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Voorwoord 

Het doen van veldwerk en het schrijven van deze scriptie was nooit gelukt zonder de 

hulp van een aantal mensen, die ik hiervoor graag wil bedanken. Ten eerste gaat mijn dank 

uit naar de studenten van groep B van het departement Engels van de Université 

Mohammed V in Rabat. Door jullie enthousiasme en interesse voelde ik me al snel thuis in 

de klas. Speciale dank voor Nadia, die me vanaf de eerste dag bij de hand nam en me 

introduceerde bij haar studiegenoten. Ook de docenten en de directrice van het 

departement wil ik danken omdat zij mij hun lessen lieten bijwonen en ze bereid waren zich 

te laten interviewen. Ik ben ook veel dank verschuldigd aan het Nederlands Instituut in 

Marokko (Nimar). Een fijne plek, waar ik graag kwam om af en toe even mijn hart in het 

Nederlands te kunnen luchten. Mijn dank gaat ook uit naar mijn gastgezin. Bedankt voor 

jullie ongelofelijke gastvrijheid. Ook Sarah, met wie ik samen in het gastgezin verbleef, wil ik 

graag bedanken voor haar luisterend oor en de vele uurtjes die we samen doorgebracht 

hebben. Thanks! Ten slotte wil ik mijn begeleidster Marike van Gijsel bedanken, die het hele 

onderzoeksproces begeleid heeft en altijd kritisch is geweest.  

 

 

Bedankt allemaal! 
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Kaarten 

Kaart 1: Ligging van Marokko 

 

Bron: www.afropop.org/.../ID/2/North%20Africa/ Bezocht op 25 mei 2009 

 

Kaart 2: Ligging van Rabat 

 

Bron: www.faa.gov/.../country_list/media/mo-map.gif Bezocht op 25 mei 2009 
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1. Inleiding 

… but this is fixt 

As are the roots of earth and base of all; 

Man for the field and woman for the hearth; 

Man for the sword and for the needle she; 

Man with the head and woman with the heart; 

Man to command and woman to obey; 

All else the confusion 

Uit: ‘The Princess’.  Alfred Lord Tennyson, 1847 

 

In elke maatschappij heerst een algemeen verwachtingspatroon over de wijze 

waarop mannen en vrouwen zich dienen te gedragen. Dit gedicht geeft een illustratie van de 

houding ten aanzien van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen in Europa in de 

negentiende eeuw. Uit het gedicht is op te maken dat de taakverdeling toen traditioneel 

was; zwaar werk voor mannen, licht werk voor vrouwen; mannen denken, vrouwen voelen; 

de man bepaalt wat er gebeurt, de vrouw dient hem te gehoorzamen. De afgelopen 

decennia heeft het verwachtingspatroon ten aanzien van mannen en vrouwen, onder 

andere onder invloed van processen van feminisering en modernisering, een ontwikkeling 

doorgemaakt. Wereldwijd zijn verwachtingspatronen over mannelijkheid en vrouwelijkheid 

op verschillende gebieden continu aan verandering onderhevig, onder invloed van 

verschillende processen. In moslim- samenlevingen heeft de Islamisering bijvoorbeeld 

gezorgd voor een veranderende status van mannen en vrouwen. Niet alleen vinden 

veranderingen plaats op grote schaal, ook naar aanleiding van individueel handelen worden 

veranderingen in sociale verschijnselen teweeggebracht. Dit gebeurt op verschillende 

plaatsen in de samenleving, bijvoorbeeld in de politiek, in openbare ruimtes zoals op straat 

of in cafés, in de media en binnen educatieve settings. 

 In mijn onderzoek over veranderende verwachtingspatronen ten aanzien van 

mannelijkheid en vrouwelijkheid, heb ik me gericht op het onderwijs. De centrale 

doelstelling is onderzoeken op welke manier genderverhoudingen op verschillende gebieden 

in het hoger onderwijs tot uiting komen, om op basis hiervan inzicht te kunnen krijgen in de 

manier waarop genderverhoudingen worden geconstrueerd en gereconstrueerd in de 

samenleving. Het erkennen van ongelijke genderverhoudingen is de eerste stap op weg naar 

een maatschappij waarin mannen en vrouwen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar 

kunnen samenleven.  

Het idee voor dit onderzoek is ontstaan vanuit mijn interesse voor het onderwijs en 

de manier waarop genderverhoudingen hierbinnen een rol spelen. Toen ik een artikel las 
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over stereotypes ten aanzien van mannelijkheid en vrouwelijkheid in Marokkaanse 

schoolboeken, vroeg ik me af hoe zich dit in de praktijk openbaart. In dit onderzoek heb ik 

gekeken naar de manier waarop genderverhoudingen tot uiting komen binnen het hoger 

onderwijs in Marokko. Hierbij heb ik gekozen voor het departement Engels van de Université 

Mohammed V in Rabat. De studenten die Engels studeren in Marokko, vormen een 

interessante onderzoeksgroep. Enerzijds houden zij vast aan traditionele Marokkaanse, 

Islamitische waarden, anderzijds komen zij meer dan studenten van andere studies in 

aanraking met ‘de westerse cultuur’. Westerse vrijheden waar sommige studenten naar 

verlangen, zijn niet altijd te rijmen met de islamitische context waarbinnen zij zich bevinden. 

Het is interessant te zien hoe zij hiermee omgaan.  

De vraag die in het onderzoek en in deze scriptie centraal staat, is als volgt 

geformuleerd: Op welke manier wordt inhoud gegeven aan genderverhoudingen in het hoger 

onderwijs in Marokko? In dit onderzoeksverslag beschrijf ik wat de houding is van studenten, 

docenten en directieleden ten aanzien van genderverhoudingen en op welke manier zij 

hierop invloed uitoefenen. Hierbij zijn verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke 

studenten, docenten en stafleden van belang, omdat deze inzicht geven in de manier 

waarop genderverhoudingen tot uiting komen. De verschillen komen zowel voort uit 

genderverhoudingen, maar zijn ook van invloed op de manier waarop genderverhoudingen 

geconstrueerd en gereconstrueerd worden. Hoe dit precies werkt, wordt behandeld in het 

theoretisch kader.  

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 25 januari tot en met 24 april in Rabat, de 

hoofdstad van Marokko. Het onderzoek is uitgevoerd op het departement Engels van de 

Université Mohammed V. Ik heb lessen gevolgd met een groep derdejaars studenten en ik 

heb hen en enkele docenten en stafleden geïnterviewd over de man- vrouw verhoudingen 

op de universiteit. Daarnaast heb ik actief geparticipeerd en geobserveerd in het leven wat 

de studenten buiten school leiden. Op deze manier heb ik inzicht gekregen in de manier 

waarop inhoud wordt gegeven aan genderverhoudingen in het hoger onderwijs in Marokko.  

 De belangrijkste onderzoeksmethoden waarvan ik gebruik heb gemaakt, zijn 

participerende observatie en het afnemen van semi- gestructureerde interviews. Daarnaast 

heb ik gebruik gemaakt van levensloopgeschiedenissen. Hierbij wordt de gehele levensloop 

van iemand tot onderwerp van het interview gemaakt (Boeije 2008). Met de 

levensloopgeschiedenissen heb ik bewuste en onbewuste keuzes van studenten wat betreft 

hun studie in kaart te gebracht en heb ik inzicht gekregen in het verschil tussen mannelijke 

en vrouwelijke studenten. Ten slotte heb ik aan de hand van informele gesprekken 
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informatie verkregen. De interviews, levensloopgeschiedenissen en informele gesprekken 

gebeurden in het Engels. De studenten spraken buiten de lessen om af en toe Arabisch met 

elkaar, waardoor ik niet alle gesprekken tussen hen heb kunnen begrijpen. Gelukkig was er 

altijd wel een student bereid mij uit te leggen wat het gespreksonderwerp was en de andere 

studenten te vragen Engels te spreken. Alle lessen werden gegeven in het Engels en in het 

klaslokaal werd er door studenten en docenten enkel Engels gesproken. De informele 

gesprekken met mijn gastfamilie of met onbekenden op straat, gebeurden in het Frans. Mijn 

beheersing van de Franse taal is op een zodanig niveau, dat ik deze vaak korte gesprekjes 

zonder al te veel onbegrip heb kunnen voeren. Kortom; ik heb de taal niet als een 

belemmerende factor ervaren tijdens de participerende observaties. De citaten van mijn 

informanten heb ik vertaald naar het Nederlands en in dit onderzoeksverslag zijn alle citaten 

in het Nederlands weergegeven. De namen van mijn informanten heb ik gefingeerd.  

Dit onderzoeksverslag begint met een theoretisch kader waarbinnen de belangrijkste 

concepten en theorieën die ten grondslag liggen aan het onderzoek, worden besproken. 

Deze concepten zijn onder andere agency en structuur, waarbij de structuration theory van 

Anthony Giddens centraal staat. Ook het concept habitus van Pierre Bourdieu wordt 

besproken. Daarna beschrijf ik op welke manier onderwijs, gender en agency met elkaar 

samenhangen. In het tweede hoofdstuk wordt de context waarbinnen het onderzoek heeft 

plaatsgevonden beschreven. Er is aandacht voor Europese invloeden op het Marokkaanse 

onderwijssysteem, Islam en onderwijs, genderverhoudingen in moderne 

moslimsamenlevingen en gender en onderwijs in Marokko. Het derde hoofdstuk, en tevens 

het eerste empirische hoofdstuk, gaat over het belang om te kunnen studeren voor 

Marokkaanse studenten. Ik beschrijf de studiemotivatie van studenten, met welke 

activiteiten zij zich naast hun studie bezighouden en op welke manier zij familie- 

vriendschaps- en liefdesrelaties ervaren, om met behulp hiervan inzicht te krijgen in het 

Marokkaanse studentenleven. Dit hoofdstuk is beschrijvend van aard, terwijl de andere twee 

empirische hoofdstukken een meer analytisch karakter hebben. Het vierde hoofdstuk gaat 

over genderanalyse op drie niveaus; structuur in het klaslokaal, interactie tussen studenten 

en docenten en de inhoud van de vakken. Hoofdstuk vijf gaat over veranderende 

genderverhoudingen op de universiteit en beschrijft welke collectieve en individuele acties, 

zowel bewust als onbewust, er door studenten, docenten en stafleden genomen worden om 

veranderingen aan te brengen in de huidige situatie als het gaat om genderverhoudingen op 

de universiteit. Ten slotte geef ik in de afsluiting antwoord op de centrale onderzoeksvraag 

door nog eens terug te kijken naar alle voorgaande hoofdstukken. In de bijlagen zijn de 
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literatuurlijst, een samenvatting van dit verslag in het Engels en een reflectieverslag te 

vinden.  
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2. Theoretisch kader 

 In dit hoofdstuk worden theoretische concepten beschreven die binnen dit 

onderzoek centraal staan. Eerst zal worden beschreven wat het begrip gender precies 

inhoudt. Het volgende hoofdstuk bespreekt de concepten agency, structuur en systeem. 

Deze concepten zijn van belang om te kunnen begrijpen op welke manier 

genderverhoudingen geconstrueerd en gereconstrueerd worden en hoe zowel sociale 

processen als individuele handelingen hierop van invloed zijn. Ten slotte wordt in het derde 

en laatste hoofdstuk beschreven wat de samenhang is tussen onderwijs, gender en agency.    

 

2.1 Gender  

De term gender duikt regelmatig op in wetenschappelijke discussies, maar auteurs 

vermelden zelden wat zij precies met het begrip bedoelen. De onuitgesproken aanname is 

dat algemeen bekend is wat gender inhoudt en dat verdere uitleg dus niet noodzakelijk is. 

De sociaal wetenschappers Glasser & Smith stellen dat deze aanname niet klopt. Om 

miscommunicatie te voorkomen is het van belang dat auteurs verduidelijken wat zij 

bedoelen met gender en hoe dit begrip in verband staat met het begrip sekse, omdat deze 

twee termen vaak door elkaar gebruikt worden. Het verschil tussen deze twee termen is dat 

sekse het biologische onderscheid tussen vrouwen en mannen omvat, terwijl gender 

betrekking heeft op sociaal- culturele betekenissen van vrouwelijkheid en mannelijkheid 

(Glasser & Smith 2008). Deze betekenissen zijn gebaseerd op onderlinge afspraken, die per 

taal en per cultuur verschillen. De manier waarop in een bepaalde cultuur op een bepaald 

moment de sociale verhoudingen tussen mannen en vrouwen georganiseerd zijn, worden 

genderverhoudingen genoemd. Gender is een middel om uiting te geven aan mannelijke en 

vrouwelijke relaties. Deze relaties vormen een manier om macht te uiten. Uit deze 

machtsrelaties komen stereotypen over mannelijkheid en vrouwelijkheid voort. In een 

maatschappij heerst een algemeen verwachtingpatroon over de wijze waarop mannen en 

vrouwen zich dienen te gedragen (Meekosha 2004). 

De Amerikaanse filosofe en deskundige op het gebied van feminisme en gender Sandra 

Harding stelt dat gender een gelaagd begrip is. Volgens haar kunnen we het concept gender 

op drie niveaus in de maatschappij terugvinden: op institutioneel niveau, op symbolisch 

niveau en op individueel niveau. Het institutionele niveau gaat over de manier waarop 

genderverhoudingen tot uiting komen in sociale instituties zoals scholen, het zakenleven, 

ziekenhuizen, de werkvloer en de regering. Genderverhoudingen komen ook tot uiting op 

het symbolische niveau, waarbij stereotypes in de maatschappij over mannelijkheid en 
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vrouwelijkheid centraal staan. Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden vaak geassocieerd 

met bepaalde eigenschappen en genderverhoudingen op symbolisch niveau vinden we in 

het dagelijks leven terug in allerlei vormen; bijvoorbeeld het verschil tussen een mannenfiets 

en een vrouwenfiets of scheermesjes die voor mannen ‘stoere’ donkere kleuren hebben, en 

voor vrouwen ‘zachte’ pastelkleuren. Op het individuele niveau zien we genderverhoudingen 

terug in de manier waarop individuen deel uit maken van sociale instituties en worden 

blootgesteld aan symbolische betekenissen van gender. Individuen handelen op een 

bepaalde manier, waarop genderverhoudingen geconstrueerd en gereconstrueerd worden. 

