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1. Het SCARF model
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Emoties als bepalende factor

Emoties zijn cruciaal voor positief/negatief gedrag

beïnvloeden rationele kennis

zijn sterk sociaal bepaald



Dominante emoties

Angst en verdriet belemmeren

 geheugen

 analytisch denken

 creatief inzicht

 probleemoplossend denken

Trots en vreugde bevorderen



Centraal uitgangspunt

Als we negatieve emoties reduceren

Als we positieve emoties stimuleren 

=> Motivatie en duurzame prestaties

Positief gedrag



Status

• Waardering: voelt u zich graag gewaardeerd?

• Angstrespons: leidt tot stress en cortisol

• Status is relatief: hoe doen anderen het?

• Feedback geven is belangrijk, maar moeilijk:
– met respect voor eigenwaarde

– vermijden van de egelstelling

• Aanzet tot zelfreflectie



Zekerheid
(certainty)

• Grote onzekerheid is dodelijk
– Wat wordt van u verwacht?

– Weet iedereen dat?

– Veilige omgeving – geen aangeschoten wild

– Creëert rust en openheid voor prestatie, innovatie en verbetering

– Grote onzekerheid werkt verlammend

• Transparantie bij beslissingen is essentieel



Autonomie

• Kern van intrinsieke motivatie
– duurzamer dan wortel en stok

– Altijd en overal

• Betutteling en te veel controle: stress ≈ angstrespons 

• PERCEPTIE is belangrijk
– Pas op met objectieve meting



Verbondenheid
(relatedness)

• Mens is sociaal wezen

• Nood aan behoren bij een groep

• Angst (-)     Vreugde (+)

• Basis voor samenwerking

• Vertrouwen en empathie bouw je op met groepsgenoten

• Friend or foe check     

• Samenwerking =  fantastisch of … een nachtmerrie

• Constante isolatie leidt tot angstrespons



Fair

• Unfaire situaties creëren vijandigheid en ondermijnen 
vertrouwen

• Fair is relatief: we vergelijken steeds onszelf met anderen

• Nood aan fairheid kan zeer ver gaan

• Unfaire organisaties vernietigen constructieve samenwerking

• Favoritisme is dodelijk voor vertrouwen

• Sleutel: transparante, objectieve basisregels



SCARF-model

Status Certainty Autonomy Relatedness Fair

cultuur met 
weinig angst 

en veel waardering

aandacht voor 
individu 

(differentiatie)

stimulans 
prestaties 

(excellentie)



2. Verschillen tussen scholen
• Scholen moeten een eigen identiteit opbouwen

– Identiteit is status
– Identiteit moet van onderuit ontwikkeld worden
– Schoolidentiteit is groepsidentiteit

• Goed schoolleiderschap 
– Ontwikkelt gedragen visie
– Positieve samenwerking
– Bewaakt kwaliteit leerprocessen
– Waardering personeel 

• Scholen zijn een sociale gemeenschap
– Verbondenheid is wezenlijk
– Persoonlijke interactie tussen leerkrachten en leerlingen
– Grootschaligheid bevordert anonimiteit, uitsluiting

• Schoolautonomie
– Motiverend en stress-reducerend
– Essentieel om op lokale noden/context in te spelen
– Essentieel voor waarderend karakter naar personeelsleden 



Grenzen aan de verschillen tussen scholen

• Objectief vastgelegde transparante kwaliteitsnorm die als fair 
wordt gepercipieerd
– Nodig om status hoog te houden

– Zekerheid: duidelijke verwachtingen 

– Fair: scholen ergeren zich aan scholen die ongehinderd de norm niet 
halen

– Fair: gerelateerd aan de instroomkenmerken van de leerlingen

• Deel van een groter geheel 
– Regionaal studieaanbod

– Lokaal tewerkstellingsbeleid met werkzekerheid

– Efficiënte aanwending van middelen

– Belang van scholengemeenschap / schoolbestuur



Verschillen tussen leerkrachten

• Professionele autonomie

• Respect en waardering voor ieders kwaliteiten

• Om mensen ontwikkelingskansen te geven

• Om bijkomende expertise te verwerven



Grenzen aan de verschillen tussen leerkrachten

• Een objectief transparante vastgelegde kwaliteitsnorm die als 
fair wordt gepercipieerd
– Status: 

• één van de grootste uitdagingen in ons onderwijs

• wie mag leraar worden en wie mag leraar blijven?

– Fair: 

• leerkrachten ergeren zich aan ondermaatse collega’s die er mee 
wegkomen

• leidinggevende/expert leerkrachten: hoe objectief aan te stellen?



Verschillen tussen leerlingen

• Zoveel mogelijk de verschillen bevestigen en versterken?

• Zoveel mogelijk de verschillen negeren?

• Zoveel mogelijk inspelen op hun eigen noden en kwaliteiten!

• Benader de leerlingen niet als minderwaardig

• Vermijd stigmatisering

• Hoge verwachtingen is één van de meest cruciale kenmerken 
van effectief onderwijs:
– voor de sterke leerlingen

– voor de laagpresteerders

– voor de sterke leerlingen in een klas met zorgleerlingen



Grenzen aan de verschillen tussen leerlingen

• Heterogene en homogene groepen
– Voordelen en nadelen

– Toponderwijssystemen hebben heel verschillende groeperingsvormen

– Vermijd radicale keuzes

– Baseer homogene groepen op objectieve gegevens

– Zorg voor combinaties

– Zorg voor kansen tot flexibiliteit in schoolloopbanen



3. Enkele reflecties

• Rijkdom van ons scholen-landschap

• Kracht van schoolautonomie
– Betrokkenheid en engagement van leerkrachten, directeurs en andere 

personeelsleden 

– Top down betutteling creëert ergernis in de scholen

– Mogelijkheden voor ontwikkeling van schoolidentiteit, gedeelde 
waarden en cohesie

– Rijke traditie van Vlaams onderwijs

verschillen zijn ok

… zolang die verschillen niet te groot worden en objectief zijn



Optie 1 
Verhoging status van de leerkracht

• Opleiding en professionele ontwikkeling
• Selectiviteit verhogen ?

• Investeren in gespecialiseerde expertise
– Masters basisonderwijs

– Zorgexperten

• Investeren in professionele ontwikkeling

• Investeren in kwaliteit schoolleiderschap
– Visie op onderwijs en leren

– Strategisch personeelsbeleid

– Professionele leergemeenschappen

– Gedeeld leiderschap in regionale school-samenwerking

• Verhoging status leerkracht leidt tot verhoging status scholen

• Sterkere leerkrachten maakt regionaal personeelsbeleid 
makkelijker



• Het monster genaamd ‘planlast’
– De maatschappelijke ziekte

– Gecorreleerd aan status en (zelf)vertrouwen in leerkrachten/scholen

• Schrik voor ouders

• Schrik voor beroepsprocedures

• Schrik voor inspectie

• Bange directeurs

• Betutteling van de overheid



Optie 2 
Centrale gestandaardiseerde toetsen/examens

- kan betuttelend zijn voor de scholen

… maar kan ook de scholen beschermen

- kan het vertrouwen in leerkrachten reduceren 

… maar kan ook de status van leerkrachten verhogen

- kan scholen unfair behandelen

… maar kan ook de gelijke kansen van leerlingen 
bevorderen 



Optie 3 
Duurzaam beleid op lange termijn

– Zekerheid bevordert comfort leerkrachten

– Verhoogt transparantie beleid

– Verbetert langetermijnbeleid in scholen /schoolbesturen

– Verhoogt status onderwijs



Optie 4 
Bewustwording van SCARF principes

- beleidsverantwoordelijken

- onderwijsverstrekkers

- schoolbestuurders

- schooldirecteurs

- leerkrachten

onderwijs wordt gemaakt in dagelijkse interactie in scholen
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Achtergrond

 Er is een grote hoeveelheid onderzoek naar leraareffectiviteit en
pedagogie

 Veel daarvan is gebaseerd op onderzoek naar de relatie tussen
wat leraren doen en wat kinderen leren

Maar is een nadruk op pedagogie voldoende?
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Waarom pedagogie en
leraarefectiviteit belangrijk zijn
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‘What makes a great teacher?’ (BBC, World 
teacher day)
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Leraars zijn belangrijk

 Een lange geschiedenis van onderzoek naar pedagogie en
leraareffectiviteit
 Wat is nu effectieve pedagogie?

 Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, vanuit verschillende
ooghoeken, met verschillende doelstellingen

 Gespecialiseerde tijdschriften en journals, professionele
ontwikkelingsprogramma’s, lerarenopleiding enz.

 De kloof tussen theorie en praktijk overbruggen?
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Een voorbeeld: 
leraarseffectiviteitsonderzoek

 Een empirisch onderzoeksprogramma – wat is de relatie tussen 
wat leraren doen en wat leerlingen leren

 Begonnen in jaren 60 (Brophy & Good, 1986; Muijs & Reynolds, 
2011)

Doel: niet enkel theorie, ook praktisch bruikbare resultaten
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Methodologie

 Basismodel:
 Input – proces – uitkomst

Dus drie types variabelen
 Input variabelen

 Proces variabelen

 Uitkomst variabelen

 Alle drie zijn complex en controversieel
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Leraareffectiviteit

 Verklaart tot 75% van de variantie in leerlinguitkomsten op 
klasniveau

 Indien men twee leerlingen met een identieke achtergrond en 
testresultaten in Wiskunde neemt, en de eerste krijgt een jaar 
les van de meest effectieve leraar, terwijl de tweede les krijgt 
van de minst effectieve leraar, dan zal de eerste op het einde 
van het jaar 25% hoger scoren in Wiskunde dan de tweede 
(Muijs & Reynolds, 2001)
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Een kwestie van sociale rechtvaardigheid

De leraar is het belangrijkst voor
 Leerlingen uit achterstandsgezinnen

 Leerlingen die risico lopen te falen
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Voornaamste factoren

Onderzoek toont aan dat deze methoden werken:
 Directe instructie

 Metacognitie ontwikkelen

 Klasklimaat en relaties

 Feedback

 Recentelijk zien we ook het belang van cognitieve psychologie
toenemen
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Invloed op beleid

 Investering in professionale ontwikkeling en leraaropleiding in 
veel landen

 In Engeland traditioneel deel van ons inspectiekader:
 ‘Teaching, learning and assessment’ was een van de vier onderdelen

van ons Common Inspection Framework (tot Augustus 2019)

 Lesobservatie

 Vaak (en terecht) gezien als een van de meest door beleid
beinvloedbare factoren

 Basis van de onderwijskwaliteit
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Methodologische kritieken

Hoe betrouwbaar is onze meting van effectiviteit? 
 Toegevoegde waarde

 Observatie

 De mening van de leerling

 De mening van de leraar

Welke resultaten bekijken we?
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Waarom pedagogie geen
voldoende indicator van 
onderwijskwaliteit is
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Waarom pedagogie en leraareffectiviteit
ons niet genoeg vertellen

Hebben goede pedagogen altijd een goede vakkennis?

