als meisje niet meer mag kiezen voor een opleiding in 
de gezondheidszorg of in de sociale wetenschappen? Natuurlijk niet! Er 
zijn immers nog veel andere factoren waar je bij je keuze rekening mee 
moet houden: interesse, toekomstperspectieven, werkzekerheid… Twijfel 
je tussen verschillende opleidingen, dan hebben we nog enkele statistie-
ken voor jou.

Autotechnieken

Beenhouwerij, ongeacht de specialiteit 

Bouw, ongeacht de specialiteit (o.a. metselaar, vloerder, dakwerker, schilder)

Brood- en banketbakkerij

Carrosserie

Chauffeur zwaar vrachtvervoer

Chemie

Confectie

Climatisatie, koel- en warmtechnische installaties

Drukkerij

Elektriciteit, elektrische installaties

Elektronica

Houtbewerking en houtconstructies, ongeacht de specialiteit 

Industrieel tekenaar, ongeacht de specialiteit

Informatica

Kinderverzorging

Lassen

Mechanica, elektromechanica, ongeacht de specialiteit 

Metaalbewerking en metaalconstructies, ongeacht de specialiteit 

Optiek – optometrie

Sanitaire installaties, ongeacht de specialiteit

Steen- en marmerbewerking

Tandtechnieken

Telecommunicatie

Thuis- en bejaardenzorg

Tuinier en tuin- en bosaanlegger

Verpleegkunde, ongeacht de specialiteit

Werktuigkunde, ongeacht de specialiteit

Matroos binnenscheepvaart

Bron: VDAB 

Diploma’s hoger secundair onderwijs die je de grootste kans bieden op 
een job (schooljaar 2011-2012)

11  Actieplan van de Vlaamse Regering voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek, 2012
12  Actieplan van de Vlaamse Regering voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek, 2012 2524



Architectuur

Lerarenopleiding secundair onderwijs

Lerarenopleiding lager onderwijs

Lerarenopleiding kleuteronderwijs

Ergotherapie

Hoger technisch onderwijs, ongeacht de specialiteit (o.a. mechanica, bouw, 
autotechnieken, koel- en verwarmingstechnieken, elektronica, chemie)

Informatica, ongeacht de specialiteit

Kinesitherapie

Optiek – optometrie

Tandtechnieken

Verpleegkunde, ongeacht de specialiteit

Bron: VDAB 

Bachelordiploma’s die je de grootste kans bieden op een job 
(academiejaar 2011-2012)

Architectuur

Industrieel ingenieur, ongeacht de specialiteit (o.a. bouwkunde, elektriciteit, 
chemie, veiligheid)

Burgerlijk ingenieur, ongeacht de specialiteit (o.a. bouwkunde, 
computerwetenschappen, materiaalkunde)

Farmaceutische wetenschappen

Informatica, ongeacht de specialiteit

Kinesitherapie

Specifieke lerarenopleidingen secundair onderwijs aan de universiteit

Bron: VDAB 

Masterdiploma’s die je de grootste kans bieden op een job 
(academiejaar 2011-2012)

Je kan ook een kijkje nemen in de lijst van knelpuntenberoepen op de 
VDAB-site. Dat zijn alle jobs waarvoor de vacatures moeilijk ingevuld 
geraken, bijvoorbeeld omdat te weinig jongeren voor die studierichting 
kiezen of omdat de arbeidsvoorwaarden niet voor iedereen aantrekkelijk 
zijn. De lijst wordt jaarlijks aangepast aan de vraag op de arbeidsmarkt. 
Traditionele knelpuntberoepen zijn verpleegkundige, leerkracht, kinesi-
therapeut, ingenieur, boekhouder of informaticus. Er zijn ook knelpunt-
beroepen volgend op een BSO- of TSO-diploma, zoals verzorgende, be-
geleider buitenschoolse kinderopvang, lasser, elektricien, schrijnwerker, 
bakker of schoonmaker. Zeker de moeite waard als je later graag snel aan 
het werk wilt.