Volgens Harding zijn genderverhoudingen die tot uiting komen op individueel niveau de 

uitkomst van genderverhoudingen op institutioneel en symbolisch niveau (Harding 1986 in 

Levine 1998: 246) 

Joanne Nagel schrijft in haar boek ‘Race, Ethnicity, and sexuality’ (2003) over 

performance. Met deze term doelt zij op de manier waarop mensen hun lichaam gebruiken 

om zichzelf in verschillende rollen te presenteren. Dagelijkse activiteiten zoals lopen, zitten, 

iemand de hand schudden, het haar doen, werken, praten en autorijden zijn volgens haar 

allemaal gendered; gebaseerd op de manier waarop mannelijkheid en vrouwelijkheid geuit 

worden. Bepaalde activiteiten, zoals klussen of voetballen, worden beschouwd als mannelijk, 

terwijl andere activiteiten als voor de kinderen zorgen of balletdansen als een typisch 

vrouwelijke activiteit wordt gezien (Nagel 2003:52). Dit komt overeen met de hierboven 

beschreven genderverhoudingen op symbolisch niveau. De filosofe Judith Butler staat 

bekend om haar gebruik van de term performativity. Door middel van gendered activiteiten 

geven mensen betekenis aan het verwachtingspatroon van mannen en vrouwen. Door de 

jaren heen veranderen de heersende verwachtingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid, 

omdat mensen zich steeds aanpassen aan een nieuwe situatie. Hierdoor worden tijdens 

dagelijkse activiteiten mannelijkheid en vrouwelijkheid steeds op een nieuwe manier 

uitgedragen (Butler 1990 in Nagel 2003:52). Hieraan voegen Lancaster & di Leonardo  toe 

dat deze veranderingen nooit ex nihilo, uit het niets, voortkomen. Veranderingen in 

genderrelaties zijn altijd verbonden aan politieke, economische en culturele veranderingen. 

Ook stellen deze auteurs dat betekenissen die mensen geven aan mannelijkheid en 

vrouwelijkheid zijn verweven met de overheersende cultuur in de maatschappij waarin men 

leeft. (Lancaster& di Leonardo 1997: 1)Binnen elke cultuur heersen dus andere opvattingen 

over gender. 
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2.2 Agency, structuur, systeem  

In de vorige paragraaf werd gesteld dat sociale verschijnselen niet uit zichzelf 

ontstaan. Hoewel grote processen als politieke, economische en culturele veranderingen in 

de samenleving zorgen voor veranderende genderrelaties, vinden veranderingen ook plaats 

naar aanleiding van individueel handelen (Giddens 1979 in Gauntlett 2002). Het concept 

agency richt zich op de wijze waarin individuen de mogelijkheid hebben de bestaande 

situatie te veranderen.  

 

Agency, structuur 

 De begrippen agency en structuur kunnen niet genoemd worden zonder hierbij 

Anthony Giddens te noemen. Giddens is een gewaardeerd socioloog die erom bekend staat 

klassieke sociologische opvattingen te combineren met een hedendaags bewustzijn voor 

veranderingen in de maatschappij. In de sociologie was er lange tijd een scheiding tussen 

wetenschappers die zich bezig hielden met het sociale leven op macro niveau en degenen 

die het sociale leven op micro niveau benaderden. Giddens vond echter beide perspectieven 

waardevol en beargumenteerde dat er geen keuze gemaakt hoefde te worden voor een van 

de twee. Hij vond het juist van grote waarde deze te combineren, een opvatting van waaruit 

de structuration theory is ontstaan (Giddens 1979 in Gauntlett 2002). Agency, zoals Giddens 

(1979: 55) het gebruikt, bestaat niet uit een serie opeenvolgende acties, maar verwijst naar 

een continuous flow of conduct. Actie definieert Giddens als ‘een stroom van causale 

interventies van fysieke wezens in het continue proces van gebeurtenissen in de wereld’. 

Hierbij merkt hij op dat actie altijd in verband staat met degene die de actie uitvoert, de 

agent. Daarnaast moet in beschouwing worden genomen dat de agent altijd anders 

gehandeld zou kunnen hebben, zowel positief in termen van een poging tot een interventie, 

of negatief in termen van toegevendheid. De term reflective motitoring of conduct verwijst 

naar het feit dat mensen in staat zijn na te denken over datgene wat zij doen, maar dit 

impliceert niet dat mensen altijd handelen met een vooraf opgesteld doel. De reflective 

monitoring of conduct verwijst niet alleen naar de handeling zelf, maar naar de gehele 

context waarbinnen wordt gehandeld (Giddens 1979: 56). De socioloog Garfinkel (1967 in 

Giddens: 1979: 57) noemt dit een basiskenmerk van de dagelijkse sociale interactie. De 

rationalisatie van actie is een gedragskenmerk van agents, en vormt de basis waarop hun 

handelen wordt veroordeeld door anderen. Een belangrijk punt hierbij is dat agents zich niet 

altijd bewust zijn van hun acties en dat acties kunnen plaatsvinden vanuit cognitie of emotie. 
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Hoewel agents in staat zijn te reflecteren op hun eigen en elkaars handelen, gebeurt dit dus 

niet altijd (Giddens 1979: 59).  

 

2.2.1 Structuration theory 

De structuration theory van Anthony Giddens gaat ervan uit dat het sociale leven 

meer is dan willekeurige individuele handelingen. Giddens stelt dat  human agency en 

sociale structuur met elkaar in verband staan en dat menselijk handelen moet worden 

bekeken op zowel microniveau als macroniveau (Giddens 1979 in Gauntlett 2002). Nu wordt 

uitgelegd hoe dit in elkaar zit. De Engelse term zal hierbij worden aangehouden, omdat 

structuration niet goed in het Nederlands te vertalen is.  

 

Het concept van structuration is gebaseerd op de duality of structure; de 

tweezijdigheid van het begrip structuur. Die tweezijdigheid verwijst ten eerste naar de 

routinematige handelingen die fundamenteel aanwezig zijn het sociale leven, en ten tweede 

naar het feit dat structuur en agency wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Structurele 

eigenschappen van sociale systemen vormen het middel om deze acties te kunnen laten 

plaatsvinden. Tegelijkertijd zijn de structurele eigenschappen de uitkomst van acties die zich 

binnen sociale systemen voordoen (Giddens 1979: 70). In eerdere theorieën werd structuur 

als beperkend gezien, maar Giddens stelt dat structuur zowel beperkingen als mogelijkheden 

schept. In de structuration theory hangen het onderwerp (de agent) en het object (de 

samenleving) met elkaar samen. Door middel van structuur worden zowel de 

persoonlijkheid van de agent als de karakteristieken van de samenleving gevormd. Structuur 

moet volgens Giddens dus niet gezien worden als een barrière waardoor acties beperkt 

mogelijk worden, maar als essentieel onderdeel in de productie van acties (Giddens 

1979:70). Hij zegt hierover het volgende: “Every process of action is the beginning of 

something new, a fresh act; but at the same time all action exists in continuity with the past, 

which supplies the means of initation (Giddens 1979: 70).” Uit dit citaat blijkt dat Giddens de 

dimensie ‘tijd’ van groot belang vindt in de sociale analyse. Hij stelt dat sociale structuren 

(tradities, instituties en rituelen) worden geproduceerd en gereproduceerd door individuen 

en dat deze structuren veranderen aan de hand van de dimensies tijd en ruimte (Falkheimer 

2007). Giddens (1979: 71) bedoelt met duality of structure tevens dat sociale regels worden 

gevormd door actoren wanneer er interactie plaatsvindt, en dat deze interactie ervoor zorgt 

dat die sociale regels gereconstrueerd worden. Structuur is dus de manier waarop de relatie 

tussen een specifiek moment en het totale tijdsbestek zichtbaar wordt in sociale 
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reproductie. In de structuration theory wordt aangenomen dat elke competente agent over 

een bepaalde mate van kennis beschikt over de samenleving waarvan hij of zij deel uitmaakt. 

Deze kennis moet gezien worden in termen van praktisch bewustzijn; actoren ‘know how to 

do’ en zijn in staat te reflecteren en met elkaar te praten over de manier waarop zij 

handelen. Daarnaast is elke individuele agent er slechts één van de velen in een 

samenleving, en kan zijn kennis overschaduwd worden door andermans kennis. Ten slotte is 

de kennis van een agent afhankelijk van zijn situatie, maar is zijn kennis niet te herleiden 

naar zijn situatie (Giddens 1979: 73).  

Door de reflective monitoring of action wordt beschikbare kennis gereproduceerd: 

door de continuïteit van sociale reproductie worden gevestigde opvattingen steeds opnieuw 

bevestigd en kan er worden geanticipeerd op eventuele onzekerheden. Giddens (1979: 128) 

gebruikt ook het begrip routinisation om te verklaren op welke manier agents veranderingen 

in de maatschappij teweeg kunnen brengen. Een routine, iets dat uit gewoonte wordt 

gedaan, is volgens de socioloog de basis voor dagelijkse sociale activiteiten. Bates (2006) 

stelt dat door herhaling van individuele handelingen, deze in verloop van tijd door individuen 

als normaal en natuurlijk worden beschouwd. Op deze manier raken sociale handelingen 

ingebed in het sociale leven. Individuele handelingen leiden tot reproductie van sociale 

structuren in de maatschappij. Bestaande opvattingen in sociale settings worden 

geconstrueerd en gereconstrueerd door menselijke agency, in de tweezijdigheid van 

structuur. Dit betekent echter niet vanzelfsprekend sociale stabiliteit. Giddens (1979:128) 

stelt dat de meeste sociale wetenschappers geneigd zijn de motivatie van agents te 

overschatten. Volgens hem hebben de meeste agents geen directe aanleiding of motivatie 

voor hun handelen. Mensen handelen op basis van dagelijkse gebruiken en gewoontes, waar 

ze zich meestal niet bewust van zijn.  

 Ook de socioloog Pierre Bourdieu stelt dat menselijk handelen vaak onbewust 

gebeurt. Hij baseert dit op zijn concept van ‘habitus’, een boeiend maar lastig begrip. Een 

habitus is volgens Bourdieu een verzameling van manieren van waarnemen, denken, en 

waarderen, waardoor het handelen in sociale situaties op individueel niveau wordt bepaald. 

Habitus bestaat uit de eigenschappen die mensen ontwikkelen in een sociale context, 

waardoor zij deze context leren begrijpen en leren inschatten hoe zij dienen te handelen 

(Bourdieu 1980 in Tacq 2003:45). De Jong omschrijft het concept habitus als ‘een sociaal 

gevormd mechanisme dat mensen in staat stelt een koppeling te maken tussen 

maatschappelijke structuur en individueel handelen’ (De Jong 1997 in Tacq 2003: 45). De 

sociaal wetenschapster Bridget Fowler gaat wat dieper in op het onbewuste element van 
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individueel handelen. Met habitus bedoelt Bourdieu volgens haar manieren van sociaal 

handelen. Kenmerken van manieren waarop we handelen, worden verworven tijdens sociale 

activiteiten. Het verwerven van verschillende manieren van handelen is volgens haar een 

onbewust proces (Fowler 2000:27). Het gaat om lived practise in een practical sense; de 

mogelijkheid van personen om effectief te functioneren in een sociale omgeving. Deze 

bekwaamheid wordt onbewust verworven; het gaat meer om ‘weten hoe’ dan om ‘weten 

dat’. Habitus is ingebed in het sociaal handelen en ligt diep ingeworteld in het gedrag, 

gevoelens en gedachten van het individu (Bourdieu 1990 in Fowler 2000:27). Dus waar 

Giddens stelt dat mensen vaak onbewust handelen, stelt Bourdieu dat deze onbewuste 

handelingen voortkomen uit de habitus, een set van social skills die mensen hebben 

verworven en die zij inzetten bij sociale interactie, maar waarvan zij zich niet bewust zijn.  

 

2.3 Onderwijs, gender, agency  

Nu duidelijk is wat de concepten gender, agency en structuur inhouden, kan de link 

worden gemaakt naar het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de 

concepten onderwijs, gender, agency en structuur met elkaar samenhangen.  

 

Hamilton (2003) is een sociaal wetenschapper die zich bezighoudt met menselijke 

basisbehoeften. Hij vond dat er in bestaande opvattingen over behoeften teveel werd 

gefocust op de theorie, waarop hij drie basisbehoeften onderscheidde die meer gericht zijn 

op de praktijk: vitale, sociale en agency behoeften. Vitale behoeften zijn noodzakelijk voor 

het menselijk bestaan, maar beperken zich niet tot biologische behoeften. Onderwijs kan 

beschouwd worden als een vitale behoefte. Zonder onderwijs kan een mens immers niet 

goed functioneren in de maatschappij; informatie wordt doorgegeven via geschreven 

teksten, de arbeidsmarkt is georganiseerd op basis van opleidingsniveau en door middel van 

onderwijs is toegang tot sociale en politieke instituties mogelijk. Met sociale behoeften 

verwijst Hamilton naar het raamwerk waarbinnen individuen en groepen invulling geven aan 

hun dagelijkse behoeften. Onderwijs kan sociale behoeften bevredigen. Door middel van 

onderwijs krijgt men inzicht in politieke, economische en sociale kwesties. Met onderwijs 

doelt de wetenschapper op alle educatieve settings waar interactie plaatsvindt. Met de 

behoefte aan agency verwijst Hamilton naar ‘de algemene ethische en politieke doelen die 

gerelateerd zijn aan het menselijk functioneren en waardevolle taken’. Onderwijs is de 

voorwaarde voor en de uitkomst van agency behoeften (Hamilton 2003 in Fenell & Arnot 

2007:29). Ook Fatima Sadiqi (2003:53) stelt dat er een verband bestaat tussen onderwijs en 
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agency; opgeleide mannen en vrouwen zijn in staat hun eigen situatie met die van anderen 

te vergelijken en kunnen kritisch reflecteren op hun eigen plaats in de samenleving. Dit 

bewustzijn komt overeen met wat Giddens (1979:56) reflective monitoring of conduct 

noemt.  