 Kunnen we effectief foute dingen aanleren?

Wat gebeurt er buiten de klas?

Wat betekenen lessen op zichzelf?

Doen wat telt - SONO 23-10-19 - Brussel Slide 14



Hebben goede pedagogen altijd een goede 
vakkennis?

 Kunnen we effectief lesgeven, maar ons vak niet kennen?

 Er is een relatie tussen vakkennis en hoe (effectief) we 
lesgeven

Maar we kunnen ook zwakke inhoud pedagogisch effectief
brengen!

We moeten ervoor zorgen dat we aandacht hebben voor het 
wat en niet enkel het hoe in lesgeven
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Kunnen we effectief foute dingen aanleren?

 Effectief lesgeven moet ten dienste staan van individuele en
maatschappelijke ontwikkeling

We kunnen gerust effectief slechte zaken aanleren

 Sommige pedagogen willen expliciet een politieke ideologie
ontwikkelen, en zien hun pedagogie als voornamelijk daarop
gericht
 Is dit emancipatorisch of schadelijk?

 Lesgeven is wordt altijd door waarden vormgegeven
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What gebeurt er buiten de klas??

 Kwaliteit wordt bepaald door veel meer dan wat er in de klas
gebeurt. 

 Er zijn veel andere factoren
 De bredere schoolomgeving, bijvoorbeeld schoolklimaat

 Wat gebeurt er buiten de school, zoals in het gezin

 Interactie tussen school, klas en huisomgeving
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Wat betekenen lessen in isolatie?

 Een les heeft op zichzelf weinig betekenis – het is een deel van 
een reeks lessen over een bepaald onderwerp

 Een reeks lessen is dan weer een deel van de bredere
ontwikkeling van kennis in een vak

De opeenvolging van lessen is betekenisvol – Je moet de 
bouwstenen van kennis zorgvuldig opstapelen
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Conclusie

Onderwijskwaliteit is meer dan pedagogie – curriculum 
telt! 

Besteden we teveel aandacht aan pedagogie?
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Waarom curriculum telt
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In de ivoren* toren**

Doen wat telt - SONO 23-10-19 - Brussel Slide 22

*Toren is niet noodzakelijk van ivoor

**of strict gesproken een toren.
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Cultureel kapitaal – een utilitair argument

 Cultureel kapitaal: 
 De symbolische elementen (kennis, smaak) waarover we beschikken, 

en die we met anderen delen

 Geven ons meer of minder toegang tot sociale mobiliteit

 Cultureel kapitaal wordt niet gelijk verdeeld. Meer 
gewaardeerde vormen zijn meer present in hogere social 
klassen

Onderwijs kan helpen om ons zaken te leren die we van thuis
uit niet krijgen, en kan dus de sociale mobiliteit bevorderen
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Een gedeelde kennis – het democratische
argument

 Een gezonde democratie wordt ondersteund door discussie en
debat

Dit betekent dat ook op school discussie en debat
aangemoedigd moeten worden

Maar: 
 Debat vereist een gedeelde kennis, zodat we elkaars uitzichtpunten

kunnen begrijpen

 We moeten uit onze comfortzone kunnen stappen en van andere
culturen en uitzichtspunten leren

 Om voluit te kunnen participeren hebben we een brede kennis nodig
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Een rijkere wereld– het esthetische
argument

We moeten onze leerlingen kennis laten maken met schoonheid
en wonder

Dit is niet in de eerste plaats een functie van sociale
achtergrond – het is voor allen van belang

 Een breed curriculum betekent dat we de aan de fysicus ook de 
kunsten aanleren, en aan de muzikant ook de wiskunde

We moeten ontsnappen aan de tyrannie van het algoritme dat
ons enkel maar meer geeft van wat al kennen en willen. 
Onderwijs moet de geesten openen

Doen wat telt - SONO 23-10-19 - Brussel Slide 26



Wat betekent dit voor het curriculum?

 Breed en goed uitgebalanceerd

Hoge verwachtingen – niemand onderschatten omwille van hun
achtergrond

 Leer ze wat telt in je vak

Het curriculum is je progressiemodel
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Conclusie
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Conclusie

 Leraareffectiviteit en pedagogie zijn belangrijk

Maar ze zijn maar een deel van wat telt in de onderwijskwaliteit

Het gaat niet alleen om het hoe, maar ook om het wat

Wat je leert telt – daarom is het curriculum central voor ons
nieuwe inspectiekader in Engeland
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Ofsted on the web and on social media

www.gov.uk/ofsted

https://reports.ofsted.gov.uk

www.linkedin.com/company/ofsted

www.youtube.com/ofstednews

www.slideshare.net/ofstednews

www.twitter.com/ofstednews
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OVERZICHT

 Situering

 Verschillen in het leerlingenpubliek van de 
verschillende onderwijsvormen, SO1-SO4

 Sociale keuzeverschillen in de overgang van de 
tweede naar de derde graad
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SITUERING



HET LISO-PROJECT

 Onderzoekslijn 1.1 van het Steunpunt 
Onderwijsonderzoek (SONO)

 Doel: opvolging van jongeren doorheen het 
secundair onderwijs (SO1 tot overstap arbeidsmarkt 
of hoger onderwijs)

 Beschrijven: de schoolloopbaan en ontwikkeling van 
leerlingen in het secundair onderwijs

 Verklaren: verschillen in schoolloopbanen en in 
cognitieve en non-cognitieve resultaten
 Kenmerken van leerlingen en hun gezin
 Kenmerken van scholen, leerkrachten en klassen
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STEEKPROEF

 Regionale steekproef van scholen
 107 vestigingsplaatsen

 94 instellingen

 60 pedagogische gehelen
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STEEKPROEF

 10 150 leerlingen
 Gestart in een LiSO-school in 2013-2014

 + wie erbij komt door verandering van school

 + wie erbij komt door zittenblijven

 Einde lidmaatschap van LiSO-groep
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STEEKPROEF: ONDERWIJSVORM
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ASO
47%

TSO
29%

KSO
2%

BSO
22%

VLAANDEREN TWEEDE GRAAD

ASO
45%

TSO
33%

KSO
1%

BSO
21%

LISO VIERDE JAAR



STEEKPROEF: NET
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OGO
8%

VGO
73%

GO
19%

VLAANDEREN OGO
5%

VGO
78%

GO
17%

LISO



VERZAMELDE DATA 2013-2019

Sep.
2013

Mei 
2014

Mei 
2015

Mei 
2016

Mei
2017

Mei
2018

Mei 
2019

Leerjaar SO 1ste 1de 2de 3de 4de 5de 6de

TOETSEN

Wiskunde X X X X X X X

Begrijpend lezen X X X X

Frans X

VRAGENLIJSTEN

Leerling X X X X X X X

Ouders X (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Klastitularis X X X X X X

Vakleerkracht wis/Nl/PAV X X X X X X

Vakleerkracht kernvak X

Leerlingenbegeleider X

Directie X

Schoolteam (20 scholen) X X X



VERSCHILLEN IN LEERLINGENPUBLIEK 
TUSSEN ONDERWIJSVORMEN 

IN DE EERSTE EN TWEEDE GRAAD



Leerlingen met dezelfde interesses en vaardigheden

gegroepeerd in een klas tijdens secundair onderwijs,

waar ze een specifiek onderwijsprogramma krijgen

ONDERWIJSVORMEN? STUDIERICHTINGEN?
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TSO

ASO modern

ASO klassiek

Secundair onderwijs
1ste graad

12 – 14 jaar

A-stroom
Keuzegedeelte & 

basisopties:
+ Klassiek
+ Modern 
+ Techniek

Secundair onderwijs
2de en 3de graad

14 – 18 jaar

BSO

Universiteit
4 of 5 jaar

7de jaar / HBO5 / 
Sense

B-stroom

Arbeidsmarkt

Hogeschool
3 jaar

ONDERWIJSVORMEN?



STUDIERICHTINGEN?

ASO TSO BSO

• Wetenschappen
• Economie
• Latijn
• Humane wet.
• Grieks-Latijn
• Sportwet.
• Rudolf 

Steinerpedagogie
• Grieks
• Wet.-topsport
• Yeshiva

• Soc. & tech. wet.
• Handel
• Lichamelijke

opvoeding & sport
• Industriële wet.
• Elektromechanica
• Techniek-wet.
• Elektrotechnieken
• Mechanische

technieken
• Handel-talen
• Houttechnieken
• Bio-esthetiek

… en 19 anderen

• Verzorging-voeding
• Basismechanica
• Kantoor
• Hout
• Elektrische installaties
• Haarzorg
• Plant, dier & milieu
• Restaurant & keuken
• Verkoop
• Publiciteit & etalage
• Bouw

… en 13 anderen

2de graad secundair onderwijs:



ONDERZOEKSVRAAG

Wat zijn de verschillen tussen onderwijsvormen in de 
gemiddelde leerlingkenmerken?

-> Selectie volgens prestaties of afkomst?