Wat je ook kiest, informeer je op voorhand en maak dan een weloverwo-
gen studiekeuze, zodat je eens afgestudeerd niet voor verrassingen komt 
te staan. Alleen dan kan je een bloeiende carrière uitbouwen waar je je 
met veel enthousiasme op kan smijten. 

Rollenpatronen: aangeleerd of niet?

Opvallend in bovenstaande statistieken is dat rollenpatronen vandaag 
nog steeds alomtegenwoordig zijn. Een rollenpatroon is een stereotiepe 
visie binnen een maatschappij over hoe mannen en vrouwen zich zouden 
moeten gedragen. Het zijn die rollenpatronen die vrouwen vaker in de rol 
van zorgverstrekker binnen de familie duwen, met deeltijds werk of een 
onderbroken carrière en dus een loon- en loopbaankloof tot gevolg. Of 
die maken dat meisjes vaker voor zorgberoepen kiezen en jongens eerder 
in techniek en wetenschappen terechtkomen, ongeacht hun individuele 
capaciteiten of interesses. Maar hoe werken die stereotypes dan juist?

Natuurlijk zijn jongens en meisjes biologisch verschillend. Toch vergeten 
we vaak dat de gelijkenissen tussen meisjes en jongens groter zijn dan 
de verschillen, en dat er ook binnen de geslachten heel wat diversiteit is. 
Dus krijgen jongens een blauwe kamer, stoere kleren en hippe autootjes, 
terwijl voor meisjes roze rokjes, bloemen en schattige poppen alomtegen-
woordig zijn. Wie toch buiten de maatschappelijke lijntjes kleurt, wordt 
door de omgeving – bewust of onbewust – snel weer op het ‘goede’ pad 
gezet. Dus zal het enthousiaste en sportieve meisje zich leren in te tomen 
na de zoveelste afkeurende blik van haar grootouders, en zal de jongen 
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die van poppen houdt dat niet meer in de buurt van zijn klasgenootjes 
tonen. Zo bepalen de waarden en normen van ouders, familie en vriendjes 
al van bij het begin het gedrag en de denkpatronen van kinderen.

In het onderwijs worden die patronen meestal nog versterkt. Dat meisjes 
en jongens gelijkwaardig zijn en dus gelijke kansen verdienen, wordt al-
gemeen aanvaard. Maar onderhuids speelt geslacht, vaak onbewust, nog 
steeds een grotere rol dan je wel zou denken in de klas. 

Enkele vaststellingen uit een onderzoek waarbij leerkrachten in hun 
klas geobserveerd werden13:

Jongens kregen meer vragen dan meisjes.
Meisjes kregen meer en langere leesbeurten.
Jongens kregen meer denkvragen, meisjes meer herhalings- of feitvragen.
Meisjes kregen meer oplossingen aangereikt bij probleemoplossend 
denken, terwijl jongens meer tijd kregen om zelf tot een oplossing 
te komen.
Meisjes kregen complimenten omdat ze ijverig, zorgzaam en sociaal 
zijn. Jongens werden geprezen voor hun intellectuele capaciteiten, zin 
voor initiatief, zelfstandigheid en leidinggevende kwaliteiten.
Jongens werden er vaker op gewezen dan meisjes dat ze zich aan de re-
gels moesten houden, maar meisjes werden op strengere toon berispt.
In het gebruikte lesmateriaal doken steeds weer stereotypes op van 
lieve huismoeders en hardwerkende vaders, of van verpleegsters en 
bouwvakkers.