“The classroom discourse is an extension of the home and street discourses since 

neither students nor teachers leave their gender at the door of the classroom” (Sadiqi 

2003:150). Met dit citaat wordt het verband getoond tussen gender en onderwijs. Binnen 

een klaslokaal is het waardesysteem van een maatschappij duidelijk zichtbaar. Deze waarden 

zijn volgens Fatima Sadiqi (2003:150) terug te vinden in de structuur van het klaslokaal, de 

manier waarop de docent lesgeeft en de inhoud van de vakken. De structuur van een lokaal 

betreft de interactie tussen studenten onderling en gaat over de wijze waarop mannelijke en 

vrouwelijke studenten met elkaar omgaan. Algemeen geaccepteerde normen en waarden in 

een maatschappij komen ook tot uiting in de manier waarop de docent lesgeeft. Is er sprake 

van een starre meester- leerling relatie of zit de docent op één lijn met zijn leerlingen? Op 

het niveau van de inhoud van de vakken speelt het feit dat informatie wordt overgedragen 

door middel van taal een rol. Taal omvat culturele normen en waarden en dit vormt in het 

klaslokaal een sterk middel voor de representatie van genderrollen. De normen en waarden 

komen terug in theorie, praktijk en toepassing (Sadiqi 2003: 150). Genderverhoudingen 

komen dus op verschillende manieren tot uiting in het klaslokaal en studenten en docenten 

kunnen hierop invloed uitoefenen. In de empirische hoofdstukken kijken we naar de manier 

waarop dit gebeurt op de universiteit in Marokko.  

 

2.4 Genderverhoudingen in moderne Moslimsamenlevingen  

 In hun boek ‘Islam, Gender and Social Change’, schrijven verschillende sociale 

wetenschappers over Islamitische samenlevingen en de veranderende rol van mannen en 

vrouwen hierin. In dit hoofdstuk wordt kort iets verteld over genderrelaties in moderne 

Moslimsamenlevingen. 

In de periode vlak na de Tweede Wereld oorlog begon in vele Islamitische 

samenlevingen een periode van modernisering, geïnspireerd door het Westen. Er heerste in 

die samenlevingen de opvatting dat die modernisering zou zorgen voor secularisatie, de 

scheiding tussen kerk (of moskee) en staat. Westerse modellen van ontwikkeling werden 

ingezet, zoals de organisatie van het parlement, wetswijzigingen en modern onderwijs. 

Politieke en sociale ontwikkelingen vonden plaats op verschillende gebieden, zo ook op het 

gebied van genderrelaties. Vooral de rol van vrouwen kwam onder druk te staan. De 
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modernisering, die zich bijvoorbeeld uitte in Westerse normen van vrijheid, gelijkheid en 

zelfbeschikking, leek de Moslimsamenleving te ondermijnen. De aanwezigheid van vrouwen 

werd steeds beter zichtbaar in het openbaar omdat zij steeds minder aan de traditionele 

grenzen van het huis waren gebonden. Door veranderingen in het arbeidsleven en in het 

onderwijs werd het voor vrouwen mogelijk hierin te participeren. De traditionele 

Islamitische plicht van mannen, (financiële) zorg dragen voor de familie, en die van vrouwen, 

een goede huisvrouw en moeder zijn, kwam hiermee onder druk te staan (Haddad & 

Esposito 1998: x). De laatste jaren is het proces van modernisering verder onder druk komen 

te staan. Sadiqi stelt dat dit ook is terug te zien in de familiesfeer; de modernisering zorgt 

voor een machtsstrijd tussen de oudere en de jongere generatie. Traditionele waarden, 

ongeschooldheid en analfabetisme van ouders staan tegenover moderniteit en geleerdheid 

van kinderen. Hierdoor verschuift de macht van de oudere generatie naar de jongere, 

waardoor familierelaties onder druk komen te staan(Sadiqi 2003: 71).  

Sommige moslims zijn het niet eens met moderne bewegingen en richten zich op 

Islamitische alternatieven. Zij spreken van het falen van de staat en pleiten voor betere 

oplossingen, vaak met als slogan ‘Islam is de uitweg’. Onder de invloed van deze Islamitische 

opleving zocht het merendeel van de vrouwen in Moslim samenlevingen een nieuwe 

identiteit; een moderne leefstijl en cultuur met respect voor religie. Binnen de Islamitische 

beweging vormen zij een nieuwe elite; modern en opgeleid, maar formeel Islamitisch 

georiënteerd (Haddad & Esposito 1998: xi). Traditionele genderrollen staan dus onder druk 

in Marokko.  

 

2.5 Conclusie 

 Dit onderzoeksverslag beschrijft op welke manier inhoud wordt gegeven aan 

genderverhoudingen in het hoger onderwijs in Marokko. Om dit te begrijpen, is hierboven 

een theoretisch kader geschetst waarin de centrale concepten worden besproken.  

‘Man zijn’ en ‘vrouw zijn’ heeft wereldwijd verschillende betekenissen en wordt op 

verschillende manieren ervaren. Het concept gender refereert naar de culturele constructie 

van sekseverschillen (Kottak 2006:15). In elke maatschappij bestaat zo’n constructie en dit 

leidt tot een bepaald verwachtingspatroon over de manier waarop mannen en vrouwen zich 

dienen te gedragen.  Sociale verhoudingen die geconstrueerd worden op basis van gender, 

zijn op verschillende niveaus in de samenleving terug te vinden. Zo ook in het onderwijs, 

waar genderverhoudingen kunnen leiden tot genderongelijkheid. Deze verhoudingen 

worden door verschillende actoren in de maatschappij beïnvloed, zowel op structureel als 
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individueel niveau en zowel bewust als onbewust. De concepten onderwijs, structuur en 

agency staan in verband met elkaar; heersende normen en waarden in een maatschappij zijn 

zichtbaar in het klaslokaal. Modernisering in Marokko zorgt ervoor dat traditionele 

genderrollen onder druk komen zijn te staan. In de volgende hoofdstukken zullen we zien 

hoe dit tot uiting komt binnen het hoger onderwijs. Maar eerst wordt in het volgende 

onderzoek de context waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden, uiteengezet. 
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3. Context 

 In het vorige hoofdstuk zijn de theoretische concepten besproken die ten grondslag 

liggen aan het onderzoek. In de hoofdstukken die volgen, worden de gevonden data aan 

deze concepten gekoppeld. Nu worden de theoretische concepten in de Marokkaanse 

context geplaatst, om de empirische hoofdstukken te kunnen begrijpen.  

 

3.1 Marokko: geografie, demografie en staatsvorm 

 

Geografie 

De geografische positie van Marokko is van belang om de Marokkaanse 

pluralistische cultuur te begrijpen. Marokko is het meest westelijk gelegen land in Noord- 

Afrika en ligt tussen Afrika en Europa. Hierdoor heeft het land zowel Europese als Afrikaanse 

kenmerken. Marokko is ten aanzien van andere landen in Noord- Afrika, het meest 

verbonden met het westen. Het is voor westerse reizigers, die Marokko beschouwen als het 

prototype Afrikaanse, Arabische en Islamitische land, vaak hun eerste kennismaking met 

Noord- Afrika. De geografische positie van Marokko verklaart drie gender- gerelateerde 

zaken: religieuze tolerantie, culturele heterogeniteit en taalkundige complexiteit. Marokko 

staat open voor uitwisseling van culturele perspectieven, waaronder een Europese perceptie 

van genderrollen (Sadiqi 2003: 39).  

 

Demografie 

Hoewel er geen nauwkeurige gegevens bekend zijn over de omvang van de 

Marokkaanse bevolking aan het begin van de twintigste eeuw, gaat men ervan uit dat 

Marokko in 1912 ongeveer drie miljoen inwoners telde. In 1952, het jaar van de meest 

nauwkeurige  betrouwbare volkstelling tijdens het protectoraat, was dit aantal gestegen tot 

tien miljoen. Naast Fransen vestigden zich ook Spanjaarden, Italianen, Portugezen en 

Grieken in Marokko. De Europese bevolking woonde vooral in kuststeden. De gemiddelde 

levensstandaard van de Europeanen lag veel hoger dan die van de Marokkanen. De vestiging 

van Europeanen in Marokko, wat  op grote schaal voorkwam, heeft ervoor gezorgd dat 

Marokko sinds lange tijd te maken heeft met Europese invloeden (Obdeijn et al 2002: 142).  

 

Staatsvorm 

De Arabieren zorgden er in de achtste eeuw voor dat de islam zich uitbreidde onder 

de overwegend Berberbevolking van Marokko. Vanaf 1668 heerst de Alaoui- dynastie over 

Marokko. Tot 1912 met volledig gezag, en daarna ondergeschikt aan het Franse en Spaanse 
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protectoraat. In 1956 kwam hieraan een einde en Sultan Mohammed Ben Youssef kroonde 

zichzelf tot koning Mohammed V. In 1961 volgde Hassan II hem op, die na zijn dood in 1999 

weer werd opgevolgd door zijn zoon Mohammed VI. Hij is de huidige koning van Marokko. 

Koning Mohammed VI heeft een grote politieke macht; de koning is ook opperbevelhebber 

van het leger en de voorzitter van de Hoge Raad. Zonder instemming van de koning, is het 

nemen van belangrijke politieke beslissingen niet mogelijk  (Obdeijn et al 2002: 130).  

   

3.2 Europese invloeden op het huidige Marokkaanse onderwijssysteem  

Marokko heeft altijd veel te maken gehad met invloeden vanuit het buitenland en is 

nooit een homogeen land geweest. Marokko is zowel Berbers, Arabisch, Moslim, 

Mediterraans als Afrikaans. Aan het eind van de dertiende eeuw resulteerde de komst van 

de Arabieren in de Islamisering van Marokko, maar sommige delen van de Joodse en 

Christelijke populatie in het land hielden vast aan hun eigen geloof. Het Franse protectoraat 

installeerde zich in 1912 en duurde tot 1956, het jaar waarin Marokko onafhankelijk werd. 

De huidige positie van Marokkaanse vrouwen is beïnvloed door de verschillende 

machthebbers uit de Marokkaanse geschiedenis (Sadiqi 2003: 17).  

 

Tijdens het Franse protectoraat werd het moderne onderwijs in Marokko 

geïntroduceerd. Dit onderwijs was echter alleen voorbehouden aan Franse en Europese 

kinderen. Er was zeer beperkte toegang tot onderwijs voor een select groepje rijke 

Marokkanen. Het onderwijs had een elitair karakter en de lessen werden gegeven in het 

Frans. In 1956, het jaar van de onafhankelijkheid, waren er slechts een paar honderd 

Marokkanen die een hogere opleiding hadden gevolgd (Obdeijn et al 2002: 142). Na de 

onafhankelijkheid werd er in Marokko meer gefocust op de eigen cultuur en de Arabische 

taal. Er werd geprobeerd de Franse invloeden terug te dringen (Sadiqi 2003: 18). Om dit te 

bereiken werd er vanaf de jaren zeventig een beleid gevoerd om het onderwijs te 

arabiseren. De overheid wilde tevens één algemeen Marokkaans onderwijssysteem 

invoeren. Er werden meer scholen opgericht en de leerplichtwet werd voor jongens en 

meisjes uitgebreid. Niet alleen binnen het basisonderwijs vonden hervormingen plaats, de 

regering creëerde ook een nieuwe opleidingsstructuur voor het middelbaar, hoger en 

wetenschappelijk onderwijs. Vanaf de jaren tachtig ontstonden er naast het publieke 

onderwijs verschillende privé-instituten waar de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk 

hoger was (Onderwijs in Marokko, n.d.). Op het gebied van educatie heeft de Franse taal nog 

steeds een prestigieuze plaats. De taal is onderdeel van het Marokkaanse onderwijssysteem 
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en sinds het begin van de twintigste eeuw is Frans altijd de taal van besluitvormers geweest. 

Frans is ook de taal van nationale bureaucratie en centralisatie. Het Frans is voor de meeste 

Marokkanen een tweede taal geworden. Je hoort en leest de Franse taal in de 

administratieve sector, het zakenleven, handel, de regering, het leger, de politie en de 

media. Hoewel Frans de taal is van een voormalige kolonist, is Frans in Marokko een 

symbool voor modernisme en sociale verbetering (Sadiqi 2003: 49).  

 

3.3 Islam en onderwijs 

Het oorspronkelijke onderwijs in Marokko stamt van voor de instelling van het 

Franse protectoraat in 1912. Het bevat onderwijs dat gegeven wordt in Koranscholen en het 

bestaat uit koranonderricht, religieus onderwijs en Arabische grammatica. Getalenteerde 

studenten hadden de mogelijkheid om door te leren en zich te specialiseren in een 

vakgebied, bijvoorbeeld filosofie of medicijnen, dat gebaseerd was op de islamitische 

wetenschappelijke traditie. Het oorspronkelijke onderwijs bestaat nog steeds en is 

geïntegreerd in het publieke onderwijssysteem. Zowel in het lager als middelbaar onderwijs 

bestaat er een verplicht vak over de Islam. Dit vak heeft de titel ‘Instruction civique et 

religieuse’ en koppelt burgerschap aan godsdienst. Gesteld kan worden dat de Islam van 

grote invloed is op het huidige onderwijssysteem. Het islamitische onderwijs voorziet in de 

opleiding van imams en docenten voor het koranonderwijs op scholen en in moskeeën. 

Koranscholen voor jonge kinderen dienen tevens als een vorm van peuteronderwijs. Een 

specifiek doel van het oorspronkelijke onderwijs is het behoud van de Marokkaanse 

identiteit en ethische normen en waarden van de Marokkaanse samenleving (Obdeijn et al 

2002: 170).   

 

3.4 Gender en onderwijs in Marokko 

In het vorige hoofdstuk is te lezen op welke manier normen en waarden in een 

maatschappij zijn terug te zien in het klaslokaal op het niveau van structuur, de manier van 

lesgeven van de docenten en de inhoud van de vakken. Er is al onderzoek gedaan naar de 

manier waarop dit tot uiting komt in Marokko. Hieronder wordt beschreven wat hierover 

bekend is.  