Leerlingkenmerken:

(1) Schoolse prestaties

(2) Sociaal-economische status

(3) Thuistaal
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EVOLUTIE LEERLINGAANTALLEN 1STE – 4DE JAAR

5200

B-stroom
442

A-stroom
4758

ASO
3426

TSO
1179

BSO
595

ASO
2943

TSO
1455

BSO
802

3426

1179

442

153

595

27

2836

563

892

180

107

Start
1ste jaar SO

Einde
2de jaar SO

Einde
4de jaar SO



VERSCHILLEN LEERLINGEN START 1STE JAAR
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VERSCHILLEN LEERLINGEN START 1STE JAAR
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VERSCHILLEN LEERLINGEN START 1STE JAAR

18



VERSCHILLEN LEERLINGEN EINDE 2DE JAAR
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VERSCHILLEN LEERLINGEN EINDE 2DE JAAR
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VERSCHILLEN LEERLINGEN EINDE 2DE JAAR
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VERSCHILLEN LEERLINGEN EINDE 4DE JAAR
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VERSCHILLEN LEERLINGEN EINDE 4DE JAAR
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VERSCHILLEN LEERLINGEN EINDE 4DE JAAR
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CONCLUSIE

25

Verschillen tussen onderwijsvormen:

• in gemiddelde prestaties leerlingen

• in gemiddelde SES leerlingen

• in proportie leerlingen met een andere thuistaal

Doorheen secundair onderwijs:
meerdere momenten van ‘selectie’



Sociale keuzeverschillen

Bij de overgang van de tweede 

naar de derde graad secundair onderwijs

Ilse Laurijssen

Ignace Glorieux



Onderzoeksopzet

‛Onderwijsbeslissing onafhankelijk van studieprestaties

• Secundaire (niet primaire) effect van sociale achtergrond (cf. Boudon 1974)

‛Overgang van tweede naar derde graad

• LiSO-bevraging 2017 vierde leerjaar

• Extra vragen om mechanismen te meten

‛Prospectieve studie

• Bevraging / onderwijspositie vierde leerjaar gerelateerd aan 

• Onderwijskeuze / onderwijspositie in daaropvolgende schooljaar

‛Belangrijk: context van de mogelijke opties

• Voorgaande keuzes geven verdere opties mee vorm

• Relatieve studiekeuzes: gemaakte keuze t.o.v. de uitgangspositie (△)



Literatuur onderwijskeuzes

‛Materiële en culturele deprivatie

‛Culturele reproductie theorie

• Cultureel kapitaal

• Sociaal kapitaal

‛Rational choice model van onderwijsbeslissingen

• Meest geciteerd: Breen & Goldthorpe (1997)

• Afweging: Verwachte opbrengst, kosten en kansen op succes (of falen)

• SES verschillen in de drie elementen

• Centraal: concept relatieve risico aversie (behoud status familie)

‛Verklaringskracht voor prestaties versus keuzes

- Verschillende mechanismen voor primaire en secundaire onderwijsverschillen?



Data en methode

‛Data

• LiSO: schooljaar 2016-2017, vierde leerjaar (N=6.585), 56 scholen

• Selecties: gekende vervolgpositie en sociale herkomst (N=6.488 ; 98,5%) 

‛Operationalisering variabelen

• SES: Sociale herkomst (oudervragenlijst + OKI-leerlingkenmerken)

• Studiekeuze (administratieve groepen: t1: 45 ; t2: 154)

‛Methode

• Logistische / multinomiale regressie-analyses (multilevel analyse)

• Controle voor startpositie: studierichting (administratieve groepen)

• Controle voor studieprestaties: wiskundetoets

• Achtergrondkenmerken (attest, geslacht, etnische herkomst, vertraging, verhuisd)



SES

‛OKI leerlingkenmerken

• Laag geschoolde moeder

• Schooltoelage

• Thuistaal niet-Nederlands

• Schoolse achterstand buurt

‛Oudervragenlijst

• Opleidingsniveau ouders

• Werksituatie ouders

• Beroepscategorie ouders

• Gezinsinkomen

‛Nominal respons IRT-analyse



Relatieve indicatoren van onderwijskeuze

‛Zo ruim mogelijk

• Zittenblijvers en doorstromers

Vergelijking onderwijspositie (admin. groep)

• Vierde leerjaar: 45

• Vijfde leerjaar: 154

Logische vervolgrichting (79%)

• = Studiegebied

• + in ASO o.b.v. naamgeving

‛Standaard / typische vervolgrichting (63%)

• Meest gevolgde traject



Relatieve indicatoren van onderwijskeuze

‛Inhoudelijke aansluiting (Δ)

• Typische vervolgrichting: 63,2%

• Sterke verandering (16,8%)

• Beperkte verandering (20,0%)

‛Verticale aansluiting (Δ)

• Kenmerken van typische vervolgrichting 

Verderzetting traject: 79,4%

• Lagere onderwijsvorm ( 6,8%)

• Minder uren wiskunde (13,8%)

• (niet voor BSO)



Resultaten

‛Inhoudelijke aansluiting

• Geen samenhang met sociale achtergrond

- Analyse vergelijking met standaard traject

- Zowel voor beperkte en sterke inhoudelijke verandering

• Tenzij in TSO:

- Hoge SES: hogere kans op inhoudelijke verandering

• Beperkte samenhang geslacht en migratie-achtergrond

- Globaal: geen verschil geslacht; wél: meisjes minder sterke verandering

- Tweede generatie migranten: minder verandering

• Rol van studieprestaties (wiskundetoets, leeftijdsvertraging): minder verandering



Resultaten

‛Verticale aansluiting

• Systematische samenhang met sociale achtergrond

- Hoge SES: lagere kans op niveaudaling

• Zowel voor afstromen onderwijsvorm en keuze minder wiskundige richting

• Sociale selectie sterkst in ASO en meest wiskundige richtingen

- Niet zozeer voor afstromen onderwijsvorm (SES-effect is ook sterk in TSO)

- Wel voor keuze minder wiskundige richting

o Negatief effect SES in ASO (meest in meest wiskundige richtingen)

o Positief effect SES in TSO

• Migratie-achtergrond: licht positief; vrouwen: vaker keuze minder wiskunde

• Rol van studieprestaties: voor SES en geslacht: deels (1/4) verklaring



Conclusies

‛Horizontale aansluiting

‛Geen SES-effect

‛Tenzij in TSO

• positief effect

• sluit aan bij positief effect voor verandering naar minder wiskundige richting

• verklaring: afruil: veranderen richting en zo vermijden afstroom naar BSO?

‛Verticale aansluiting

‛Duidelijke sociale selectie

• bij hogere SES lagere kans op afstroom en keuze minder wiskundige richting

‛Sociale selectie in keuze minder wiskundige richting het sterkst in “hoogste” richtingen: 

• negatief SES-effect in het bijzonder in ASO en in de meest wiskundige richtingen



Openstaande vragen

‛Interactie SES en prestaties?

‛Gaan hoge/lage SES-leerlingen anders om met adviezen en/of studieprestaties?

• Internationale literatuur: 

- Mogelijk vooral bij middenpresteerders grotere SES-verschillen

- Hoger effect van prestaties voor lagere SES-leerlingen

• Voorlopige bevinding: 

- interactie SES en wiskundetoets niet erg sterk 

- wel: contextgegeven: wiskundetoets x onderwijsvorm en uren wiskunde

‛Mechanismen?



Verklaringen / mechanismen

‛Andere mechanismen voor studiekeuze dan voor –prestaties?

• cultureel kapitaal 

• rational choice / RRA 

• studie vd Werfhorst & Hofstede (2007): cultureel perspectief relevant voor 

onderwijsprestaties, RRA voor onderwijskeuzes (primaire vs secundaire effecten 

SES)

‛Aanbevelingen: 

• keuzes obv prestaties > sociale herkomst ambities

• => keuzes omkaderen?

• Verwachtingen leerkrachten! Pygmalion-effect?

• => keuzes objectiveren?

‛Onderwijshervormingen? Focus onderwijskansen beleid? 



SPIJBELEN EN BINDING: 
ENKELE BESCHOUWINGEN

Gil Keppens (Gil.Keppens@vub.be)
Onderzoeksgroep TOR (VUB)
Follow us on twitter via @torgroep
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BASIS

• OBPWO 11.03: “Van occasionele tot reguliere 
spijbelaar: een onderzoek naar het profiel van 
spijbelaars en de invloed van school en omgeving 
op spijbelen” (2011-2015)
Gil Keppens, Bram Spruyt & Lilith Roggemans

• SONO onderzoekslijn 1.2: “Preventie van 
spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten” (2016-
2018) 
Gil Keppens & Bram Spruyt



OVERZICHT VAN DEZE PRESENTATIE

1) Het voorkomen en de kenmerken van 
spijbelen

2) Binding als mechanisme om de 
complexiteit van spijbelen te ontrafelen

3) Binding in de praktijk
– Registratiedata



SPIJBELEN (IN VLAANDEREN): ALGEMEEN 
VOORKOMEN

• De overgrote meerderheid van de leerlingen spijbelt nooit
• Occasioneel spijbelen ontspoort niet altijd
• Duidelijke verschillen tussen scholen

Leerlingen % Scholen %
Nooit 69,9 Min 3,1

1 keer 11,6 Max 58,3

2 keer 5,1 Gemiddelde 27,9

3 keer 2,7 Standaardafwijking 11,0

Meer dan 3 keer 7,7

Bron: Spijbelenquête (2012)



Bron: Pisa (2012)
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SPIJBELEN (IN VLAANDEREN): 
SPIJBELKENMERKEN

• Frequentie spijbelen

• Duur van het spijbelen 
• Ouders/voogd op de hoogte of zelfs toestemming 

gegeven

• Plaats waar men de spijbeltijd doorbrengt
• Alleen of met anderen

• Tijdstip waarop beslissing tot spijbelen genomen werd

• Wie nam het initiatief
• Spijbelen om een specifieke les te missen



SPIJBELEN (IN VLAANDEREN): SPIJBELKENMERKEN

Kenmerken spijbelen Rijpercentage
LISO (2017) Spijbel (2012)

Plaats spijbeltijd: Thuis 50,5% 55,8%

Plaats spijbeltijd: Openbare plaats (bv. café) 15,6% 17,8%

Plaats spijbeltijd: �verdoken� plaats (bv. bij vrienden) 3,9% 9,0%

Ouders op de hoogte? Ja, maar geen toestemming 17,1% 18,1%

Ouders op de hoogte? Ja, en ze gaven toestemming 32,4% 34,5%

Ik was tijdens het spijbelen: alleen 36,0% 39,3%

Ik was tijdens het spijbelen: bij schoolgenoten 36,8% 28,9%

Ik was tijdens het spijbelen: bij vrienden die niet meer of 
naar een andere school gaan

8,6% 15,7%

Ik besliste minstens de dag op voorhand te zullen 
spijbelen

28,3% 39,0%

Ik besliste op het ogenblik zelf te zullen spijbelen 45,9% 26,7%



SPIJBELEN (IN VLAANDEREN): SPIJBELKENMERKEN

Kenmerken spijbelen Rijpercentage

LISO (2017) Spijbel (2012)

Spijbelde NIET om een bepaalde les te missen 59,8% 55,4%

Spijbelde meerdere keren of vaak om een bepaalde les 
te missen

14,7% 19,7%

Spijbelde zonder dat iemand mij aanspoorde 74,3% 79,5%

Spijbelde omdat andere schoolgaande vrienden het 
voorstelden

19,7% 13,5%

• Spijbelaars vormen heterogene groep:
• massamaatregelen? 