Of hoe dieperliggende verwachtingspatronen onbewust een specifiek 
en stereotiep kader creëren waar kinderen en jongeren in opgroeien. Tot 
grote verrassing van de bestudeerde leerkrachten overigens, die zich niet 
bewust waren van hun gedrag. Maar zo worden we wel al van jongs af 
aan beïnvloed in onze visie op vrouwen en mannen en zelfs ons zelfbeeld. 
Mannen zijn dan de leidersfiguren, terwijl vrouwen voor een goede samen-
werking zorgen. Of vrouwen kunnen beter luisteren, zijn sociaal vaardiger 
en houden rekening met anderen, terwijl mannen analytischer zijn, weten 
wat ze willen en vastberaden zijn. Erg stereotiepe ideeën, die voorbijgaan 
aan het feit dat iedereen anders is, en dat iedereen zowel ‘mannelijke’ als 
‘vrouwelijke’ eigenschappen heeft. 
En gelukkig maar…

Allochtone jongeren

Is het voor meisjes soms moeilijk in te gaan tegen bepaalde vastgeroeste 
ideeën over hun toekomst, dan is dat voor allochtone meisjes zeker het 
geval. Dat blijkt uit ‘WINst FOR LIFE’ – een initiatief uit 2011 van het ken-
niscentrum gender en etniciteit Ella en het Ministerie van Onderwijs – dat 
zich vooral tot leerkrachten en leerlingen van TSO en BSO richt en alloch-
tone jongeren wil ondersteunen bij hun studiekeuze.

Enkele cijfers die doen nadenken: 
Allochtone jongeren starten het secundair onderwijs dubbel zo vaak in 
de B-stroom als hun autochtone leeftijdsgenoten. De B-stroom is een 
apart startpunt in het secundair onderwijs, speciaal voor kinderen die 
in het basisonderwijs een vertraging hebben opgelopen. Zij kunnen 
daarna doorstromen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar, maar ook 
naar een brugklas voor de A-stroom. De keuze voor A- dan wel B-stroom 
is heel belangrijk, omdat minder dan 5% van de starters in de B-stroom 
nog overstapt naar de A-stroom. Eenmaal in de B-stroom is het meest 
gekozen vervolg het BSO.
De helft van de meisjes van Turkse afkomst en 4 op de 10 meisjes uit 
Noord-Afrika begint het secundair onderwijs in de B-stroom. Zo’n 70% 
van de Turkse meisjes zit in 3de jaar in het BSO, slechts 7% volgt ASO.
Globaal zitten allochtone meisjes 6 keer meer dan hun autochtone col-
lega’s in de richtingen kleding, verkoop en retouche.
Bijna 1 op de 3 allochtone meisjes verlaat het secundair onderwijs zon-
der diploma of getuigschrift, tegen 10 % van de autochtone meisjes.
Slechts 6% van de starters in het hoger onderwijs is van allochtone af-
komst. Zo’n 15 % daarvan heeft een BSO-diploma, tegenover 2% van de 
andere eerstejaars.
Slechts 1 op de 5 studenten van Turkse of Marokkaanse origine slaagt in 
het eerste jaar hoger onderwijs, ten opzichte van 56% bij de autochtone 
studenten.

Afkomst en nationaliteit spelen – naast geslacht – helaas nog steeds een rol 
bij het vinden van werk en – zoals we eerder al lazen – bij de ontwikkeling van 
de loonkloof. Door informatie en sensibilisatie kunnen we hopelijk de stu-
die- en toekomstperspectieven van allochtone leerlingen helpen verruimen.
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13  http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/onderwijs/gender_in_de_klas/gender_in_de_klas.html 2928



Sociale afkomst

Het Vlaamse onderwijs heeft een ijzersterke reputatie voor zijn kwaliteit, 
maar scoort niet goed op het vlak van gelijke kansen. Verschillende onder-
zoeken14 tonen aan dat kansarme leerlingen het in Vlaanderen systematisch 
moeilijker hebben om een succesvolle schoolloopbaan te doorlopen. 
Sociale ongelijkheid wordt dus nog steeds overgeërfd van de ouders.