De Marokkaanse historicus, socioloog en econoom Mohammed Ennaji stelt dat in 

een Marokkaans klaslokaal duidelijk wordt dat de klas in twee groepen wordt verdeeld; de 

jongens en de meiden. Hierdoor wordt er volgens hem eerder gefocust op competitie 

(geassocieerd met mannelijkheid) dan op samenwerking (geassocieerd met vrouwelijkheid). 
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Voor sommige meiden is dit moeilijk, vooral voor degenen die zijn opgevoed met waarden 

als hard werken, verlegenheid en onderdanigheid, drie Marokkaanse waarden die voor 

vrouwen een grote rol spelen. Competitie in oral performance staat lijnrecht tegenover de 

manier waarop de meeste meiden zijn gesocialiseerd in de thuissituatie en in de gehele 

samenleving. De twee waarden van verlegenheid en onderdanigheid zijn voor hen niet 

bruikbaar in de schoolsituatie, de waarde van hard werken echter wel en dit komt bij de 

meeste meiden dan ook duidelijk naar voren. Op het niveau van de relatie tussen studenten 

en docenten speelt de starre hiërarchie van de meester- leerling relatie een grote rol, 

evenals de eenzijdige overdracht van informatie. Ten slotte speelt taal een rol bij de inhoud 

van de vakken; het is een sterk middel voor de representatie van traditionele genderrollen.

 De notie van gender is niet onbelangrijk voor scholieren op de middelbare school en 

studenten op de universiteit. In deze periode zijn ze bezig hun sociale identiteit te ontdekken 

(Ennaji 1988 in Sadiqi 2003: 150). Sadiqi stelt dat zowel jongens als meiden zich proberen te 

verzetten tegen de genderrollen die aan hen worden toegeschreven door de maatschappij. 

Zij stelt dat de situatie in het klaslokaal voor studenten anders moet zijn dan de situatie thuis 

of op straat, omdat ze dan hun onafhankelijkheid kunnen bewijzen. Daarom beschouwen de 

meeste studenten volgens Sadiqi het klaslokaal als een gender- neutrale plaats (Sadiqi 

2003:151). Vanwege de traditionele genderverhoudingen in de Marokkaanse maatschappij 

staan meiden vaak onder druk om goed te presteren. Sadiqi schrijft dat er door verschillende 

wetenschappers wordt gesteld dat meiden goed presteren op school, soms beter dan 

jongens. Door hun best te doen en goede resultaten te behalen, kunnen meiden bewijzen 

dat ze niet afdoen voor hun mannelijke collega’s. Toch stellen zowel studenten als docenten 

dat het klaslokaal een gender- neutrale plaats is die gelijke mogelijkheden biedt voor beide 

seksen. Zowel mannelijke als vrouwelijke studenten ontkennen de significantie van gender.

 Het enthousiasme om te leren van vrouwelijke studenten neemt volgens Sadiqi 

echter af naarmate ze ouder worden. Vrouwelijke studenten lijken op de universiteit 

bijvoorbeeld minder betrokken en zijn minder gefocust op aandacht van de docent dan op 

de middelbare school. Over het algemeen zijn ze meer verlegen en hebben minder 

zelfvertrouwen dan eerst. Dit leidt tot lagere cijfers en minder carrièredoelen. De meeste 

meiden zijn op de middelbare school vol hoop, maar eindigen gedesillusioneerd wanneer zij 

van school afkomen en zich bewust zijn van de starre genderrollen en tradities in Marokko 

(Sadiqi 2003: 151). Vanwege deze starre genderrollen kiezen de meeste vrouwen voor een 

traditionele, huishoudelijke of zorgende baan zoals lerares of administratief medewerkster. 

Degenen met een wetenschappelijke carrière doen zelden onderzoek, ook al zijn ze 
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hoogopgeleid. Vrouwen in Marokko  bekleden zelden hoge functies. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat er nog steeds veel Marokkanen zijn die denken dat vrouwen niet zo goed 

kunnen zijn als mannen. Uit deze situatie ontstaat een op gender gebaseerde 

ongerechtigheid; de houding ten aanzien van mannen is over het algemeen een stuk 

positiever dan de houding ten aanzien van vrouwen (Sadiqi 2003: 151).  

 

Nu de theoretische concepten zijn beschreven en de context waarbinnen dit onderzoek is 

uitgevoerd uiteen gezet is, kan ik mijn onderzoeksresultaten presenteren. Dit wordt gedaan 

in de empirische hoofdstukken, die nu zullen volgen.  
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4. Het belang van kunnen studeren 

 
Vandaag heb ik eindelijk een afspraak met Karima Ben Saleh, de directrice van het 

departement en tevens docente Engels. Ik ben op tijd van huis weggegaan, maar nu ben ik 

veel te vroeg aangekomen op de faculteit. Ik besluit te wachten op het schoolplein en kijk 

wat om me heen. De sfeer rond de school is prettig, overal staan groepjes studenten te 

praten en te lachen. Omdat het gebouw niet zo groot is en het een groot schoolplein heeft, 

lijkt het meer op een middelbare school dan een universiteit. De letterenfaculteit is gelegen 

op de campus, aan een lange ongeasfalteerde weg, waaraan zich ook andere faculteiten van 

de Université Mohamed V bevinden. De faculté des lettres bestaat uit verschillende 

gebouwen; een 

hoofdgebouw, waar de 

meeste lokalen in 

gevestigd zijn, en een 

kleiner pand met daarin 

de docentenkamer en 

nog enkele lokalen. De 

toiletten, kantine, 

gebedsruimte en de 

administratie bevinden 

zich elk in een ander 

gebouwtje. Alle panden zijn oud en vervallen en zijn nodig aan een opknapbeurt toe. De verf 

bladdert van de muren, aan de binnen- en de buitenkant van de gebouwen.  

Als het bijna tijd is voor de afspraak, loop ik vast naar binnen. Het schoolgebouw is 

sober ingericht. De lokalen zijn erg groot en bieden plaats aan ongeveer tachtig leerlingen. 

Omdat er een grote binnenplaats is en de lokalen niet goed geïsoleerd zijn, is het bij slecht 

weer tochtig en fris. Ik kan het lokaal waar we hebben afgesproken, niet vinden. Ik vraag een 

vriendelijke man, van wie ik denk dat hij de conciërge is, waar ik moet zijn. Hij vraagt of ik 

een afspraak heb en als ik dat bevestig, loopt hij een stukje met me mee. De directrice is niet 

in het lokaal waar we hebben afgesproken. Ik begin te twijfelen; is de afspraak wel vandaag, 

hier, om deze tijd? Als ik zoekend door het schoolgebouw loop, kom ik Nadia tegen, een 

studente die ik vorige week via het Nimar al heb ontmoet. Nadia begroet me vrolijk, vraagt 

hoe het met mijn onderzoek gaat en of ik mee wil om haar les bij te wonen. Ze blijkt les te 

hebben van de directrice met wie ik een afspraak heb. Als ik het lokaal binnenstap, wordt ik 
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hartelijk welkom geheten door haar. We spreken af dat ik deze les volg en dat we na afloop 

een gesprekje hebben over mijn onderzoek zodat ze kan kijken op welke manier ze me kan 

helpen. Opgelucht ga ik naast Nadia zitten. Mijn leven als Marokkaanse studente is 

begonnen (Dagboekfragment 27 februari).  

 

In dit hoofdstuk beschrijf ik het Marokkaanse studentenleven en vergelijk dit met 

het dagelijkse leven dat studenten thuis en op openbare plaatsen leiden. Om inzicht te 

krijgen in het Marokkaanse studentenleven, is het van belang dat we eerst meer te weten 

komen over de studiemotivatie van studenten, met welke activiteiten zij zich naast hun 

studie bezighouden en op welke manier zij familie- vriendschaps- en liefdesrelaties ervaren. 

Er zit een tegenstrijdigheid in de ervaring van het leven op school en van het leven buiten 

school. Wat die tegenstrijdigheid precies inhoudt, zal in dit hoofdstuk beschreven worden.  

 

4.1 Motivatie 

 De mannelijke studenten die ik heb gevraagd waarom zij Engels studeren, 

antwoorden bijna allemaal dat ze op de middelbare school goede cijfers haalden voor het 

vak, en daarom besloten ermee verder te gaan. Daarnaast geven de studenten aan 

geïnteresseerd te zijn in het westen en dat ze daarom meer van de taal en cultuur wilden 

weten. Bilal, een mannelijke student, vertelt:  

 

“Ik besloot Engels te leren omdat ik geïnteresseerd was in de taal. Ik kijk Engelse 

films en luister Engelstalige muziek. Het inspireert me en maakt me nieuwsgierig 

naar de Engelse en Amerikaanse cultuur” (Interview 7 april). 

 

Een derde reden om Engels te studeren, is volgens mannelijke studenten dat het hun kansen 

op de internationale arbeidsmarkt vergroot. Vanwege de grote werkloosheid in Marokko 

zien de meeste studenten meer mogelijkheden op werk in het buitenland. Opvallend is dat 

vrouwelijke studenten andere verklaringen geven voor hun keuze voor een studie Engels. 

Ten eerste hebben veel vrouwelijke studenten er meestal niet zelf voor gekozen Engels te 

gaan studeren, maar is de studiekeuze bepaald door hun vader, zoals bij Hanane het geval is:  

 

“Ik wilde het liefst kunstgeschiedenis studeren, maar mijn vader wilde dat ik Engels 

zou gaan studeren en dat ik lerares zou worden. Toen ik dat hoorde, was ik eerst 

boos en verdrietig, maar nu ben ik tevreden met mijn studie. Maar als ik straks mijn 
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diploma heb gehaald, geef ik het aan mijn vader, ik zeg bye bye, ga op reis en 

misschien daarna alsnog kunstgeschiedenis doen”(Interview 11 februari).  

 

Ook vrouwelijke studenten geven aan dat zij studeren belangrijk vinden omdat het hun 

kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Er zijn op dit moment weinig banen te vinden in 

Marokko, dus de kans op werk is redelijk klein. Toch zijn er geen vrouwelijke studenten die 

hebben gezegd later in het buitenland te willen werken. Samira geeft bijvoorbeeld in een 

interview aan dat ze best naar het buitenland zou willen, maar dat dit volgens de 

Marokkaanse tradities, die voorschrijven dat vrouwen niet alleen mogen reizen, niet kan. 

Aan de ene kant vindt ze dit jammer, maar ze geeft ook aan blij te zijn met die tradities. Ze 

vindt het fijn duidelijke grenzen te hebben waarbinnen ze kan leven (Interview 6 april).

 Zowel mannelijke als vrouwelijke studenten vinden onafhankelijkheid een motivatie 

om een universitaire studie te volgen. Mannelijke studenten vinden hierbij vooral financiële 

onafhankelijkheid belangrijk, terwijl vrouwelijke studenten in meerdere opzichten 

onafhankelijk willen zijn. Ismail, een mannelijke student, vertelt: 

 

“Studeren is belangrijk voor mijn toekomst. Ik heb mijn vader nooit gekend en mijn 

moeder en oma hebben mij opgevoed. Zij hebben mij geleerd dat onafhankelijk zijn 

belangrijk is. Ik wil later een goede baan vinden zodat ik mijn gezin kan onderhouden 

en financiële steun kan bieden aan mijn moeder en mijn oma”(Interview 12 maart). 

 

Samira, een vrouwelijke studente, zou ook graag financieel afhankelijk willen zijn: 

 

“Ik hou er niet van als vrouwen trouwen en vervolgens afhankelijk worden van hun 

man. Ik hou van vrouwen die zijn getrouwd, die zorgen voor hun familie en kinderen, 

maar ook hun eigen leven en baan hebben en verantwoordelijk zijn… En voelen dat 

ze leven, dat ze persoonlijkheid hebben. Niet dat ze alleen maar thuis zijn en het 

huishouden doen enzo” (Interview 6 april 2009).  

 

Het kunnen studeren impliceert voor vrouwen dus vrijheid voor in de toekomst. Als zij na 

hun studie een baan vinden, betekent dit dat zij niet volledig aan huis zijn gebonden.  

Verderop zullen we echter lezen dat er van getrouwde vrouwen nog steeds wordt verwacht 

dat zij de volledige verantwoordelijkheid nemen voor het doen van het huishouden en het 

zorgen voor haar man en kinderen.  
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Voor alle studenten die ik heb gesproken, was de keuze om te gaan studeren 

vanzelfsprekend. Dit heeft er voor een groot deel mee te maken dat het hoger onderwijs in 

Marokko gratis is; financiële belemmeringen spelen dus geen rol. Het gratis onderwijs zorgt 

er echter ook voor dat een universitaire opleiding geen bijzonderheid is en een 

afgestudeerde geen hoge status heeft in de maatschappij. Ook biedt een universitair 

diploma geen garantie voor een goede baan. Sommige studenten raken hierdoor minder 

gemotiveerd. Rachid, een mannelijke student, vertelt hierover het volgende: 

 

“Het is vooral fijn om een Marokkaanse student te zijn, het is een goede ervaring. 

Maar tegelijkertijd is het erg moeilijk. (…) In Amerika en Engeland bijvoorbeeld is het 

prestigieus om naar de universiteit te gaan omdat je ervoor moet betalen. Maar hier 

in Marokko is het gratis, daarom wordt het niet prestigieus gevonden. Sommige 

mensen snappen niet dat ik studeer en vinden dat ik beter een baan kan zoeken” 

(Interview 19 maart).  

 

Ondanks de soms verminderde motivatie wordt de studententijd zowel door jongens als 

meiden erg leuk gevonden. In deze periode zijn ze bezig hun sociale identiteit te ontdekken 

(Sadiqi 2003:151) en relaties met anderen zijn erg belangrijk. Omar, een mannelijke student, 

vertelt tijdens een interview (12 maart) dat zijn studententijd de beste jaren van zijn leven 

zijn. Hij heeft veel nieuwe mensen leren kennen die dezelfde interesses als hij hebben. Hij 

heeft veel plezier op school en heeft graag veel mensen om zich heen. Ook Nadia zegt dat ze 

van het studentenleven geniet. Ze heeft veel nieuwe vrienden gemaakt sinds ze studeert en 

ze vindt de sfeer op de universiteit erg prettig (11 februari).  