• Bij ongeveer 50% van de spijbelende leerlingen zijn de ouders 
op zijn minst op de hoogte

• <-> kort op bal spelen & vroege detectie
• Dit spijbelen zullen we niet terugvinden in de B-codes



OORZAKEN VAN SPIJBELEN

Spijbelen komt meer voor bij leerlingen:

• In de hogere leerjaren secundair onderwijs
• Jongens
• Bij jongeren uit sociaaleconomisch achtergestelde gezinnen
• Jongeren met een migratieachtergrond/ waar thuis geen Nederlands 

gesproken wordt
• Jongeren wiens vrienden niet op hun school zitten/ jongeren met 

oudere vrienden
• Jongeren met een problematische schoolloopbaan
• Jongeren met een intensieve vrijetijdsbesteding – bijjob tijdens de 

week (vooral horeca)
• Jongeren die technisch of beroepsonderwijs volgen
• Jongeren die schoollopen in scholen met veel spijbelaars
• Jongeren die een slechte relatie hebben met leerkrachten/ ouders

hebben



SPIJBELEN ALS EEN GEBREK AAN 
BINDING

Binding

• GEEN eigenschap van 
individuen

• WEL eigenschap van 
een relatie



SPIJBELEN ALS EEN GEBREK AAN 
BINDING

• Toename/ afname schoolbinding is dynamisch 
proces
– Ontwikkeling van schoolbinding verloopt gradueel 

vanaf jongeren naar school gaan

– = binding zwakt af naarmate leerlingen meer 
spijbelen 

• Dit proces is niet individueel, maar relationeel

• Binding = angst om betrapt te worden



SPIJBELEN ALS EEN GEBREK AAN 
BINDING

Jonathan: ‘Ik denk dat ik wel gewoon ga stoppen van
het moment dat ik dat spijbelcontract heb. Ik ben ook zo,
ik ben gewoon zo iemand dat zijn reserves er heel snel
doorjaagt. Als het op is, is het op. Zoals nu, allez, als
mijn 10, als ik die 10 B-codes heb, dan stop ik gewoon.
Hetzelfde met mijn geld, mijn geld, ik doe daar mee wat
ik wil, als het op is, is het op en ik zal daar ook nooit
over klagen… ik heb gedaan wat ik wou, ik heb daar
heel veel plezier aan gehad nu het op is, is het op. Het
gaat hetzelfde zijn met die B-codes, heb ik er 10, dan
stop ik ermee’.



SPIJBELEN ALS EEN GEBREK AAN 
BINDING

• Interviewer: ‘Herinner je je nog de eerste keer dat je spijbelde?’
• Jona: ‘Goh, ik denk dat een heel normale reactie bij mensen die voort het eerst 

spijbelen gewoon echt paranoia is. Euhm bang dat je iemand tegenkomt ja.’ 
• Interviewer: ‘Dus dan is het toch een belangrijke stap om te zetten die eerste keer?
• Jona: ‘Ja. Ik denk zo de eerste paar keer, dat je dan echt heel paranoia bent, en 

vanaf dan wordt dat lakser en lakser.’ 
• Interviewer: ‘En achteraf, hoe voelt ge u dan, na de eerste keer? Is dat een 

opluchting?’
• Jona: ‘Dat is een opluchting van, ze hebben mij niet gepakt’
• Interviewer: ‘Ben je dan ook tevreden? Was het de moeite?’] 
• Jona: ‘Ja, ik denk als ge niet gepakt wordt, dat het sowieso de moeite is.’ 
• Interviewer: ‘En daarna?
• Jona: ‘En dat geeft geen kick meer gelijk in het begin. In het begin deed ik het nog 

echt voor de kick. En daarna deed ik het gewoon omdat ik geen zin had, en als ze 
mij dan zouden pakken, ja ok, dan hebben ze mij gepakt, en dan zal ik mijn straf 
aanvaarden, maar ik heb dan wel niet die les moeten volgen’.



IMPLICATIES BINDING

De echte betekenis van het bindingsconcept
komt men maar op het spoor als men over de
implicaties begint na te denken:

• Het is op het ogenblik dat het jongeren niet
veel meer kan uitmaken of ze betrapt
worden, dat ze veel B-codes behalen

è we grijpen vaak te laat in tegen spijbelen
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IMPLICATIES BINDING

• Binding is handig als ANALYTISCH instrument, handig 
om spijbelen te begrijpen

• Maar je kan er ook BELEID mee voeren 
– Aftoetsen welke maatregelen wel/ niet zullen werken



SYSTEMATISCHE LITERATUURSTUDIE

• Vooral interventies die op het 
schoolbindingsperspectief steunen, leveren 
gunstige effecten op:

• Interventies die uitsluitend bouwen op belonen 
en bestraffen werken niet:
– Straf werkt vaak voor de eerste keer, maar bij 

herhaling niet of zelfs contraproductief 
– Op lange termijn neemt spijbelen toe of stijgt 

terug naar initiële niveau 



SYSTEMATISCHE LITERATUURSTUDIE

Valt te verwachten vanuit schoolbindingsperspectief:
1. Sanctionering veronderstelt binding

• Sanctioneringsmaatregelen worden efficiënter 
naarmate binding sterker is

• Hoe meer een leerling spijbelt, hoe zwakker 
invloed die sancties kunnen uitoefenen

2. Ontbreekt bij sancties vaak aan structuur om ook de 
achterliggende redenen & oorzaken van spijbelen te 
achterhalen + er gepaste begeleiding aan te 
koppelen



AFTOETSEN WELKE MAATREGELEN WEL/ NIET 
ZULLEN WERKEN

Binding lijkt evident MAAR goed bedoelde maatregelen
zorgen vaak voor het omgekeerde effect:
• Leerlingen sanctioneren voordat men naar de redenen

van de afwezigheid peilt:
– Inhalen van afwezige uren (strafstudie) na luxeverzuim of ander

oudergemotiveerd schoolverzuim
• Leerlingen pas sanctioneren nadat ze frequent spijbelen
• Leerlingen sanctioneren nadat de mate van binding 

volledig verdwenen is



RESULTATEN

Belang van interventie te implementeren op 
verschillende niveau’s:
– Aanklampend beleid via registratie
– Mentoring
– Schoolklimaat
– Opvolging begeleiding met externe partners





ONDERZOEKENDE HOUDING TAV
REGISTRATIEDATA

• RtI-framework steunt sterk op data
• Vroeger è registratiedata hoofdzakelijk

als instrument om leerlingen met
ongeoorloofde afwezigheden te
sanctioneren / monitoren

• Nu è registratiedata om te analyseren en
beleid te voeren.



ONDERZOEKENDE HOUDING TAV
REGISTRATIEDATA

• Voorwaarden voor gebruik van data binnen RtI:
– Datageletterdheid van schoolpersoneel
– Uitdagingen en knelpunten van transformatie naar 

een meer onderzoekende houding tav registratiedata
• Grote verschillen tussen scholen:

– Vrees voor accountability
– Te hoge concentratie spijbelende leerlingen

– Betekenis van een geregistreerde (ongeoorloofde) 
afwezigheid

• Vanaf wanneer wordt een afwezigheid problematisch?
• Via welke criteria (bijv. B-code) meten? 



Relatie B-codes & school resultaten op het einde van het schooljaar 2014-2015
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Gemiddeld aantal afwezigheidscodes per B-code
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REGISTREREN OK, MAAR...

è Spijbelen wordt doorgaans te laat ontdekt
– Veel spijbelaars combineren geoorloofde met ongeoorloofde 

afwezigheden (berekende spijbelaars)
– Verdoken spijbelen en oudergemotiveerd spijbelen (ouders 

legitimeren afwezigheden)

èVanuit schoolbindingsperspectief is dit nefast
– Hoe zwakker schoolbinding, hoe beperkter de 

interventiemogelijkheden

èKijk vooral naar (de som van) alle afwezigheden
èData zijn een cruciale maar slechts eerste stap in zorgbeleid 

tav spijbelen
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TRENDS IN DE SOCIALE 
ONGELIJKHEID IN HET 
VLAAMSE ONDERWIJS
Een vergelijking tussen PISA 
2003 en 2015

Emilie Franck & Ides Nicaise
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Over mezelf

• HIVA KU Leuven (SONO)  GOK-beleid in Vlaanderen

• IEA Hamburg (OCCAM)  Internationale focus 
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6. • ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: contextuele veranderingen
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1. Algemene situatie in Vlaanderen

• GOK-beleid:
– 2002

– Basis en secundair onderwijs

– Gericht op het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen 
voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en 
discriminatie en het bevorderen van de sociale cohesie in het Vlaamse 
basis- en secundair onderwijs

• Maar…



1. Algemene situatie in Vlaanderen

• PISA-studies: Vlaanderen combineert een (nog steeds) 
hoog gemiddeld prestatieniveau met een hoge mate van 
ongelijkheid



2. Focus

• Vragen: 
– Is de ongelijkheid in cognitieve en niet-cognitieve schooluitkomsten in

het Vlaamse onderwijs de voorbije 12 jaar veranderd?

– Kunnen we stellen dat de inspanningen van de Vlaamse overheid
effectief zijn geweest?

– Hoe kan het kwaliteitsverlies in Vlaanderen worden verklaard?

