
CONTEXT JONGENS EN MEISJES :
Onderwijs: hefboom voor emancipatie.

Deze tijdslijn maakt de inhaalbeweging zichtbaar van het meisjesonderwijs ten opzichte van dat voor 
jongens. Voor jongens bestond omstreeks 1850 een volledige onderwijsstructuur, met officiële leer-
plannen en diploma’s. Voor de meisjes was dat proces pas afgerond in 1925. Toch voor wat het alge-
meen vormend onderwijs betreft: de evoluties in het technisch en beroepsonderwijs zijn te complex om 
volledig in deze tabel te beschrijven. 

JONGENS MEISJES

1830 Lokale overheden en religieuze congrega-
ties organiseren lager en middelbaar onder-
wijs.

Lokale en religieuze instanties organiseren 
op beperktere schaal lager en middelbaar 
onderwijs, dat vaak oppervlakkig blijft.

1833 Eerste nijverheidslessen.

1834 
1835

Heropening van de universiteiten.

1842 Elke gemeente moet minstens één lagere school financieren.

1842 Oprichting van de eerste twee rijksnormaal-
scholen (opleiding tot onderwijzer).

1850 Ook de staat richt lager en hoger middel-
baar onderwijs in.

1864 Isabelle Gatti de Gamond richt een meis-
jesschool op met een lesprogramma dat 
aansluit bij het jongensonderwijs.

1865 Oprichting van de eerste beroepsschool 
(Bischoffsheim in Brussel).

1874 Oprichting van de eerste rijksnormaal-
school (opleiding tot onderwijzeres).

1880

1882

De universiteiten van Brussel, Luik en Gent 
laten meisjes toe.

1881 De staat organiseert lager middelbaar 
onderwijs.

1889 Ontstaan van het huishoudonderwijs.



JONGENS MEISJES

1894 De school van Gatti de Gamond krijgt een 
afdeling die voorbereidt op de universiteit.

1912 De kerkelijke overheid geeft drie katho-
lieke scholen toestemming om klassieke 
humaniora aan te bieden.

1914 Leerplicht voor het lager onderwijs.

1917 De gemeente Schaarbeek opent het eerste 
lyceum: een school waar meisjes volwaar-
dig lager en hoger middelbaar kunnen 
volgen.

1920 De Leuvense universiteit laat meisjes toe.

1922 Oprichting van een vierde graad (12-14 jaar) als afsluiting van het leerplicht-onderwijs.

De vierde graad telt drie richtingen: land-
bouw, nijverheid en handel.

De vierde graad heeft één richting: huis-
houdkunde.

1925 De staat richt hoger middelbaar onderwijs 
in: er komen aparte meisjesscholen en 
meisjes kunnen zich inschrijven in 
jongensathenea.

1933 De overheid structureert het technisch en 
beroepsonderwijs.

1953 Herstructurering van het technisch en beroepsonderwijs.

1970 Het officieel onderwijs is voortaan gemengd.

1978 Meisjes en jongens krijgen bij wet toegang tot alle studierichtingen.

Heb je opgemerkt dat meisjes zich konden inschrijven aan de universiteit in 1880, maar dat hun lager 
middelbaar onderwijs toen nog niet officieel geregeld was, laat staan het hoger middelbaar? Noch-
tans had je een diploma van de klassieke humaniora nodig om aan universitair onderwijs te beginnen. 
Meisjes moesten die stof bijwerken en vervolgens een toegangsexamen afleggen. Vanaf het eind van 
de 19de eeuw boden enkele meisjesscholen daarom een bijkomende voorbereidende opleiding voor de 
universiteit aan. 