 

4.2 Relaties: vriendschap, liefde en familie 

Een groep klasgenoten, bestaande uit jongens en meiden, besluit om na de les te 

gaan lunchen in de stad. Eén van de meiden vraagt of ik mee wil en dat aanbod neem ik 

graag aan. Als de les is afgelopen, hangen we eerst wat rond op het schoolplein. Na een 

kwartiertje willen de meiden gaan en ze lopen alvast richting de bus. De jongens die 

meewillen, staan nog te kletsen en zeggen dat ze er bijna aankomen. Als de rest er na een 

paar minuten nog niet is, vraagt één van de meiden of we niet even op de mannen moeten 

wachten. Een andere meid vindt dit onzin, ze zegt dat we de mannen kunnen laten zien dat 

we best zonder hen kunnen en roept heel hard: ‘Girlpower!’ De andere meiden zijn het 

hiermee eens en beginnen te joelen en lachen de jongens uit (Dagboekfragment 2 maart). 
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Bovenstaande anekdote is typisch voor de manier waarop jongens en meiden binnen de 

schoolsetting met elkaar omgaan. Ze vinden het leuk om elkaar te plagen, en er is hierbij een 

constante strijd tussen de jongens en de meiden. Over deze strijd zal ik verder uitweiden in 

het volgende hoofdstuk. Vriendschapsrelaties tussen studenten spelen zich vooral af op 

school of op straat, maar niet 

thuis. De meeste studenten 

wonen bij hun familie en de 

sociale controle is groot. Het 

wordt in de Marokkaanse 

samenleving niet geaccepteerd 

als een meisje zomaar een jongen 

mee naar huis neemt, of met een 

jongen mee naar huis gaat. Een 

vriendschap tussen een jongen en 

een meisje bestaat er dus meestal uit dat ze elkaar zien en spreken op school, en eventueel 

daarbuiten als er bijvoorbeeld geluncht wordt met een grote groep studenten.  

Hoewel het niet wordt geaccepteerd, en studenten soms ontkennen dat het 

voorkomt, komen liefdesrelaties tussen studenten wel voor. Dit leidt soms tot ingewikkelde 

situaties. Sommige studenten zijn hier behoorlijk vrij in en hebben en relatie, terwijl ze 

weten dat dit niet wordt geaccepteerd door hun familie. In dit geval zien ze hun geliefde 

vaak stiekem omdat het thuis niet mag en op straat de kans bestaat dat ze betrapt worden. 

Andere studenten willen vanwege geloofsovertuigingen geen relatie en proberen gevoelens 

van verliefdheid te onderdrukken. Imane vertelt: 

 

“Ik heb iets heel speciaals ervaren op de universiteit. De persoon die ik daar 

ontmoette had alles in zich wat ik in een man zoek.(…) Het werd een goede vriend en 

tegelijkertijd… ik voel hem aan, hij voelt mij aan. Maar een relatie beginnen? Nee. Ik 

heb respect voor de Islam. Dat is mijn principe” (Interview 28 maart).  

 

 Bijna alle studenten wonen bij hun familie. Alleen de studenten die ver van Rabat 

vandaan komen, wonen in een kamer op de campus. De meeste studenten die ik heb 

gesproken, geven aan dat familie erg belangrijk voor hen is en zeggen een goede relatie met 
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hun ouders te hebben. Tegelijkertijd vertellen ze ook regelmatig over ruzies thuis. Dat heeft 

vooral met controle te maken. Studente Nadia vertelt: 

 

“Als ik thuiskom na een leuke schooldag, beginnen de problemen voor mij. Dan 

begint mijn moeder met vragen stellen. Ik moet me overal voor verantwoorden, wat 

ik heb gedaan, waar ik ben geweest. Ze vindt het moeilijk me te vertrouwen. Als ik 

niet thuis ben, belt ze me soms wel tien keer op een dag om steeds te vragen waar ik 

ben en met wie. Soms heb ik geen zin om overal antwoord op te geven, en dan 

krijgen we ruzie” (Interview 11 februari).  

 

De sociaal wetenschapster Fatima Sadiqi schrijft dat er in steeds meer Marokkaanse families 

een machtsstrijd heerst. Traditionele waarden van ouders staan tegenover moderniteit van 

hun kinderen. Hierdoor verschuift de macht van de oudere generatie naar de jongere, 

waardoor familierelaties onder druk worden gezet en er ruzies ontstaan (Sadiqi 2003: 71). 

Bovenstaand citaat illustreert deze machtsstrijd; de moeder van Nadia vindt het moeilijk 

haar dochter te vertrouwen. Ik heb deze machtsstrijd ook ervaren tijdens mijn verblijf in het 

gastgezin, waar er regelmatig ruzies waren tussen de dochter van twintig, de zoon van 

zestien en hun ouders. De dochter wilde bijvoorbeeld in het weekend graag naar een 

vriendin toe, maar haar moeder vertrouwde haar niet en liet haar thuisblijven, waarna een 

heftige ruzie ontstond. Tegenwoordig is het steeds meer gebruikelijk dat een meisje of 

vrouw zelfstandig dingen onderneemt, maar enkele decennia geleden nog niet. Dit leidt tot 

onbegrip tussen ouders en hun kinderen.     

 

4.3 Activiteiten thuis en buitenshuis  

De meeste studenten brengen de middag graag met elkaar door. Als de lessen zijn 

afgelopen, hangen ze eerst een tijdje rond op het schoolplein en gaan dan meestal naar de 

stad om te lunchen. Ze gaan in elk geval niet graag meteen naar huis. Ik heb enkele 

studenten gevraagd gedurende een week een dagboek bij te houden, waarin ze hebben 

genoteerd welke activiteiten ze dagelijks hebben gedaan en hoeveel tijd ze hieraan 

besteedden. Zowel studenten als docenten hebben mij in interviews verteld dat vrouwelijke 

studenten meer tijd besteden aan hun studie dan hun mannelijke collega’s, omdat ze minder 

vrijheid hebben. Mannen kunnen ’s avonds naar vrienden, maar meiden mogen ’s avonds 

niet meer het huis uit. Die tijd besteden ze dan aan hun studie. Ook Sadiqi (2003:151) stelt 
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dat meiden meer tijd besteden aan hun studie omdat ze een bewijsdrang hebben om goed 

te presteren op school. Hoe dat precies werkt, wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 

  Uit de dagboeken blijkt dat vrouwelijke studenten inderdaad meer tijd besteden aan 

hun studie dan de mannelijke studenten. Zij besteden gemiddeld tweeëntwintig en een half 

uur aan hun huiswerk, terwijl dit voor de mannelijke studenten slechts twaalf en een half 

uur is.  De vrouwelijke studenten halen gemiddeld dan ook hogere cijfers dan de mannelijke. 

Terwijl vrouwelijke studenten veel tijd besteden aan hun studie, wordt er van hen ook 

verwacht dat ze meehelpen met het huishouden. Studente Khadija baalt hier wel eens van: 

 

“Ik woon samen met mijn zus en vier broers in een huis wat mijn broer voor ons heeft 

gekocht. Mijn zus en ik koken elke dag voor iedereen en zorgen dat het huis schoon 

en opgeruimd is. Mijn broers helpen ons hierbij niet mee, maar klagen regelmatig 

dat we het niet goed doen. Dat kan ik niet uitstaan” (Interview 24 maart).  

 

Khadija´s vriendin Fatimazara vertelt tijdens een interview (24 maart) dat zij samen met haar 

moeder en zus voor het huishouden zorgt, terwijl haar vader en broers hier niet aan 

meehelpen. Ook in het gastgezin waar ik verbleef tijdens mijn veldwerk, heb ik geobserveerd 

dat de huishoudelijke taken door de vrouwelijke familieleden worden gedaan. De dochter 

van twintig is veel thuis, terwijl haar broertje van zestien ’ s avonds vaak met zijn vrienden 

afspreekt. De mannelijke studenten besteden dus minder tijd aan hun studie dan de 

vrouwelijke studenten en helpen niet mee met huishoudelijke taken.  

 

4.4 Conclusie 

We hebben in dit hoofdstuk gekeken naar het belang van kunnen studeren aan de 

hand van de studiemotivatie van studenten, de relaties die zij hebben op het gebied van 

vriendschap, liefde en familie en hun activiteiten thuis en buitenshuis. We hebben gezien dat 

bij de studenten thuis en in de Marokkaanse maatschappij er op verschillende gebieden 

onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, maar studenten zeggen dat zij op 

de universiteit geen genderongelijkheid ervaren. Sommige studenten ervaren dit als vrijheid; 

ze kunnen open met studenten van het andere geslacht omgaan, zonder dat anderen daar 

negatief over oordelen. We zullen echter in de volgende hoofdstukken zien dat de vrijheid 

en gelijkheid die studenten op de universiteit ervaren, relatief is. Hoewel studenten, 

docenten en stafleden zich er niet bewust van zijn, komt genderongelijkheid op de 

universiteit wel degelijk voor.  
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5. Dynamiek in het klaslokaal; genderanalyse op drie niveaus  

Nu we weten hoe studenten hun studententijd ervaren en hoe dit zich verhoudt tot 

het dagelijks leven, gaan we ons wat specifieker richten op de universiteit. In het 

contexthoofdstuk is te lezen dat volgens Ennaji (1988 in Sadiqi 2003:150) de heersende 

normen en waarden in een maatschappij zijn terug te zien in het klaslokaal op het niveau 

van structuur, de manier van lesgeven van docenten en de inhoud van de vakken. Deze drie 

niveaus vormen de leidraad van dit hoofdstuk; per niveau wordt bekeken op welke manier 

genderverhoudingen tot uiting komen in het Marokkaanse hoger onderwijs. Op het niveau 

van structuur wordt gekeken naar de interactie tussen mannelijke en vrouwelijke studenten, 

de paragraaf over het niveau van methoden van docenten beschrijft de relatie tussen 

docenten en leerlingen en op het niveau van de inhoud van de vakken wordt gekeken naar 

het lesmateriaal en welke rol taal speelt bij de (re)constructie van genderverhoudingen.  

  

5.1 Structuur in het klaslokaal 

Er zitten ongeveer veertig leerlingen in de klas, waarvan er circa dertig vrouwelijk 

zijn en tien mannelijk. Het klaslokaal is sober ingericht. De gele verf bladdert van de muren 

en de ramen zijn lichtgeel geverfd, waardoor er weinig licht naar binnen valt. Er staat een 

bureau voor de docent en er hangt 

een schoolbord. De tafels voor de 

studenten staan in rijen opgesteld. Er 

zijn drie rijen met elk twee tafels. 

Meestal zitten de studenten 

gescheiden; een jongen naast een 

jongen en een meisje naast een 

meisje. De meiden zitten meestal 

vooraan, vlakbij de docent, terwijl de 

jongens ervoor kiezen achter in het lokaal plaats te nemen. Dit komt overeen met de 

veronderstelling van Enajji dat een Marokkaanse klas duidelijk in twee groepen wordt 

verdeeld; de jongens en de meiden. Volgens hem wordt er hierdoor meer gefocust op 

competitie dan op samenwerking (Enajji 1988 in Sadiqi 2003:150). Die competitie heb ik 

tijdens mijn observaties waargenomen. Er lijkt een continue strijd te heersen tussen 

mannelijke en vrouwelijke studenten. Die strijd komt op verschillende manieren tot uiting; in 

de grapjes over elkaar die onderling gemaakt worden, maar ook in discussies tijdens de les. 

Onderstaande anekdote illustreert dit: 
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Nadia heeft een presentatie gehouden over een artikel wat de studenten deze week 

moesten lezen. Nadat ze is uitverteld, zegt ze tegen haar medestudenten dat ze 

vragen mogen stellen. Hicham steekt meteen zijn hand op en stelt een kritische 

vraag, waarop sommige leerlingen beginnen te joelen. Nadia laat zich niet kennen en 

geeft Hicham antwoord. Hicham is het weer niet met Nadia eens en spreekt haar 

tegen, waardoor de twee in een heftige discussie verzeild raken. Na een tijdje kapt de 

docente de discussie af, neemt de les weer over en bedankt Nadia voor haar 

presentatie. Als  Nadia terug naar haar plaats loopt, kijkt ze Hicham boos aan en 

terwijl ze met haar hand net doet alsof ze haar keel doorsnijdt, fluistert ze tegen 

hem: ‘je gaat eraan’ (Dagboekfragment 16 maart). 

 

Ook in onderstaand voorbeeld komt de strijd tussen mannelijke en vrouwelijke studenten 

duidelijk naar voren: 

 

De studenten zijn bezig het boek ‘Macbeth’ te lezen van Shakespeare. Na een van de 

lessen, waarin een hoofdstuk over Macbeth en zijn vrouw is besproken, barst er 

onder de studenten naar aanleiding van de les een discussie uit waarbij de 

mannelijke studenten het niet eens zijn met de vrouwelijke. In het boek blijft de 

vrouw van Macbeth hem steunen, terwijl hij in moeilijkheden is. De meiden stellen 

giechelend tijdens de discussie dat mannen niet zonder hen kunnen leven, en dat ze 

misschien wel sterk lijken, maar dat ze ‘in werkelijkheid maar watjes zijn’. Hiermee 

zijn de jongens het natuurlijk niet eens, en reageren fel dat vrouwen juist niet zonder 

mannen kunnen leven. Na een tijdje verandert het onderwerp van de discussie en 

gaat het erom wat fijner is: een man zijn of een vrouw zijn. De strijd tussen de 

studenten duurt voort, totdat een opmerking van Nadia er een einde aan maakt. 

Hoewel ze tijdens de discussie steeds erg fel tegen de jongens was, geeft ze toe dat 

ze af en toe best een man zou willen zijn. Hierop beginnen alle studenten te joelen en 

te schreeuwen en één van de mannelijke studenten zegt: ‘Nadia, je bent je status 

verloren, we geloven je niet meer!’(Dagboekfragment 24 maart). 

 

Waar komt die strijd tussen jongens en meiden op de universiteit uit voort? Volgens Sadiqi 

staan vrouwelijke studenten onder druk om goed te presteren op school, vanwege de 

traditionele genderverhoudingen in de Marokkaanse maatschappij. Op school krijgen zij de 
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kans te bewijzen dat zij niet afdoen voor de mannelijke studenten (Sadiqi 2003:151). 

Tegelijkertijd heerst in de Marokkaanse samenleving het idee dat vrouwen een lagere status 

hebben dan mannen en is het zo dat sommige mannen het moeilijk te accepteren vinden dat 

er vrouwen zijn die meer kennis hebben dan zijzelf. Haddad en Esposito schrijven dat 

vrouwen steeds gemakkelijker toegang hebben tot het onderwijs en hiermee ook tot de 

arbeidsmarkt. Traditionele genderrollen komen hiermee onder druk te staan, wat voor 

sommige mannen moeilijk te accepteren is (Haddad & Esposito 1998:x). Vrouwelijke 

studenten hebben dus bewijsdrang omdat zij zich willen verzetten tegen de traditionele 

genderrollen in de maatschappij en mannelijke studenten willen zich verzetten tegen het feit 

dat vrouwen met de kennis die zij verwerven meer mogelijkheden hebben steeds hoger op 

de hiërarchische ladder te klimmen.  