• 2 rapporten:
1) Ongelijkheden in het Vlaamse onderwijssysteem: verbetering in

zicht? Een vergelijking tussen PISA 2003 en 2015.

2) Iets gelijker, maar helaas niet beter. Trends in het Vlaamse onderwijs,
2003-2015.

Focus presentatie = ongelijkheden cognitieve uitkomsten



3. Data

PISA data van 2003 en 2015 

• PISA = een 3-jaarlijkse internationale bevraging waarin de kennis en 
vaardigheden van 15-jarige leerlingen op verschillende domeinen wordt 
getest (wiskunde, leesvaardigheid, wetenschappen), met in elke wave een 
sterkere focus op 1 domein

• Vlaanderen

• 5 mogelijke waarden (plausible values)

• Weegvariabelen op leerling- en schoolniveau

Databeperkingen van PISA:

• Cross-sectionele data  geen zekerheid over causaliteit

• Veranderingen in bevraging tussen 2003-2015

• Geen aanvangprestaties



4. Veranderingen in de cognitieve
onderwijsuitkomsten (2003-2015)

• Cognitieve schooluitkomst: wiskundige geletterdheid

- Dalende prestaties tussen
2003-2015 bij de mediane
en kansrijke lln (D5 en D10),
maar niet bij de meest
kansarme lln (D1)

- Onderwijsongelijkheid
(inzake wiskundeprestaties)
daalt tussen 2003-2015



4. Veranderingen in de cognitieve
onderwijsuitkomsten (2003-2015)

• Cognitieve schooluitkomst: leesvaardigheid

- Dalende prestaties tussen
2003-2015 bij de mediane
en kansrijke lln, maar niet bij
de meest kansarme lln

- Onderwijsongelijkheid
(inzake leesvaardigheids-
prestaties) daalt tussen
2003-2015



4. Veranderingen in de cognitieve
onderwijsuitkomsten (2003-2015)

• Algemeen: 
– Daling in het gemiddeld prestatieniveau inzake wiskunde en

leesvaardigheid bij Vlaamse 15-jarige leerlingen tussen 2003 en 2015

– Onderwijsongelijkheid inzake cognitieve onderwijsuitkomsten tussen
kansarme en kansrijke leerlingen verkleint ten gevolge van
neerwaartse nivellering

• Maar…

PRESTATIEKLOOF IN WISKUNDE EN LEESVAARDIGHEIDSPRESTATIES 
BLIJFT ONGEVEER 3 LEERJAREN BEDRAGEN



5. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
leerling- en schoolkenmerken

• Welke leerling- en schoolkenmerken zijn gerelateerd aan de
ongelijkheden in wiskunde- en leesvaardigheidsprestaties

• Welke leerling- en schoolkenmerken kunnen als mogelijke
‘verklaring’ dienen voor de daling in de ongelijkheid

• Welke leerling- en schoolkenmerken kunnen de moeizaamheid
waarmee gelijke onderwijskansen worden bereikt, ‘verklaren’?

• Hoe is deze samenhang veranderd tussen 2003 en 2015?

• Methode:
– Lineaire multilevel modellen waarin leerlingen geclusterd worden binnen 

scholen

– Zowel ongestandaardiseerde als gestandaardiseerde modellen 

– Trendvariabele



5. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
leerling- en schoolkenmerken

• Leerling- en schoolkenmerken:

Leerlingkenmerken

• Leeftijd

• SES

• Geslacht

• Migratiestatus

• Thuistaal

Schoolkenmerken

• School SES

• % meisjes op school

• % 1ste generatielln op 
school

• % 2de generatielln op 
school

Gecumuleerde segregatie-
effecten



5. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
leerling- en schoolkenmerken

• Resultaten - leerlingkenmerken
– Algemeen (beide jaren):

• SES (+) en thuistaal (-): sterkste samenhang 

• Geslacht: matige samenhang (wiskunde <> leesvaardigheid)

• Migratiestatus (-): minimaal (ten gevolge van sterke samenhang)

– Evolutie tussen 2003-2015:

• Prestatieverschillen tussen jongens en meisjes zijn gedaald

• Samenhang tussen SES en prestaties is verkleind



5. Mogelijke ‘verklaringen’ voor de gedaalde
ongelijkheid in cognitieve onderwijsuitkomsten
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Figuur 3. Samenhang van individuele SES met de wiskundeprestatie in 2003 en 2015

2003 2015

• Lijnen weerspiegelen de samenhang tussen de SES en wiskundeprestaties in 2003 en
2015

• Blauwe lijn (2003) is steiler dan de rode lijn (2015): samenhang tussen de SES en
wiskundeprestaties is kleiner in 2015 dan in 2003  prestatieverschillen tussen
kansarme en kansrijke leerlingen verkleinen

• Sociale ongelijkheid op basis van de SES daalt



5. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
leerling- en schoolkenmerken

• Resultaten – schoolkenmerken
– Algemeen (beide jaren):

• Geslachtsverhouding in een school (+): matige samenhang

• School SES (+): zeer sterke samenhang

• De bèta-coëfficiënt is minimaal twee-en-halve keer groter dan alle andere
effecten (ruime betekenis + cumulatief effect)

• Zorgwekkend omwille van hoge mate van segregatie in Vlaanderen:
prestatieverschillen situeren zich in grote mate tussen scholen



5. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
leerling- en schoolkenmerken

- Doorslaggevende impact van SES schoolniveau: lage SES leerling presteert
beter in een school met een hoge SES dan een hoge SES leerling in een school
met een doorsnee of lage SES

- Dubbele beperking voor meest kwetsbare leerlingen



5. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
leerling- en schoolkenmerken

• Resultaten – schoolkenmerken
– Evolutie tussen 2003-2015:

• Segregatie 

 Verklaart deels de daling in gemiddelde prestaties

• Geen verandering in de samenhang van het gecumuleerde school 
SES-effect en de cognitieve schooluitkomsten

 zorgwekkend: in een meer gesegregeerd schoollandschap 
zullen kwetsbare leerlingen (die vaak schoollopen in kansarme 
scholen), nog zwakker presteren.



5. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
leerling- en schoolkenmerken

• Conclusie rapport 1:
– Algemeen: Ongelijkheid inzake cognitieve schooluitkomsten blijven 

groot

– Leerlingkenmerken: SES en thuistaal zijn belangrijkste 
leerlingdeterminanten zowel in 2003-2015

• Dalende sociale ongelijkheid op basis van individuele SES

– Schoolkenmerken:

• Blijvende sterke samenhang met gecumuleerde school SES-effect   
--> blijft sterkste determinant: prestatiekloof tussen lln in 
kansarme en kansrijke scholen blijft groot

• Segregatie --> verklaart deels de daling in het gemiddelde 
prestatieniveau



5. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
leerling- en schoolkenmerken

• Conclusie rapport 1:
– Wat betekent dit voor het GOK-beleid?

• Geen causaliteit

• GOK-beleid speelt in op meest hardnekkige bronnen van 
ongelijkheid 

Verantwoorde inzet van GOK-middelen 

• Daling in sociaaleconomische ongelijkheid: leerlingen hun SES 
hangt minder sterk samen met de cognitieve schoolprestaties 

Dankzij GOK-beleid?



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Verschuivingen in de context (leerling- en schoolkenmerken)
kunnen ook een ‘verklaring’ bieden voor de gedaalde
ongelijkheid in cognitieve uitkomsten tussen 2003-2015,
alsook de moeizaamheid waarmee gelijke onderwijskansen
worden bereikt

• Methode:
– T-testen & chi2-testen

– Steekproeven (2003 en 2015) verdeeld in 10 decielen



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Leerling- en schoolkenmerken:

Leerlingkenmerken

• SES

• Migratiestatus

• Thuistaal

Schoolkenmerken

• School SES

• Leerling-leerkracht ratio

• % gecertificeerde
leerkrachten op school

• % anderstaligen op school

• % immigranten op school

• Schoolautonomie



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Veranderingen in het leerlingkenmerken: SES
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Figuur 4. Trends in de gemiddelde SES
tussen 2003 en 2015, naar deciel

2003 2015

- Stijging SES bij meest kansarme en
mediane lln (D1 en D5)

- Daling SES bij meest kansrijke lln
(D10)

- Daling sociaaleconomische
ongelijkheden tussen kansrijke en
kansarme lln

- Mogelijke verklaring voor gedaalde
ongelijkheid in cognitieve
onderwijsuitkomsten?

- Voorzichtigheid!!



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Veranderingen in het leerlingkenmerken: thuistaal
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Figuur 5. Trends in percentage anderstaligen, 2003 
en 2015, naar deciel

2003 2015

- Sterke correlatie met SES en %
anderstalige lln: hoe kansarmer de
lln, hoe groter het % anderstalige
lln

- Tussen 2003-2015: toename van %
anderstalige lln in elk deciel, MAAR
in D5 en D10 is de stijging in
relatieve termen veel groter dan in
D1

- Verklaring voor daling in
gemiddelde prestatieniveau bij D5
en D10?



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Veranderingen in het leerlingkenmerken: migratiestatus
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Figuur 6. Percentage eerste en tweede generatieleerlingen, 
2003 en 2015, naar deciel

2003 2015

- Hoe kansarmer, hoe groter
het % 1ste- en 2de-
generatielln

- Tussen 2003-2015: aandeel 
2de- generatielln 
verdriedubbelt in D1, 1ste-
generatielln niet, MAAR in 
D5 en D10 is de toename in 
relatieve termen het 
grootst

- Nieuwkomers komen 
minder vaak uit kansarme 
gezinnen  Verklaring 
voor daling in gemiddelde 
prestatieniveau bij D5 en 
D10?