Die sociale ongelijkheid is al aanwezig in het lager onderwijs. In het zesde 
leerjaar heeft 13% van de leerlingen een vertraging opgelopen, maar dat 
aandeel is veel hoger bij kinderen van laaggeschoolde moeders, bij kinde-
ren uit éénoudergezinnen, bij kinderen met een niet-westerse nationaliteit 
en bij anderstalige kinderen. In het secundair onderwijs neemt de sociale 
ongelijkheid verder toe: kansarme jongeren moeten niet alleen vaker een 
schooljaar overdoen, maar maken ook andere studiekeuzes, vaak op aan-
raden van hun begeleiders. Uiteindelijk zal 1 op de 4 kinderen van een laag-
geschoolde moeder het secundair onderwijs verlaten zonder diploma of 
getuigschrift. Dat alles maakt natuurlijk dat jongeren uit de lagere sociale 
klassen ook moeilijker doorstromen naar het hoger onderwijs. Zo heeft de 
helft van alle kinderen van laaggeschoolde moeders geen toegang tot het 
hoger onderwijs, terwijl dat voor jongeren waarvan de moeder een diploma 
hoger onderwijs heeft behaald slechts 5% is. Maar wie het er ondanks die 
ontmoedigende cijfers toch op waagt, heeft goede vooruitzichten: 71% van 
de kinderen van laaggeschoolde moeders slaagt in het eerste jaar hoger on-
derwijs, tegenover slechts 53% van de kinderen van hooggeschoolde moe-
ders. Een juiste studiekeuze en heel wat doorzettingsvermogen brengen je 
dus al een heel eind verder, en zorgen ervoor dat gemotiveerde jongeren er 
toch in slagen de vicieuze cirkel van kansarmoede te doorbreken.

Maar het is duidelijk dat de sociale afkomst van een kind mee zijn of haar 
studietraject bepaalt. Belangrijkste indicator daarbij is niet zozeer het be-
roep van de vader, zoals lang aangenomen werd. Onderzoek toonde im-
mers aan dat het opleidingsniveau van de ouders, en meer bepaald dat 
van de moeder, de belangrijkste voorspeller is van het schoolsucces van 
jongeren. Alweer een reden om er bij jonge meisjes op aan te dringen een 
weloverwogen studiekeuze te maken, om zo de toekomstige generaties 
alle kansen te bieden.

Tips voor een goede studiekeuze

Wil je werk maken van een goede studiekeuze? Hou dan deze tips in het 
achterhoofd:

Neem je tijd om je goed te informeren en je opties af te wegen, zodat je 
overtuigd aan je nieuwe studies kan beginnen. 
Via www.onderwijskiezer.be kan je richtingen zoeken die aansluiten bij 
bepaalde schoolvakken of interessegebieden. Wie weet ontdek je wel 
een studierichting die je nog niet kende, of waarvan je niet wist dat die 
zou aansluiten bij je interesses.
Hou bij je keuze ook rekening met de toekomstmogelijkheden. Is er veel 
werkzekerheid in die sector? Hoe zijn de lonen? Zijn er groeimogelijkhe-
den? En vooral: staan die toekomstperspectieven je aan? 
De cijfers in deze brochure zetten je al op weg. Bovendien kan je op 
www.vdab.be zoeken welke vacatures aansluiten bij bepaalde diplo-
ma’s. Staar je hier echter niet blind op: veel studenten ontdekken pas 
gaandeweg in welke specifieke job of sector ze terecht willen komen. 
Vooruitkijken kan echter nooit kwaad.
Vind je het moeilijk een keuze te maken, spreek er dan over met je ou-
ders, met vrienden of met leerkrachten of CLB-medewerkers. Besef wel 
dat jij uiteindelijk de knoop zal moeten doorhakken. 
Overdrijf niet in je denkproces. Een verkeerde keuze is geen onoverko-
melijke ramp. Bijsturen kan altijd, maar vraagt natuurlijk extra tijd en 
middelen. 
Kies doordacht op basis van je interesses en toekomstperspectieven. 
Begin je met de juiste motivatie aan je studies, dan kom je al een heel 
eind verder. 
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Besluit
Vrouwen worden vandaag nog steeds geconfronteerd met heel wat onrecht-
vaardigheden, zoals de loonkloof en de loopbaankloof. Uit de statistieken in 
deze brochure blijkt dat deze meteen verregaande gevolgen hebben. 