 

5.2 Inhoud van de vakken 

 Bij dit niveau kijken we op welke manier genderverhoudingen tot uiting komen in de 

studiegids van de universiteit en het lesmateriaal. Ook wordt beschreven welke rol taal 

speelt bij de (re)constructie van genderverhoudingen.   

 

5.2.1 Studiegids 

In de studiegids staat informatie over de veranderingen in het schoolsysteem die de 

afgelopen jaren op de universiteit hebben plaatsgevonden. De doelen en missies van de 

universiteit zijn zes jaar geleden opnieuw geformuleerd, maar ook de academische en 

pedagogische kenmerken van de universiteit zijn veranderd in het kader van modernisering. 

De universiteit Mohammed V pretendeert een prestigieuze universiteit te zijn. Er wordt 

verder niet ingegaan op genderverhoudingen op de universiteit. Opvallend is dat onder het 

kopje l’étudiant dans la réforme (de student in de veranderingen) staat dat de student 

centraal wordt gesteld op de universiteit, en dat van hem wordt verwacht te participeren en 

een actieve houding aan te nemen in la vie universitaire (het universiteitsleven). Die 

participatie betreft volgens de studiegids de studie zelf, maar ook niet studie- gerelateerde 

activiteiten zoals sociale, culturele en sportieve bezigheden. Maar uit gesprekken met 

studenten en observaties blijkt dat er geen activiteiten georganiseerd worden voor 

studenten en dat zij ook niet betrokken worden bij beslissingen die worden genomen op de 

universiteit. Ook dit heeft consequenties voor de mate van agency, en wordt besproken in 

het volgende hoofdstuk.    
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5.2.2 Lesmateriaal 

Op het departement Engels van de Université Mohammed V wordt geen gebruik gemaakt 

van studieboeken, maar van kopieën van wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken uit 

boeken. Ik heb drie van deze artikelen geanalyseerd om te kijken op welke manier 

genderverhoudingen tot uiting komen in het lesmateriaal.  

De literatuur die wordt gebruikt, is meestal behoorlijk gedateerd. Dit heeft echter, 

voor zover ik kan beoordelen, geen invloed op de uiting van genderverhoudingen in het 

lesmateriaal. De artikelen die de studenten lezen, zijn geschreven door Engelse of 

Amerikaanse wetenschappers. Zij schrijven de artikelen vanuit een ‘westers’ perspectief; er 

worden Europese of Amerikaanse auteurs geciteerd of er wordt naar hen verwezen, en 

voorbeelden worden gegeven vanuit een ‘westers’ referentiekader, wat niet aansluit op het 

referentiekader van de studenten. De studenten lezen bijvoorbeeld een artikel voor het vak 

‘major literary movements’ (belangrijke literaire bewegingen). Het artikel gaat over 

betekenisgeving van literaire en non-literaire systemen. De Engelse (vrouwelijke) auteur 

schrijft over reclameadvertenties en op welke manier dit bijdraagt aan betekenisgeving: 

“Deze advertenties zijn een bron van informatie over ideologie, betekenisleer, over de 

culturele en fotografische codes van onze samenleving”. Met ‘onze samenleving’ wordt 

echter niet de Marokkaanse samenleving bedoeld, maar de Engelse. Op deze manier zien we 

dat het perspectief van waaruit de artikelen zijn geschreven, niet aansluit bij het perspectief 

van de studenten. Genderverhoudingen komen niet expliciet tot uiting in het lesmateriaal, 

maar omdat er gebruik wordt gemaakt van literatuur uit Europa of de Verenigde Staten, 

worden studenten blootgesteld aan opvattingen, normen en waarden die anders zijn dan de 

heersende opvattingen in Marokko. Op deze manier worden studenten zich bewust van het 

feit dat sociale verhoudingen, zoals deze in Marokko zijn geconstrueerd, niet 

vanzelfsprekend zijn en dat er in andere samenlevingen andere normen gelden. Later zullen 

we zien dat dit kan leiden tot gedragsverandering van mannelijke en vrouwelijke studenten.   

 

5.2.3 Taal 

Volgens Sadiqi omvat taal culturele normen en waarden en vormt dit in het 

klaslokaal een sterk middel voor de representatie van genderrollen (2003:150). De lessen op 

het departement Engels van de Université Mohammed V worden allemaal in het Engels 

gegeven, behalve de vakken Frans en Arabisch. Wat betekent dit voor de uiting van 

genderverhoudingen? Volgens docent Alaoui veel: “Het kennen van een taal staat gelijk aan 

het kennen van een cultuur. Taal en cultuur zijn niet los van elkaar te zien. Het ene kan niet 
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zonder het andere” (Interview 25 maart). De meeste docenten van het departement Engels 

hebben in Engeland of de Verenigde Staten gestudeerd. Hier hebben zij kennis gemaakt met 

westerse normen en waarden, en zijn erdoor beïnvloed. Op de vraag aan docent Jilabi of hij 

denkt dat zijn manier van lesgeven wordt beïnvloed door de Engelse taal, antwoordt hij het 

volgende: 

 

“Ja natuurlijk, of ik het wil of niet. Ik lees Engelse romans, kijk Engelstalige televisie, 

dus het is niet per toeval dat ik wordt beïnvloed door de Engelse cultuur. Ik probeer 

er de positieve dingen uit te halen, zoals de universiteit doet. Bijvoorbeeld de gelijke 

rechten voor mannen en vrouwen” (Interview 31 maart).  

 

Enerzijds worden westerse normen en waarden overgedragen aan de studenten omdat 

docenten zijn beïnvloed door de Engelse of Amerikaanse cultuur, en westerse normen 

overdragen als zij Engels praten. Anderzijds biedt het beheersen van de Engelse taal aan 

studenten als zowel docenten de mogelijkheid Engelstalige literatuur te lezen, Engelstalige 

muziek te begrijpen en Engelstalige films en televisie te kijken. Hierdoor komen zij in 

aanraking met de eerder genoemde westerse waarden van vrijheid, gelijkheid en 

zelfbeschikking. Op deze manier speelt taal dus een belangrijke rol bij het (re) construeren 

van genderrollen. Het volgende hoofdstuk gaat in op de manier waarop dit gebeurt.   

 

5.3 Interactie tussen studenten en docenten 

De bewijsdrang die hierboven is besproken, uit zich niet alleen in de manier waarop 

mannelijke en vrouwelijke onderling met elkaar omgaan, maar ook in de interactie met 

docenten. Ik heb geobserveerd dat zowel mannelijke als vrouwelijke studenten graag willen 

laten zien aan hun docenten dat zij hun best doen. Wanneer de docent een vraag stelt, 

steken de meeste studenten meteen hun hand op en proberen uit alle macht de beurt te 

krijgen. Ze steken hun arm zo hoog mogelijk in de lucht en in sommige gevallen gaan ze een 

beetje naast hun stoel staan of roepen ze ‘sir!’ of  ‘mrs!’. Wanneer een student de beurt 

krijgt, probeert hij of zij een zo goed mogelijk antwoord te geven en kijkt trots als de docent 

tevreden is. Uit mijn observaties blijkt dat vrouwelijke studenten zich vaker proberen te 

bewijzen aan hun docent dan de mannelijke. De volgende anekdote onderbouwt deze 

stelling: 
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In de eerste lesweek van het nieuwe semester vraagt de mannelijke docent aan de 

studenten of zij één voor één willen opstaan om zichzelf te introduceren. Als Siham 

aan de beurt is, vertelt ze, nadat ze zichzelf heeft voorgesteld, hoe blij ze is met deze 

docent voor het vak. Ze zegt dat ze de docent vorig jaar ook al voor een ander vak 

heeft gehad en dat ze vindt dat hij de beste docent van het departement is. Tegen de 

rest van de klas zegt ze dat ze blij mogen zijn met deze man als docent. Hierop 

beginnen de meeste meiden instemmend te knikken. Na de les worden er door 

mannelijke studenten grappen gemaakt over Siham, die verliefd zou zijn op de 

docent (Dagboekfragment 3 maart).  

 

Ook Suryma wil graag dat de docent ziet, of in elk geval denkt, dat zij haar best doet. Als ik 

naast haar in de les zit, geeft ze een paar keer achter elkaar antwoord op een vraag van de 

docent. Daarna zegt ze tegen mij: “Zo, nu denkt hij dat ik veel weet. Ik heb niet zoveel 

literatuur gelezen, maar dit wist ik toevallig wel. Nu denkt hij dat ik slim ben zonder dat ik er 

veel vanaf weet. Ze pakt stiekem haar telefoon en begint een sms’je te typen 

(Dagboekfragment 26 maart). Dit komt overeen met de veronderstelling van Sadiqi, die 

schrijft dat meiden vaak beter presteren op school dan jongens vanwege de eerder 

genoemde reden die stelt dat meiden op school kunnen laten zien dat ze niet afdoen voor 

jongens (Sadiqi 2003:151).  

Van de starre hiërarchie van meester-leerling waarover Ennaji (1988 in Sadiqi 2003: 

150) schrijft, lijkt op het eerste gezicht geen sprake te zijn. De sfeer in het klaslokaal is open; 

er is ruimte voor opmerkingen van studenten en er worden regelmatig discussies gevoerd, 

waaraan jongens en meiden fanatiek meedoen. Docenten lijken niet gevoelig te zijn voor de 

pogingen van studenten om zich te bewijzen. Tijdens interviews geven zowel mannelijke als 

vrouwelijke studenten aan dat ongelijkheid op basis van gender niet voorkomt op hun 

universiteit, en dat ze door alle docenten gelijk behandeld worden. Maar het is hierbij 

opvallend dat ze ook allemaal één of meerdere voorbeelden kunnen geven van situaties 

waarbij dit niet het geval was. Zo vertelt Nadia: 

 

“Een keer had ik een laag cijfer voor een tentamen terwijl ik vond dat ik dat niet had 

verdiend. Twee [mannelijke] vrienden van mij hadden hetzelfde en we zijn samen 

naar de [mannelijke] docent gegaan om te vragen waarom we dit cijfer hadden 

gekregen. Die jongens gaf hij normaal antwoord, maar toen ik vroeg waarom hij mij 
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een laag cijfer had gegeven, zij hij: ‘omdat je zo lelijk bent’. Ik wist niet wat ik moest 

zeggen. Ik was zó boos dat ik er thuis om gehuild heb” (Interview 11 februari). 

 

En zo gaven studenten allemaal voorbeelden over ongelijke behandeling; vrouwelijke 

studenten die sms’jes sturen aan mannelijke docenten en zo een hoger cijfer krijgen of een 

vrouwelijke studente die een hoog cijfer kreeg van een mannelijke docent terwijl ze het 

tentamen niet had gemaakt. 

Hoewel studenten en docenten aangeven dat mannelijke en vrouwelijke studenten 

op de universiteit gelijk behandeld worden, komt ongelijke behandeling op basis van gender 

dus wel voor. Welke verklaring is er te geven voor het feit dat ongelijke behandeling op de 

universiteit  niet erkend wordt, terwijl er wel sprake van is?  

Een eerste verklaring is dat Marokkaanse zou kunnen zijn dat studenten en docenten zich 

niet volledig bewust zijn van het feit dat er wel degelijk verschil bestaat tussen mannen en 

vrouwen in het Marokkaanse hoger onderwijs. De universiteit wordt als een gender- 

neutrale plaats beschouwd, maar zoals Sadiqi al stelde, is het klaslokaal een verlengstuk van 

de maatschappij en kunnen zowel studenten als docenten hun ‘gender’ niet achter zich laten 

wanneer zij het klaslokaal binnentreden (Sadiqi 2003:150). De structuration theory van 

Giddens  gaat ervan uit dat elke agent over een bepaalde mate van kennis beschikt over de 

samenleving waarvan hij of zij deel uitmaakt. Volgens de theorie zijn actoren in staat te 

reflecteren op hun eigen situatie en te praten over de manier waarop zij handelen (Giddens 

1979:73). Ik heb ervaren dat studenten en docenten hier slechts tot een bepaalde mate tot 

in staat zijn. Genderverschillen in de maatschappij worden door studenten en docenten 

erkend, maar die op de universiteit niet. In hoeverre deze beperkte mate van bewustzijn van 

invloed is op de mate van agency van studenten en docenten, wordt besproken in het 

volgende hoofdstuk. Een tweede verklaring is dat studenten en docenten zich wel bewust 

zijn van genderverschillen, maar dat zij deze ongelijkheid niet willen toegeven. In interviews 

vertellen studenten en docenten dat zij gericht zijn op het westen; ze voelen zich meer 

wereldburger dan Marokkaan en zijn voorstander van verdere modernisering van Marokko. 

Haddad & Esposito stellen dat de modernisering, die in de periode vlak na de Tweede 

Wereldoorlog begon, Westerse normen van vrijheid, gelijkheid en zelfbeschikking met zich 

meebracht (Haddad & Esposito 1998: x). Deze staan tegenover traditionele Marokkaanse 

normen, die modernisering in de weg staan. Studenten en docenten focussen zich daarom 

misschien meer op westerse normen en proberen traditionele Marokkaanse normen buiten 
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beschouwing te laten omdat zij willen dat Marokko gezien wordt als een modern land met 

westerse normen en waarden.  
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6. Veranderende genderverhoudingen op de universiteit 

In dit hoofdstuk kijken we op welke manier genderverhoudingen op de universiteit 

veranderen. Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat studenten, docenten en stafleden 

zich niet direct bewust zijn van genderverhoudingen op de universiteit. Ze geven aan dat er 

genderongelijkheid is in de Marokkaanse samenleving, maar ontkennen dat hiervan sprake is 

op de universiteit. Ze stellen dat de positie van mannen en vrouwen in het hoger onderwijs 

tegenwoordig verschilt met de situatie van enkele decennia geleden, maar zeggen hier zelf 

geen invloed op te kunnen uitoefenen. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier 

er bewust en onbewust veranderingen worden aangebracht in de genderverhoudingen op 

de universiteit en welke factoren hierop van invloed zijn. In het theoretische hoofdstuk 

hebben we kunnen lezen dat genderverhoudingen continu veranderen, omdat mensen zich 

steeds aanpassen aan een nieuwe situatie. Mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt hierdoor 

telkens op een nieuwe manier uitgedragen (Butler 1990 in Nagel 2003: 52). Lancaster & di 

Leonardo stellen dat deze veranderingen nooit uit het niets voortkomen, maar dat 

veranderingen in genderrelaties altijd zijn verbonden aan politieke, economische en 

culturele veranderingen (Lancaster & di Leonardo 1997:1). In de de structuration theory van 

Anthony Giddens hebben we gezien dat sociale veranderingen niet alleen voortkomen uit 

structurele processen, maar ook naar aanleiding van handelen op individueel niveau, zowel 

bewust als onbewust. In dit hoofdstuk zullen we ons richten op dit handelen op individueel 

niveau, en koppelen dit aan het concept agency.  