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Veranderingen in het schoolkenmerken: school SES
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Figuur 7: trendlijnen in de school-SES tussen 
2003-2015, per deciel

2003 2015

- Gemiddeld genomen geen 
significante wijziging

- Scholen in D3-D8 hebben in 2015 
hogere school SES, D1-D2 en D9-
D10 blijven ongewijzigd

- Relatieve verschil in school SES 
wordt groter tussen D1 en D5, en 
kleiner tussen D5 en D10



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Veranderingen in het schoolkenmerken: % immigranten op 
school

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

D1* D2* D3 D4* D5 D6 D7* D8 D9* D10

%
 im

m
ig

ra
n

te
n

Figuur 8: trendlijnen in het % immigranten per 
school tussen 2003 en 2015, naar deciel

2003 2015

- Toename in schoolsegregatie 
inzake migratiestatus tussen 
2003-2015

- D1 en D2 tonen sterkere 
toename in % lln van 
buitenlandse herkomst dan D9 en 
D10

- Sterkere concentratie van 
immigranten in kansarme scholen 
in 2015 dan in 2003

- ‘Bovenop’ de SES-problematiek 
van kansarme scholen
Maar: kansarme lln hun 
prestaties zijn niet gedaald
 GOK-beleid?



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Veranderingen in het schoolkenmerken: % anderstaligen op 
school
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Figuur 9: trendlijnen in % anderstaligen op school 
tussen 2003 en 2015, naar deciel

2003 2015

- Toename in schoolsegregatie 
inzake thuistaal tussen 2003-
2015

- Toename van % anderstalige lln 
veel sterker in D1 en D2 dan in 
D9 en D10

- Sterkere concentratie van 
anderstalige lln in kansarme 
scholen in 2015 dan in 2003

- ‘Bovenop’ de SES-problematiek 
van kansarme scholen
Maar: kansarme lln hun 
prestaties zijn niet gedaald
 GOK-beleid?



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Veranderingen in het schoolkenmerken: % gecertificeerde
leerkrachten
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Figuur 10. Trends in % gecertificeerde leerkrachten, 
2003 en 2015, naar deciel

2003 2015

- Gemiddeld genomen een 
daling het het % 
gecertificeerde leerkrachten 
op school

- Daling voornamelijk ten 
gevolge van daling in 
mediane scholen.

- ‘Verklaring’ daling in 
prestatieniveau van mediane 
lln?



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Veranderingen in het schoolkenmerken: Schoolautonomie
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Figuur 11. Mate van schoolautonomie, 2003 en 
2015, naar deciel

2003 2015

- Algemeen zien we een 
significante toename in de 
schoolautonomie

- Sterkste toenames in D1 en 
D10

- Gevaarlijk (?): kansarme 
scholen hebben vaak zwakker 
beleidsvoerend vermogen om 
middelen efficiënt in te zetten
 GOK-beleid



6. ‘Verklaringen’ voor de gedaalde ongelijkheid: 
contextuele veranderingen

• Conclusie rapport 2:

– Algemeen: Ongelijkheid blijft groot!

– Mogelijke ‘verklaringen’ voor het kwaliteitsverlies en de 
beperkte effecten van het GOK-beleid

1. Toegenomen etnische en taaldiversiteit 
+ toegenomen concentratie in meest kansarme scholen

2. Toegenomen schoolautonomie en (in)efficiënte 
aanwending van extra middelen

3. Daling in het % ‘gecertificeerde leerkrachten’ 



7. Implicaties

• Implicaties:

1) Regelmatige evaluatie van de onderwijsongelijkheden

 Inspelen op meest hardnekkige ongelijkheden

2) Belang van de beheersing van het Nederlands

 Onderzoek linguïsten en taalsociologen

3) Meer richtlijnen omtrent implementatie van GOK-beleid +
verdeskundiging van beleidsvoerend vermogen

 Overschatting van het beleidsvoerend vermogen van een school: hoe
kansenongelijkheid aanpakken?

 Verwarring doelstellingen

4) Bijkomende desegregatiemaatregelen voor een betere sociale mix

 Gelijke toegang tot scholen is belangrijk MAAR ook maatregelen die
streaming en selectieve uitsluiting tijdens de schoolcarrière tegengaan



7. Implicaties

• Implicaties:

5) Evaluatie- en monitoringsmechanimsen

 In Vlaanderen hebben scholen een grote mate van schoolautonomie,
maar weinig aansprakelijkheid

 Zetten scholen hun middelen efficiënt in?

 Gedeeltelijke resultaatsfinanciering?

6) Billijke verdeling van ervaren en gecertificeerde leerkrachten
over scholen

 Kwaliteit van leerkrachten ongelijk verdeeld

Masteropleiding specifiek voor GOK-leerkrachten in kansarme scholen?
 Nascholingen voor alle leerkrachten zodat ze beter kunnen omgaan met
het meer diverse leerlingpubliek, bv. door ‘persoonlijk opleidingskrediet’



Vragen?



Discussie





VROEGE START?
Een wetenschappelijke analyse van interventies en 
maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs

SONO-studiedag 23 oktober 2019

Workshop 5



Het Europese talenbeleid

Moedertaal + 2

Communicatief taalonderwijs

Vroege start

2

(Council of the European Union, 2002)



Het Vlaamse vreemdetalenbeleid

Vanaf 7 jaar: initiatie Frans, Engels, Duits mogelijk* 

Vanaf 10 jaar: formeel onderwijs Frans verplicht

* Voorwaarde: leerlingen beheersen de instructietaal voldoende goed

(Onderwijsdecreet XXVII, BaO/2017/01; Onderwijsinspectie, 2017)

3



Een aantal assumpties

Hoe communicatiever taalonderwijs, hoe effectiever?

Hoe vroeger, hoe beter?

Hoe meer talen, hoe complexer?

4



Wat denkt u?

5



Hoe onderbouwd zijn die assumpties?

Hoe communicatiever taalonderwijs, hoe effectiever? (Ellis & Shintani, 2013)

Hoe vroeger, hoe beter?
• Kritische of sensitieve periode (Lenneberg, 1967; Long, 2013a; Muñoz, 2003)

• Niet onbetwist (Dixon et al., 2012; Muñoz & Singleton, 2011; Singleton, 2005)

Hoe meer talen, hoe complexer?
• Vreemdetaalverwerving belemmert taalvaardigheid instructietaal

6



3 onderzoeksvragen

1) Welke interventies en factoren beïnvloeden het succesvol leren 
van een vreemde taal in een onderwijscontext?

2) In welke mate beïnvloedt leeftijd de effectiviteit van de 
bovenstaande interventies? 

3) Belemmert vroeg vreemdetalenonderwijs de ontwikkeling van de 
instructietaal?

7



Methode: systematische review

Selectiecriteria
• (Quasi)experimenteel
• Leerplichtonderwijs
• Onderwijscontext
• Nederlands of Engels
• Peer review
• Na 2002

3868 zoekresultaten

87 artikels

Aangevuld met Vlaamse Peilingsonderzoeken, inspectierapporten en Europees 
vergelijkend onderzoek

8
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Resultaten: wat werkt?

Binnen de taallessen

• Focus op betekenis en functionele
communicatie

• Vormgerichte interventies binnen
functionele communicatie

• Expliciete strategie-instructie voor
doelgerichte communicatie

Buiten de taallessen

• Rijk en veelvuldig taalaanbod

• CLIL-lessen

9



Betekenisvolle en functionele communicatie

10

• Leerlingen lezen de (eenvoudige) regels 
voor het spelen van Zwerkbal voor
Dreuzels.

• Ze proberen ze uit.

• Ze mogen nadien eventueel iets aan de 
regels veranderen en dus de regels 
herformuleren



Betekenisvolle en functionele communicatie

• Betekenisvolle boodschappen begrijpen en produceren om:

• samen een spel of game te spelen

• de afloop van een verhaal te weten te komen

• een eenvoudig gerecht te koken

• een mysterie of raadsel op te lossen

• samen een lied te zingen, uit te beelden…

• iets interessants te weten te komen

• ….

11



Functionele, vormgerichte interventies

Expliciete aandacht voor woordenschat, strategieën, grammatica
heeft meer effect indien expliciete interventies zijn ingebed in 
betekenisvolle activiteiten

12



Imagine

• You are flight attendants. After a long flight from Brussels to New York, you
found an overcoat that a passenger left on the plane. There were several
things in the pockets of the overcoat. These objects might provide
valuable information about the identity of the owner.

• Date: April 8, 1998

• Task! Fill out the grid: Who is this mystery person?



Things in pockets (1)

L, J, R, P = students/ T = teacher

L So so this man he married?

J Maybe. Uhm.. uhm… don’t know

L So we put here here

J Wait wait, look at this card (reading aloud) “When can I see 
you again? Tennis court tomorrow? Sylvia”

L Huh huh (laughing)

J That’s not his wife, I think

L No no (laughing)

J Maybe that’s his girlfriend



Things in pockets (2)

L Huh huh… So we put…

J Of course… uhm… many men are married and have a 
girlfriend

J And three children! Bad! Bad!

L Maybe he’s divorced, and he now has a new girlfriend…

J Yeah, better, better

L Or, or… maybe his wife is dead

J So we write…

L We don’t know. Maybe he’s married

J So, possible, it’s possible

L Okay, okay



Things in pockets (3)

T Right, what about his marital status?

J Uhm, we don’t know…uh, here’s a card “When can I see you 

again? Tennis court tomorrow? Sylvia”

T Oooh interesting!

J Yeah, uhm, we think, uhm we think, Sylvia is not his wife.

T Oh you do? Why do you think so?

J Uhm because uhm, because you wife, uhm…

L Your wife don’t asks you “When can I see you again’.

J Your wife knows

T Or at least his wife should know, I should reckon. So, then, who is 
Sylvia, do you think?



Things in pockets (4)

L A girlfriend maybe.

T His girlfriend, right.

L Maybe, Sylvia is uhm a new girlfriend.

T A new girlfriend? So, he used to have another girlfriend, is that what you 
mean? (laughter) Energetic man!

L No no, maybe his wife is dead or so, or maybe he’s divorced, and 
maybe Sylvia is his new… uhm… his new woman.

T Oh I see what you mean. So you’re not really sure he’s still married? His 
wife may be dead, or they may be divorced, and Sylvia may be his new 
flame…

L Yeah

T Okay, so then, what is your conclusion on marital status? 

What shall we put here?

L It’s possible.

J Yeah possible.

T Okay. Less then 50% certain. Everybody agrees?