Kijken we naar de objectieve cijfers van een loonkloof tussen vrouwen en 
mannen van 22%, of een pensioenkloof van 23%, dan wordt duidelijk dat 
vrouwen het financieel met heel wat minder moeten stellen dan hun man-
nelijke partners, collega’s of buren. Zo’n beperkt loon of pensioen is mis-
schien nog haalbaar in een gezin waar de partner bijdraagt tot het gezins-
inkomen, maar wat als dat gezin plots uiteenvalt? Op dat moment wordt 
het voor een alleenstaande vrouw met een klein inkomen, slabakkende 
loopbaan of beperkte pensioenrechten wel erg moeilijk om het hoofd bo-
ven water te houden – de armoederisicocijfers bewijzen dat.

Om deze ongelijkheden weg te werken, zijn concrete maatregelen van 
onze beleidsmakers nodig. Daarom formuleren zij-kant en het Vlaams 
ABVV jaarlijks specifieke beleidsvoorstellen tijdens hun Equal Pay Day-
campagne, gaande van officiële loonkloofstatistieken over meer collectie-
ve zorgvoorzieningen tot hogere lonen in de typische ‘vrouwensectoren’.

Maar je eigen leven, dat heb je natuurlijk zelf in de hand. Wie beseft welke 
sociale mechanismen leiden tot de loon- en loopbaankloof, kan deze val-
kuilen proberen te vermijden. Een doordachte studiekeuze en een uitge-
stippeld carrièreplan zetten je al op de goede weg. Binnen je gezin zorgen 
voor financiële zelfstandigheid en een mooie verdeling van de zorgtaken, 
helpen je zeker verder naar een goede balans in je leven en loopbaan.

Maak een slimme studiekeuze en verklein zo mee de loonkloof. 

Colofon
‘Equal Pay Day 2012. Je studie nu bepaalt mee je loon later. De invloed van 
studiekeuze op loopbaan en loon’ is een initiatief van zij-kant, de progres-
sieve vrouwenbeweging, en het Vlaams ABVV. 

Deze brochure past in het kader van het gelijkekansenbeleid van de 
Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en 
kwam tot stand met de steun van Gelijke Kansen in Vlaanderen en het 
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
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Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon, 

is een initiatief van zij-kant, 

de progressieve vrouwenbeweging. 

Wil je meer weten? Neem een kijkje op 

www.equalpayday.be en ontdek de 

geschiedenis van Equal Pay Day en de 

spraakmakende campagnes van de 

afgelopen jaren. Je kan er ook onze eerdere 

brochures bestellen. Of breng een 

bezoekje aan SOS Griet voor tips over 

loononderhandelingen op www.sosgriet.be
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Je studie nu bepaalt mee je loon later

Minder verdienen is langer werken

‘t Is behelpen zolang je vrouw 23% te weinig verdient

Vanaf 15u05 werken de vrouwen gratis en voor niets

Vrouwen zijn nog steeds in solden

‘t Zijn niet de hormonen, ‘t is het verschil in lonen

Stom kieken

Louise verdient eindelijk evenveel als een man

20 maart

   2012 -

25 maart

   2011 -

26 maart

   2010 -

27 maart

   2009 -

31 maart

   2008 -

30 maart

   2007 -

31 maart

   2006 -

31 maart

   2005 -
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Geef vrouwen hun verdiende loon