 

Het gesprek wat ik heb gehad met de directrice van het departement Engels, Karima 

Ben Saleh, illustreert op welke manier er bewust en onbewust acties worden ondernomen 

om de huidige situatie te veranderen. De directrice is een moderne Marokkaanse vrouw met 

een eigen mening, die ze graag laat horen. Ik heb haar enkele keren geïnterviewd, over haar 

rol als directrice, docente en als lid van verschillende commissies. Ze is actief in meerdere 

commissies die verbonden zijn aan de universiteit. In de meeste commissies is ze het enige 

vrouwelijke lid. Karima vertelt dat ze hiermee geen problemen ondervindt en dat ze nooit 

het gevoel heeft dat ze anders wordt behandeld omdat ze een vrouw is. “Als ik iets te zeggen 

heb, dan zeg ik het en dat is het. En ik vind niet dat mijn collega’s in de commissies mij laten 

voelen dat ik een vrouw ben” (Interview 19 maart). Uit dit citaat is op te maken dat ze geen 

nadelen ondervindt van het feit dat zij vaak aanwezig is in commissies waar verder alleen 

mannen zijn vertegenwoordigd. Echter, een tijdje later vertelt ze een anekdote die 

bovenstaand citaat tegenspreekt. De directrice vertelt dat ze bij een bijeenkomst was waar 
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enkele docenten en de Marokkaanse minister van Justitie ook aanwezig waren. Ook hier was 

ze de enige vrouw. De minister maakte tijdens een bijeenkomst een opmerking over 

docenten, waardoor veel aanwezigen zich beledigd voelden. De meeste aanwezigen durfden 

niet tegen de minister in te gaan, maar Ben Saleh besloot voor haar collega’s op te komen en 

sprak de minister tegen. Hierop reageerde hij geschokt. Een vrouw die hem tegen durfde te 

spreken? Er ontstond een discussie, maar de directrice hield vast aan haar standpunt. 

Uiteindelijk heeft de minister haar naam op een ‘zwarte lijst’ gezet, zodat hij haar niet zou 

vergeten (Interview 19 maart). 

Terwijl Karima Ben Saleh zich verzet tegen de heersende opvattingen in de 

samenleving, zijn er ook vrouwen die zich juist conformeren aan het verwachtingspatroon. 

Ze vertelt:  

 

“In ons departement hebben we een groot aantal vrouwelijke docenten. Maar het 

probleem is dat deze vrouwen komen, lesgeven en weer naar huis gaan. (…) De 

maatschappij verwacht dat vrouwen zorg dragen voor het huishouden, de kinderen, 

haar man. Ze kan niet teveel tijd buitenshuis besteden, niet bij teveel activiteiten 

betrokken zijn. Ze is een docente, ze geeft les en meer niet” (Interview 19 maart).  

 

Als ik haar vraag hoe het komt dat het haar wel is gelukt een hoge functie te bekleden  

terwijl zij ook een gezin heeft, antwoordt ze dat dit zonder hulp van haar man niet was 

gelukt. Ben Saleh zegt dat ze erg geluk heeft gehad met haar man, die haar altijd heeft 

gesteund verder te studeren en dat de meeste Marokkaanse mannen hun vrouw niet zoveel 

vrijheid geven. “Ik heb erg geluk gehad met mijn man, zegt ze. Ik ben hem veel dank 

verschuldigd”. Ook zegt ze dat ze deze baan heeft kunnen nemen omdat haar kinderen nu 

het huis uit zijn en ze thuis minder verantwoordelijkheden heeft. Dit geeft haar ruimte om te 

werken aan haar carrière. Karima Ben Saleh geeft aan dat de universiteit aan mannelijke en 

vrouwelijke docenten evenveel kansen biedt om hogere functies te bekleden of deel te 

nemen aan activiteiten buiten het lesgeven om. De vraag is in hoeverre deze aanname klopt, 

maar laten we dit nu even buiten beschouwing laten. Het feit dat er weinig vrouwen zijn met 

een hoge functie en dat er bijna geen vrouwen actief zijn in commissies, komt volgens Ben 

Saleh doordat vrouwen er zelf voor kiezen niet teveel te investeren in activiteiten buiten het 

lesgeven om. Vrouwelijke docenten zouden misschien wel actiever willen participeren in 

activiteiten op de universiteit, maar ze worden beperkt door heersende opvattingen in de 
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maatschappij over hoe ze zich zouden moeten gedragen: als een toegewijde moeder die 

goed voor het huishouden, haar kinderen en haar man zorgt.  

Individuen kunnen dus, hetzij op kleine schaal, veranderingen aanbrengen in 

opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen. Er heerst onder 

sommige Marokkaanse mannen (en ongetwijfeld ook onder sommige Marokkaanse 

vrouwen) blijkbaar de opvatting dat vrouwen geen hoge positie kunnen bekleden en dat zij 

mannen niet mogen tegenspreken. Door dit wel te doen, stelt Ben Saleh huidige opvattingen 

over genderverhoudingen ten kwestie. Niet alle vrouwen hebben volgens haar het lef zo 

duidelijk hun mening te laten gelden: “Soms zorgen vrouwen er zelf voor dat zij hun lage 

status behouden. Sommige vrouwen durven niets te zeggen of iemand tegen te spreken” 

(Interview 19 maart). Door te conformeren aan het verwachtingspatroon of door deze juist 

te discussie te stellen worden sociale regels opnieuw gevormd. Giddens stelt dat sociale 

regels worden gevormd door actoren wanneer er interactie plaatsvindt en dat deze 

interactie leidt tot (re) constructie van sociale regels Giddens (1979: 71). Karima Ben Saleh 

zorgt er in dit geval voor dat zij als vrouw gehoord wordt en biedt hiermee weerstand tegen 

huidige opvattingen over de manier waarop vrouwen zich zouden moeten gedragen in de 

Marokkaanse maatschappij. Hiermee stelt ze de positie van vrouwen ter discussie, dat op 

kleine schaal zorgt voor de constructie en reconstructie van genderverhoudingen.  

Hoe zit het met studenten en de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen? 

Toen ik studenten ernaar vroeg, zeiden ze allemaal dat er geen mogelijkheden voor hen zijn 

om hun stem te laten horen. Er is op het departement geen studentenraad, 

opleidingscommissie of studentendispuut. Als een student een probleem heeft, kan hij of zij 

dit zelfstandig oplossen met de desbetreffende docent. Dus directe bewuste acties worden 

nauwelijks ondernomen. Toch is het zo dat ook studenten ervoor zorgen dat opvattingen 

over gender continu veranderen door middel van individuele onbewuste handelingen. 

Studenten en docenten geven in interviews aan dat het heersende verwachtingspatroon 

over mannen en vrouwen in de Marokkaanse maatschappij nog steeds traditioneel is. Zo 

zegt een mannelijke docent, Jilali Saib: “De relatie tussen mannen en vrouwen is 

onevenwichtig. Vrouwen worden in een lagere positie gehouden dan mannen. Ze worden 

door hen gedomineerd”(Interview 26 maart). De meeste studenten zeggen in interviews het 

niet met deze opvatting eens te zijn. Dit is volgens hen een ouderwetse gedachte, en zij als 

moderne jonge studenten, denken er heel anders over. Toch blijkt dat studenten soms 

opmerkingen maken waarmee ze deze opvatting bevestigen. Het heersende Marokkaanse 
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verwachtingspatroon over mannen en vrouwen, komt dus ook op de universiteit tot uiting. 

Een stukje uit een gesprek wat Rachid had met zijn vriend Tarik, illustreert dit: 

 

Rachid: (…) “Ik kan je een duidelijk voorbeeld geven. Hoe zou jij reageren als een 

vrouwelijke studente een hoger cijfer haalt dan jij?” 

Tarik: “Dat zou me dus echt helemaal niets uitmaken!” 

Rachid: (reageert verbaasd) “Echt?” 

(Interview 16 maart).   

 

Met deze opmerking laat Rachid merken dat hij het niet zou waarderen als hij, als 

mannelijke student, een lager cijfer zou halen dan een vrouwelijke studente. Ook Youssef 

zegt eerst dat hij er moderne opvattingen op nahoudt, maar als ik hem vraag naar hoe hij 

zijn toekomst ziet, zegt hij het volgende: 

 

“Als ik later getrouwd ben, zou ik het prima vinden als mijn vrouw zou werken. Maar 

ik ga haar niet dwingen een baan te zoeken, want ik zou toch liever willen dat ze niet 

buitenshuis werkt. (…) Huisvrouw is het beroep van elke getrouwde vrouw. Het is 

haar plicht, het huis is de plek waar zij thuishoort” (Interview 7 april).  

 

Uit de interviews en informele gesprekken kan ik concluderen dat de meeste moderne, 

opgeleide Marokkaanse vrouwen graag verandering zouden willen aanbrengen in het 

heersende verwachtingspatroon over mannen en vrouwen. Zij willen in de toekomst, 

wanneer ze getrouwd zijn, enerzijds een goede huisvrouw en moeder worden. Anderzijds 

ambiëren de meeste vrouwen daarnaast ook een betaalde baan buitenshuis. De mannen die 

ik heb gesproken, zeggen hier voorstander van te zijn, maar uit opmerkingen die zij maken 

blijkt dat zij het moeilijk vinden te accepteren dat Marokkaanse vrouwen steeds hoger zijn 

opgeleid en steeds meer en betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Over deze paradox 

heb ik een gesproken met Samira, een vrouwelijke studente. Ik vroeg haar hoe ze haar 

toekomst als getrouwde vrouw ziet. Hierop antwoordde ze het volgende: 

 

“(…)Ik moet de juiste persoon vinden om mee te trouwen, een persoon die accepteert 

dat ik werk. Het is niet gemakkelijk, omdat we bepaalde tradities hebben in 

Marokko. Ik denk dat mannen altijd zullen blijven vinden dat vrouwen voor hem, voor 
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de kinderen en voor het huishouden moeten zorgen. Toch denk ik dat ik een man ga 

vinden die het goed vindt dat ik werk”(Interview 6 april).   

 

Op de universiteit krijgen studenten niet direct door middel van inspraakorganen, maar wel 

indirect door middel van onbewuste, individuele acties, de mogelijkheid de huidige 

opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid in de Marokkaanse maatschappij te 

bevestigen of er juist weerstand tegen te bieden. De eerder genoemde bewijsdrang van 

vrouwelijke studenten, en de opmerkingen van mannelijke studenten over getrouwde 

vrouwen, vormen hiervan voorbeelden. Studenten en docenten bevestigen dat de afgelopen 

jaren de betekenis van mannelijkheid en vrouwelijkheid binnen het onderwijs is veranderd. 

Op de vraag welke factoren hieraan hebben bijgedragen, antwoordde docent Jilabi dat 

educatie heeft gezorgd voor veranderende genderverhoudingen. Het feit dat er steeds meer 

hoogopgeleide vrouwen in Marokko zijn en dus meer kansen hebben op de arbeidsmarkt, 

betekent dat traditionele genderrollen onder druk zijn komen te staan (Interview 31 maart). 

In het theoretische hoofdstuk hebben we kunnen lezen dat Sadiqi stelt dat opgeleide 

mannen en vrouwen in staat zijn hun situatie met die van anderen te vergelijken en kritisch 

kunnen reflecteren op hun positie in de samenleving (Sadiqi 2003:53). Niet alleen door 

educatie, maar ook door massamedia als televisie en internet worden Marokkaanse 

studenten zich bewust van hun positie. Dit bewustzijn, wat door Giddens de reflective 

monitoring of conduct genoemd wordt, draagt bij aan verandering (Giddens 1979: 56). 

Amine, een studente met wie ik hierover heb gepraat, zegt het volgende: 

 

“Op tv en via internet zie je hoe mannen en vrouwen zich in andere landen gedragen. 

Vaak is dat toch wel anders dan hier in Marokko. Sommige dingen kan ik niet 

waarderen, maar van andere dingen denk ik: o, zo kan het dus ook. Ik praat er dan 

over met vriendinnen en dan gaan we er ons denk ik onbewust een beetje naar 

gedragen” (Interview 5 april). 

 

Dus hoewel studenten aangeven geen mogelijkheden te hebben verandering aan te brengen 

in de genderverhoudingen op de universiteit, beïnvloeden zij onbewust door middel van 

individuele handelingen het verwachtingspatroon over mannen en vrouwen. Hetzelfde geldt 

voor docenten en stafleden. Doordat zij worden blootgesteld aan ‘westerse’ normen en 

waarden, die tegenover traditionele Marokkaanse waarden staan, wordt hun 

verwachtingspatroon steeds aangepast. Dit is wat Bourdieu habitus noemt. Sociale interactie 
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zorgt ervoor dat social skills, die mensen onbewust inzetten bij sociaal handelen, continu 

veranderen (Bordieu 1980 in Tacq 2003:45). Studenten, docenten en stafleden handelen op 

basis van hun normen en waarden, die onbewust steeds aangepast worden. 