Things in pockets (5)

T Okay, so our conclusion is less than 50%. Okay, let me… I would just like to point you 
out… Just pay attention to form here… When I said… When I referred to his marital 
status, I said ‘He may be married’, ‘They may be divorced’. May, that’s the modal verb 
that you use here. (writing on the blackboard) He may be… So, if something is 
possible, you use the verb ‘may’. I may go to the cinema tomorrow, I may win the 
lottery. Weather forecasts, for instance, always say things like ‘It may rain’, ‘The sun 
may shine’, ‘Temperatures may be up to 104’.

ROops! Hot!



Aandacht voor betekenis én vorm!

“.. optimal practice in the foreign language classroom should be interactive, truly
meaningful, and with a built-in focus on selective aspects of the language code that are 
integral to the very nature of that practice.”

(Ortega, 2007)



Expliciete strategie-instructie

20

Wie kijkt of luistert er naar het nieuws? Wat gebeurt er
allemaal in de wereld? 

We kijken naar het nieuws. Geen zorgen als je het niet
meteen allemaal begrijpt. We gaan meerdere keren
kijken. Probeer te luisteren en op te schrijven hoeveel
nieuwtjes er worden besproken. Eentje? Twee? Drie?

Vergelijk je antwoorden met je buur. Hoeveel
nieuwtjes komen er voor? Heb je gehoord waarover ze 
gaan? Waarom denk je dat? We schrijven op waarover
elk nieuwtje gaat.

https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=2556450



Expliciete strategie-instructie

21

We gaan nog eens luisteren. Probeer deze keer te
ontdekken: 
-“Wat is de naam van de hond?” 
- “Wil Groot-Brittanië uit de Europese Unie stappen?” 
Wanneer gaan we dus goed moeten opletten denk je?

Heb je de antwoorden op de vragen gehoord? 
Bespreek ze met je buur. 

We gaan nog één keer naar de video kijken. Dan zijn we 
weer helemaal op de hoogte van het nieuws!

Hoe ging het kijken naar de video? Begreep je veel of 
weinig? Wat hielp je om de video beter te begrijpen? 
Wat maakte het moeilijk?

https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=2556450



Expliciete strategie-instructie

• Vragen stellen

• Strategieën op woordniveau

• Tekststructuren

• Voorspellen

• Schema’s of andere visuele voorstellingen

• Voorkennis oproepen

• Samenvatten

22



Expliciete strategie-instructie
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Veelvuldig rijk taalaanbod, ook buiten de les

• Groetmomenten

• Liedjes

• Studiereizen

• Uitwisselingen

• …

24



CLIL

25



CLIL

• Enorm veel onderzoek

• Voordeel voor mondelinge vaardigheden, leesvaardigheid, motivatie

• Geen voordeel woordenschat

• Onduidelijk voor schrijfvaardigheid, grammatica

• Belang van continuïteit lager en secundair onderwijs

(Dalton-Puffer, 2008; Perez-Cañado, 2012; European Commission, 2014)
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Belang van veelvuldig rijk taalaanbod
(buitenschools)

27

(De Wilde & Eyckmans, 2018; Puimège & Peters, 2019; Peters, 2018)



Hoe vroeger, hoe beter?

Weinig empirische evidentie

Voordeel voor oudere leerlingen

• Grammatica en leesvaardigheid
• ≠ mondelinge taalvaardigheid, vlot

schrijven

Verklaringen
• Cognitieve rijpheid
• Instructietype

28

(Cenoz, 2002; 2003a; del Pilar García 

Mayo, 2003; Muñoz et al. 2003; 2006)



Hoe vroeger, hoe beter?

Klein voordeel voor woordenschat voor vroege starters 
• Aantal uren instructie

• Aanvankelijk voordeel verdwijnt doorheen SO
(Pfenninger & Singleton, 2016)

↔ 6 jaar versus 10 jaar: voordeel voor schrijven, lezen, luisteren

(Djigunovic, 2010)
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‘Effective instruction is critical if the extra time and early start are to be 
advantageous. Indeed, quality instruction may be more important 

than time and age of learning alone.’ 
(Genesee, 2014, p. 29)
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En wat met de instructietaal?

Weinig onderzoek naar specifieke effecten op vaardigheid in de 
instructietaal

• L2-leerlingen ondervertegenwoordigd in onderzoek

Geen eensluidende resultaten
• Positieve effecten voor vaardigheden (Mady, 2007; 2014; Maluch et al., 2015; Hoti et al., 2010 )

• Negatieve effecten voor leesvaardigheid (Van Gelderen et al., 2003) 

• Achtergrondkenmerken van leerlingen (SES, cultureel kapitaal …) spelen
een grotere rol

• Positieve omgang met thuistalen als voorwaarde

31



Wat doen andere Europese landen?

32

(European Commission, 2017)



De vreemdetalenkennis van Europese leerlingen

33

(European Survey on Language Competences, 2012)



Natuurlijk spelen factoren buiten onderwijs ook
een rol

Taalcontact
• Gelijkenis tussen talen

• Aanbod via media (tv, games …)

Motivatie van leerlingen
• Attitude taal

• Status taal

Vreemdetaalgebruik ouders
(British Council, 2011; Eurobarometer, 2012)
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De vreemdetalenkennis van Vlaamse leerlingen

35
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Frans luisteren Frans lezen Frans spreken Engels luisteren A2

(AHOVOKS, 2013; 2018; De Wilde & Eykmans, 2018)



Het Vlaamse vreemdetalenonderwijs

Het Vlaamse vreemdetalenonderwijs Frans

Mondelinge > schriftelijke taalvaardigheid

Stimulering buitenschools leren

CLIL

(AHOVOKS, 2013; 2018; Onderwijsinspectie, 2017)

36

Taalkennis, grammatica taalvaardigheid



Wat denkt u?

37



Conclusie: wat werkt in vreemdetalenonderwijs?

Binnen de taallessen

• Focus op betekenis en functionele
communicatie

• Vormgerichte interventies binnen
functionele communicatie

• Expliciete strategie-instructie voor
doelgerichte communicatie

Buiten de taallessen

• Rijk en veelvuldig taalaanbod

• CLIL-lessen

38



Conclusie: hoe vroeger, hoe beter?

39

Weinig bewijsmateriaal

Aantal uren

Cognitieve vaardigheden: ‘Testklaar’

Algemene tendens: niet noodzakelijk

Vroege start: én rijk aanbod én gepaste instructie
én continuïteit



Conclusie: vreemde talen en de instructietaal

Weinig bewijsmateriaal

Algemene tendens: niet hinderlijk

Mogelijk zelfs bevorderlijk

→ metalinguïstische vaardigheden

40



Wat nu?

41

• Doelbewuste, structurele integratie van wetenschappelijke inzichten
en effectieve praktijken

• Praktijkgericht onderzoek

• Stimuleren van zinvol taalcontact, binnen en buiten de school

• Vroeg starten, indien leeftijdsgevoelig en doordacht

• Tweedetaalverwervers niet uitsluiten, maar in kaart brengen



hannelore.hooft@kuleuven.be
marieke.vanbuel@kuleuven.be
kris.vandenbranden@kuleuven.be 
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Promotor: Prof. Dr. Piet Van Avermaet
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De bril van waaruit we kijken

Politiek-
economische  

context

Socio-
culturele 
context

Onderwijs-
kundige 

context

Evaluatie-

beleid

& praktijk



Evaluatiebeleid & 
-praktijk

Socio-culturele 
context

Politiek economische
context

Onderwijskundige 
context

• Wat zegt de regelgeving?

– Grondwettelijke vrijheid van onderwijs  autonomie 

– ‘Wat?’ versus ‘hoe?’

– Geen centrale examens, wel:

• Verplichte taalscreening overgang kleuter naar eerste leerjaar

• (gevalideerde) eindtoets eind 6e leerjaar in 3 leergebieden

Regeerakkoord 2019-2024: net- en koepeloverstijgende meetinstrumenten 

- Bereiken ET, leerwinst leerlingen, leerwinst scholen

- Nederlands & wiskunde (2x in lager & 2x in secundair)



Evaluatiebeleid & 
-praktijk

Socio-culturele 
context

Politiek economische
context

Onderwijskundige 
context

• Wat weten we over evaluatie in het Vlaamse onderwijs? 
– Evaluatiepraktijk: klassieke toetsen & examens, kennisreproductie 

(Verhoeven et al., 2002)

– Evaluatiebeleid: ongeschreven afspraken, vrijblijvend, impliciet (Struyf, 

2000)

– Sterk leerkrachtgebonden > gedeelde visie (Onderwijsinspectie, 2003, 2006)

– Onevenwicht: tijd besteed aan evaluatie versus ‘return’ voor 
onderwijsleerproces (Onderwijsinspectie, 2003, 2006)

– Net gestarte leerkrachten ervaren het evalueren als complex & 
moeilijk (Onderwijsinspectie, 2007)

– 26% van de scholen doelgerichte evaluatie (Onderwijsinspectie, 2015)

– 50% van de scholen stemt EvP af op de visie (Onderwijsinspectie, 2015)



Evaluatiebeleid & 
-praktijk

Socio-culturele 
context

Politiek economische
context

Onderwijskundige 
context

• Wat zegt de literatuur? (EvB)



Evaluatiebeleid & 
-praktijk

Socio-culturele 
context

Politiek economische
context

Onderwijskundige 
context

PARADIGMAVERSCHUIVING

‘Testcultuur’                  &                      ‘Assessmentcultuur’

Onder meer door:
– Toenemend belang van impact van evaluatie op het leren

– Ontwikkelingen in leer- en motivatietheorie



Evaluatiebeleid & 
-praktijk

Socio-culturele 
context

Politiek economische
context

Onderwijskundige 
context



• Toename van:

– feitelijke diversiteit

– gepercipieerde diversiteit

• PISA (2015): de onderwijskloof 

• (Inter)nationaal 

 Inclusie & differentiatie 



Evaluatiebeleid & 
-praktijk

Socio-culturele 
context

Politiek economische
context

Onderwijskundige 
context

• Opvattingen m.b.t. onderwijs zijn bepalend voor 
evaluatiepraktijk

• 3 leertheorieën  rol van evaluatie? 



A) Gescheiden model

• Behaviorisme

• ‘Instructie’ gaat evaluatie vooraf

• Evaluatie als ‘check’, ‘controle’ 

“Is het doel van de instructie bereikt?” 