Gedragsverandering komt dus voort uit onbewuste processen, maar ook bewustzijn zorgt 

voor verandering in gedrag. Door structurele processen als groeiende 

educatiemogelijkheden voor vrouwen en de massamedia worden studenten zich bewust van 

hun eigen positie in de maatschappij. Deze bewustwording leidt tot een verandering van 

gedrag van mannelijke en vrouwelijke studenten. We hebben eerder kunnen lezen dat 

volgens Bates de herhaling van individuele gedragingen ervoor zorgt dat deze na verloop van 

tijd als natuurlijk worden beschouwd. Op deze manier raken sociale handelingen ingebed in 

het sociale leven. Individuele handelingen leiden tot productie en reproductie van sociale 

structuren in de maatschappij op de universiteit (Bates 2006).  
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7. Afsluiting 

Dit verslag beschrijft op welke manier er inhoud wordt gegeven aan 

genderverhoudingen in het hoger onderwijs in Marokko. In het theoretisch kader hebben we 

kunnen lezen dat er in elke samenleving een verwachtingspatroon is over de manier waarop 

mannen en vrouwen zich dienen te gedragen. Dit algemene verwachtingspatroon is 

bepalend voor het gedrag van mannelijke en vrouwelijke studenten op de universiteit en 

daarbuiten. Marokkaanse studenten die Engels studeren, vormen een interessante 

onderzoeksgroep. Enerzijds houden zij vast aan traditionele Marokkaanse, Islamitische 

waarden, anderzijds komen zij meer dan anderen in hun land in aanraking met ‘het westen’. 

Westerse vrijheden waar sommige studenten naar verlangen, zijn niet altijd te rijmen met de 

islamitische context waarbinnen zij zich bevinden.  

We hebben gezien dat de keuze om Engels te studeren niet altijd een persoonlijke 

keuze is, in veel gevallen is het de vader of een oom van een vrouwelijke studente die haar 

studiekeuze heeft bepaald. Zowel mannelijke als vrouwelijke studenten geven aan dat de 

kans op een goede baan in de toekomst, de belangrijkste reden is om te studeren. Mannen 

vinden financiële onafhankelijkheid hierbij een belangrijke factor, vrouwelijke studenten 

vinden vrijheid van belang. Als zij later buitenshuis kunnen werken, betekent dit dat zij in 

mindere mate aan huis zijn gebonden. We hebben echter ook gezien dat Marokkaanse 

mannelijke  studenten aangeven het moeilijk te vinden hun vrouw later veel vrijheden te 

geven. De traditionele opvatting dat het de plicht van een getrouwde vrouw is volledig 

verantwoordelijk te zijn voor het huishouden en de zorg voor haar man en kinderen, 

overheerst nog steeds. Hoewel mannelijke studenten zeggen er moderne opvattingen wat 

betreft genderrollen er op na te houden, blijkt uit opmerkingen die zij maken dat zij moeilijk 

afstand kunnen doen van traditionele opvattingen. Vrouwelijke studenten helpen 

bijvoorbeeld bijna allemaal mee in het huishouden, terwijl dit van mannelijke studenten niet 

wordt verwacht en dit doen zij dan ook niet. Dit leidt tot een spanningsveld; Marokkaanse 

vrouwelijke studenten willen in de toekomst graag vrijheid, met respect voor Marokkaanse 

normen en waarden. Marokkaanse mannelijke studenten vinden het echter moeilijk 

vrouwen deze vrijheid te bieden.  

Dit spanningsveld is ook terug te zien in het klaslokaal. De focus ligt op competitie en 

concurrentie in plaats van op samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. 

Vrouwelijke studenten  besteden meer tijd aan hun studie en doen op school meer hun best 

dan mannelijke studenten, omdat zij willen bewijzen dat ze voor hen niet onderdoen. Tevens 

speelt taal een rol bij de constructie van genderverhoudingen.  Door middel van taal worden 
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culturele normen en waarden overgebracht. Het feit dat er in bijna alle lessen Engels wordt 

gesproken, en dat de meeste docenten in de VS of in Engeland hebben gestudeerd, betekent 

dat Marokkaanse studenten worden geconfronteerd met ‘westerse’ culturele normen en 

waarden. Genderverhoudingen komen niet expliciet tot uiting in het lesmateriaal, maar 

omdat er gebruik wordt gemaakt van literatuur uit Europa of de Verenigde Staten, worden 

studenten blootgesteld aan opvattingen, normen en waarden die anders zijn dan de 

heersende opvattingen in Marokko. Zij worden zich onder andere hierdoor bewust van hun 

eigen positie in de maatschappij en van het feit dat het verwachtingspatroon ten aanzien 

van genderverhoudingen in Marokko verschilt met dat van de Vernigde Staten of Engeland. 

Ook educatie en massamedia dragen bij aan dit bewustzijn. Deze bewustwording leidt tot 

een verandering van gedrag van mannelijke en vrouwelijke studenten. Op deze manier 

kunnen we een koppeling maken naar agency, een concept dat zich richt op de wijze waarop 

individuen de mogelijkheid hebben de bestaande situatie te veranderen.  We hebben eerder 

kunnen lezen dat de herhaling van individuele gedragingen ervoor zorgt dat deze na verloop 

van tijd als natuurlijk worden beschouwd. Op deze manier raken sociale handelingen 

ingebed in het sociale leven. Individuele handelingen van studenten, docenten en stafleden 

leiden tot productie en reproductie van sociale structuren op de universiteit. 

Mannelijke en vrouwelijke studenten, docenten en stafleden hebben tijdens 

interviews aangegeven dat zij geen genderongelijkheid ervaren op de universiteit. Toch is 

gebleken dat genderverhoudingen op verschillende gebieden tot uiting komen, en dat de 

verhoudingen tussen mannen en vrouwen niet altijd even gelijk zijn. Studenten zeggen op de 

universiteit gelijkheid te ervaren, maar erkennen tegelijkertijd dat genderverhoudingen in de 

Marokkaanse maatschappij behoorlijk star zijn en er duidelijke opvattingen bestaan over de 

manier waarop mannen en vrouwen zich dienen te gedragen. Uit de interviews, informele 

gesprekken en participerende observaties heb ik kunnen opmaken dat Marokkaanse 

studenten zich aan de ene kant willen identificeren met het Westen, pro- modernisering zijn, 

en waardering hebben voor Westerse normen als zelfbeschikking en vrijheid. Aan de andere 

kant vinden zij het moeilijk afstand te doen van traditionele Marokkaanse normen en 

waarden. Op de universiteit uit dit zich in een (onbewuste) continue strijd tussen mannelijke 

en vrouwelijke studenten. 

In dit verslag heb ik laten zien dat genderverhoudingen op verschillende gebieden op 

de universiteit ge(re)construeerd worden. Dit zegt wat over de manier van het construeren 

en reconstrueren van genderverhoudingen in de Marokkaanse maatschappij. Marokkaanse 

studenten vormen een eigen verwachtingspatroon over de manier waarop mannen en 
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vrouwen zich dienen te gedragen. Dit gebeurt niet alleen tijdens de studententijd, maar ook 

ervoor en erna, en het patroon zal continu blijven veranderen. Toch is de studententijd naar 

mijn mening een belangrijke periode voor het vormen van opvattingen over mannelijkheid 

en vrouwelijkheid; de sociale interactie tussen mannelijke en vrouwelijke studenten, de 

discussies die zij met elkaar voeren en de blootstelling aan normen en waarden die niet 

overeenkomen met hun eigen perspectief, dragen hier aan bij. Opvattingen van studenten, 

die mede gevormd zijn op de universiteit, vormen de basis van hun denken en handelen ten 

aanzien van mannelijkheid en vrouwelijkheid.  
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Bijlage 1: Summary in English 

This thesis describes the way gender relations manifest themselves in Morocco’s 

higher education. January 2009 until April 2009, I have been in Rabat, Morocco’s capital, to 

accomplish fieldwork at the Mohammed V University. I participated in the Moroccan student 

life and I did interviews with students, teachers and staff members in order to answer the 

central research question: In what way do gender relations manifest themselves in 

Morocco’s higher education? In the theoretical chapter, I describe the major concepts 

concerning my research. These concepts are gender, agency, structure and I describe in 

what way they are related. In the context chapter, I describe in what context and 

environment the research is done. In the three empirical chapters, I present my research 

results and link them to theoretical concepts. 

In every society, there exists a set of expectations towards the way men and women 

behave themselves. These expectations determine masculine and feminine students’ 

behavior at the university and in the society. Moroccon students who study English are an 

interesting research group. At one hand, they try to do not let go of traditional, Moroccon, 

Islamic values, but at the other hand are they exposed to ‘the west’ more than others in 

their country. Some students crave for western freedom, but this does not always fit in the 

Islamic context they are in. Moroccan students, teachers and staff members admit gender 

relations are still unequal in Moroccan society. However, they say they do not experience 

any form of gender inequality at the university. In this thesis, I show gender inequality at the 

university does exist at different levels. 

 In the classroom, we see there exists competition between masculine and feminine 

students, more than cooperation. In Moroccan society, the idea that women have a lower 

status than men still exists. At the university, female students are able to prove themselves 

and to show this idea is not correct. They like to show their intelligence to other students 

and the teacher and they spend lots of time on their homework. Because of the Moroccan 

norms and values, most of the female students are not allowed to go outside the house in 

the evenings. Male students, on contrary, can go out whenever they like. For this reason, 

female students spend much more time on their homework than male students. At the same 

time, male students find it sometimes hard to accept it is getting easier for Moroccan 

woman to have access to higher education and the labor market. Moroccan students are 

exposed to western norms and values because of the fact that most of their teachers used to 

study in England or the United States. Furthermore, they use only English or American 

literature and in the classroom, students and teachers only speak English. In this way, 
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Moroccan students realize their own norms and values are not self- evident. They can decide 

to conform themselves to actual Moroccan norms and values, or be resistant towards them. 

Moroccan students (and teachers and staff members as well) are able to make small changes 

in the set of expectations towards the way men and women behave themselves, in an 

individual level. 

Students at the university develop their own set of expectations towards the way 

men and women behave themselves. Social interaction, discussions and the exposure of 

norms and values that does not fit in their own perspective, contribute to this. These 

conceptions influence their thoughts and behavior towards masculinity and femininity.   
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Bijlage 2: Reflectieverslag  

Het begin van mijn onderzoeksperiode heb ik niet als positief ervaren. Dit kwam vooral 

omdat ik niet meteen kon beginnen met mijn onderzoek. Het bleek dat de studenten hun 

eerste semester net hadden afgesloten, en het tweede semester pas enkele weken na mijn 

aankomst zou beginnen. Aangezien het grootste gedeelte van mijn onderzoek op de 

universiteit zou plaatsvinden, was dat een behoorlijke tegenslag. Toch heb ik via het Nimar 

enkele e-mail adressen van studenten gekregen, zodat ik wel kon beginnen met het leggen 

van contacten. Het stelde me gerust dat ik toch vast met mijn onderzoek kon beginnen want 

ik vond het een vervelend gevoel dat ik nog niet echt kon beginnen. De volgende keer zou ik 

me van te voren beter laten informeren zodat ik dit soort tegenslagen kan vermijden. 

Daarnaast moest ik behoorlijk wennen aan mijn nieuwe leven in Marokko. Ik woonde bij een 

gastgezin en ondanks dat mijn gastouders, – broertje en –zusjes ontzettend lief waren, miste 

ik vertrouwde mensen om me heen en moest ik erg wennen aan het feit dat ik niet zomaar 

mijn fiets kon pakken en overal heen kon gaan waar ik wilde. Mijn gastgezin had al eerder 

studenten in huis gehad, dus ze wisten wel dat ik een andere levensstijl had en hielden er 

ook in bepaalde mate rekening mee. Zo lieten ze me wel ’s avonds de deur uit gaan, maar 

mijn gastmoeder liet me dan duidelijk merken dat ze teleurgesteld in me was. Dus hoewel ik 

niet direct in mijn vrijheid werd beperkt door mijn gastgezin, voelde het soms wel zo. Ik vond 

het soms lastig mijn leven in te richten op een manier die voor zowel het gastgezin als voor 

mijzelf prettig was.  

Toen het semester weer begon, kon ik eindelijk van start gaan met mijn onderzoek. Ik 

merkte dat ik het fijn vond een dagritme te hebben; ’s ochtends volgde ik lessen en hing ik 

rond met de studenten of nam ik interviews af, ’s middags werkte ik mijn data uit en ’s 

avonds ging ik iets leuks doen met Sarah, een Amerikaanse meid die ook in mijn gastgezin 

woonde, of met Nederlandse en Vlaamse meiden die ik op het Nimar had ontmoet. Ik heb 

gemerkt dat ik het lastig vond vriendschap te sluiten met Marokkaanse leeftijdsgenoten. Op 

de universiteit had ik een goed contact met de studenten. Ze waren erg geïnteresseerd en 

behulpzaam en ook na de lessen vonden zowel zij als ik het leuk om samen rond te hangen 

en elkaar beter te leren kennen. Een van mijn klasgenoten nam me zelfs mee naar huis zodat 

ik samen met haar familie couscous kon eten. Toch kan ik niet zeggen dat ik er Marokkaanse 

vrienden aan heb overgehouden. Onze achtergronden verschillen veel en ik denk dat de tijd 

dat ik er was te kort was om die afstand te overbruggen.  

Het contact met mijn informanten vond ik toch het leukste aspect van het veldwerk 

doen. Ik vond het erg interessant een kijkje te kunnen nemen in het leven van de studenten, 
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maar ook van de docenten en de stafleden. Vanaf het begin werd ik erg goed opgevangen 

door de klas; ik werd overal 

bij betrokken en studenten 

waren bereid mee te 

werken aan mijn onderzoek 

door zich te laten 

interviewen of door mee te 

denken over welke 

docenten ik zou kunnen 

interviewen. Een ander leuk 

aspect van het doen van 

veldwerk vind ik het contact maken met mensen en het netwerken. Dit heb ik vooral in de 

eerste weken van mijn veldwerk ervaren, toen het semester nog niet was begonnen. Ik heb 

toen mijn eerste contacten gelegd en er op deze manier voor gezorgd dat ik een gesprekje 

kon hebben met een professor, een les kon volgen bij een andere school en al heel wat 

studenten heb ontmoet. Hoewel Rabat een grote stad is, kwam ik toch vaak dezelfde 

mensen tegen en ik heb ervaren dat een netwerk opbouwen in een grote stad zeker niet 

onmogelijk is. Al met al heb ik mijn veldwerkperiode als een positieve en leerzame tijd 

ervaren. 
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