• Evalueren van het leren 

Bijvoorbeeld:

 End-of-chapter test

 Examen einde van 

trimester/jaar

 Punten op rapport



B) Semi-geïntegreerd model

• Cognitivisme

• Evaluatie gaat instructie vooraf

• Evaluatie als informatie voor leerkracht

“ hoe ga ik instructie afstemmen op beginsituatie van de lerende?” 

• Evalueren om te leren



C) Geïntegreerd model

• (Sociaal) constructivisme 

• Sterke integratie tussen instructie en evaluatie

• Via deze integratie ontstaat leren

• Leerproces verloopt grillig, voor iedereen anders

• Evaluatie als leren

Bijvoorbeeld: 

 Zelfevaluatie

 Peerevaluatie

 Reflectiegesprek 

over het 

leerproces



Schuiven op 3 assen: 

Evalueren van het leren Evalueren als leren 

Leerkrachtgestuurde
evaluatie

Leerlinggestuurde 
evaluatie 

Evaluatie nà instructie Evaluatie vóór
instructie



Evaluatiebeleid & 
-praktijk

Socio-culturele 
context

Politiek economische
context

Onderwijskundige 
context

• (Inter)nationale trend: GERM

- General Education  Reform Movement

- Internationale toetsprogramma’s: PISA, PIRLS, ….



Diversiteit? 

• Toename van:

– feitelijke diversiteit

– gepercipieerde diversiteit

• PISA (2015): de onderwijskloof 

• (Inter)nationaal

 Inclusie & differentiatie 

Tegelijkertijd: 

• (Inter)nationaal

• GERM

- General Education  Reform 
Movement

- Internationale 

toetsprogramma’s: PISA, 

PIRLS, ….

Standaardisering 



Schijnbare tegenstelling

Inclusie & differentiatie Standaardisering

Gedifferentieerd curriculum Uniform/standaard curriculum

Heterogene groepering van lln Homogene groepering van lln

Ruime autonomie school Beperkte autonomie school

Bottom-up-beleid Top-down-beleid

Alternatieve vormen van evaluatie Gestandaardiseerde evaluatie 



Evaluatiebeleid & 
-praktijk

Socio-culturele 
context

Politiek economische
context

Onderwijskundige
context

Politiek-
economische  

context

Socio-
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Casestudieonderzoek Resultaten ReflectiesMethodologie

Onderzoeksvragen: 

 Hoe ziet het EvB eruit? Hoe verhoudt dit zich tot de EvP op school?

 Welke zijn bepalende factoren voor een EvB op school ? Zijn er verschillen 

tussen scholen die gekenmerkt worden door veel/minder diversiteit onder de 

leerlingen? 

Dataverzameling:

 Lesobservaties (86)

 Interviews directies (12), leerkrachten (60) en leerlingen lager onderwijs (24)

 Focusgroepen (13) met leerlingen (74) in secundair



Casestudieonderzoek Resultaten ReflectiesMethodologie

Cases basisonderwijs



Casestudieonderzoek Resultaten ReflectiesMethodologie

Cases secundair onderwijs



Casestudieonderzoek Resultaten ReflectiesMethodologie

Het evaluatiebeleid: beperkte invulling



Casestudieonderzoek Resultaten ReflectiesMethodologie

Het evaluatiebeleid: beperkte invulling



Diversiteit & evaluatie
• Ba.O.:

– Verband zorgbeleid

– Ondersteuning volgens nood > attest

– Beperkingen jaarklassensysteem

– Spanning tussen behalen getuigschrift & onderwijs/evaluatie op maat van 
leerling (communicatie met ouders)

• S.O.:
– ‘Deficit-denken’: labelling, attesten

– Differentiatie in doelen als onfair beschouwd <-> ruimer quoteren, tips 
geven tijdens toets

• Faciliterende factoren:
- Visie op onderwijs: omarmt diversiteit (bijv. in case F in Ba.O.)

- Organisatie en structuur: jaarklassensysteem

- Partnerschap met ouders



Evaluatie- en zorgbeleid: transitiemomenten

Belang van (school)beleid dat inzet op congruentie tussen 
verschillende functies van evaluatie:

– Begeleiden

– Beoordelen 

– Oriënteren

• Basisonderwijs slaagt hier beter in dan secundair onderwijs: proces van 
formatieve evaluatie krijgt veel meer aandacht in basis dan in secundair

• Good practice in secundair: case C

Visie rond evaluatie: evalueren moet leren dienen

» Deliberatiehouding: positief, toekomstgericht, consensus 

» Frequent begeleidende klassenraden

» Ook portretterende klassenraad  oriënteren



Schoolbeleid & evaluatiepraktijk

CASES A, B, D & E

SCHOOL
autonomie

??????

KLAS
autonomie



Schoolbeleid & evaluatiepraktijk

CASES A, B, D & E
CASE F

SCHOOL
autonomie

??????
Gedeelde visie 
m.b.t. evaluatie

KLAS
autonomie



Schoolbeleid & evaluatiepraktijk

CASES A, B, D & E
CASE F CASE C

SCHOOL
autonomie

??????
Gedeelde visie 
m.b.t. evaluatie

Interne kwaliteitszorg

KLAS
autonomie



Schoolbeleid & evaluatiepraktijk

Inclusie Accountability

Differentiatie Standaardisering

Classroom-
based

assessment
Centrale toetsing

Bottom-up
beleid

Top-down beleid



Casestudieonderzoek Resultaten ReflectiesMethodologie

Vragen? 

Bedenkingen? 

Reflecties?



Joke.Ysenbaert@UGent.be



DUAAL LEREN IN VLAANDEREN: 
KANSEN EN GEVAREN

Dieter Verhaest
KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, 
Campus Brussel

Co-auteurs: 

Stijn Baert (UGent)

Katleen De Rick (KU Leuven)

Kristof De Witte (KU Leuven)

Ilse Laurijssen (VUB)

Mike Smet (KU Leuven)

Ilse Tobback (KU Leuven)
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Inleiding

• Hernieuwde aandacht voor duaal leren 

– Grote recessie: weinig effect op Duitse jeugdwerkloosheid

• Wat is duaal leren? 

– Combinatie van 1 of 2 dagen les op school met 3 of 4 dagen opleiding 
op werkvloer

– School- als werkcomponent zijn essentieel

– Regulering opleiding zowel door overheid, scholen als werkgevers

• Vlaanderen: volledige invoering duaal leren sinds 1 september 
2019



Inleiding

• Voordeel duaal leren: aanleren vaardigheden die de 
arbeidsmarkt wenst leidt tot directe inzetbaarheid

• Maar

– Sommige studies suggereren negatieve loopbaaneffecten op lange 
termijn

– In Duitsland is de participatie in het hoger onderwijs relatief laag

– Moeilijk plaatsbare jongeren en toegang tot systeem

– Invoering is niet overal een even groot succes



Vijf vragen

(1) In welke mate wordt de vraag voor de institutionele 
hervorming van het duaal leren ondersteund door cijfers van 
jeugdwerkloosheid in Vlaanderen? 

(2) Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op de 
arbeidsmarktintrede en de latere loopbaan? 

(3) Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op 
ongekwalificeerde uitstroom en de doorstroom naar het 
hoger onderwijs? 

(4) In welke mate is de Vlaamse context geschikt om van duaal 
leren een succes te maken? 

(5) Welke kritische kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij 
het de huidige regelgeving?



(1) Jeugdwerkloosheid



(1) Jeugdwerkloosheid



(1) Jeugdwerkloosheid



(2) Loopbaaneffecten: korte termijn

Tabel 1: Duaal leren en de transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt – overzicht op basis van de 

literatuur 

Vergelijking Uitkomstvariabele (start loopbaan) 

Testgroep Controlegroep Tewerkstelling Loon 
Aansluiting 

opleiding en job 

Landen met duale 

opleiding 
Andere landen + ? + 

Duale opleiding – 

apprenticeship 

Geen of lagere 

kwalificatie 
+ + ? 

Duale opleiding – 

apprenticeship 

Voltijds 

beroepssecundair 

onderwijs 

+ +/- +/- 

Duale opleiding – 

apprenticeship 

Algemeen secundair 

onderwijs 
+ +/= +  

Duale opleiding –

apprenticeship 

Hoger 

beroepsonderwijs 
=/- - ? 

Duale opleiding – 

apprenticeship 

Hoger academisch 

onderwijs 
+/= - ? 

Duale opleiding 

Apprenticeship / 

Ander traject van 

leren-werken 

(+) (+) ? 
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(2) Loopbaaneffecten: lange termijn



(2) Loopbaaneffecten: lange termijn

• Potentiële verklaringen

– Beroepsgerichte opleidingen: focus op specifieke competenties die 
sneller verouderen

• Vooral problematisch in tijden van

– Snelle technologische veranderingen

– Hoge jobrotatie

– Langere loopbanen

– Duaal leren: minder symbiotische opbouw van algemene en specifieke 
vaardigheden

• Consistent met positieve arbeidsmarktkansen afgestudeerden TSO



(3) Onderwijseffecten: ongekwalificeerde uitstroom

• Duaal leren als instrument reductie ongekwalificeerde uitstroom

– Argument: tegengaan schoolmoeheid

– Weinige evidentie consistent met dit argument

• Maar: cijfers over ongekwalificeerde uitstroom

– Duitsland scoort veeleer gemiddeld

– Van de landen met een duale traditie scoort enkel Zwitserland beter dan 
Vlaanderen

• Knelpunt: instroom

– Globaal tekort aan werkleerplaatsen

– Ongelijke toegang tot werkleerplaatsen



(3) Onderwijseffecten: doorstroom hoger onderwijs

• Aandeel hoger opgeleiden is in Duitsland (en in mindere mate 
Oostenrijk) relatief laag 

• Oorzaken

– Aantrekkelijkheid duaal leren als alternatief voor hoger onderwijs

– Formele toegangsvoorwaarden

– Slaagkansen hoger onderwijs

• Maar: Zwitserland (en Denemarken)

– Rol vakhogescholen

– Uitbouw hoger beroepsonderwijs



(4) Contextuele factoren

Belangrijke contextuele factoren volgens literatuur

• Gecompresseerde loonstructuur

– Mate waarin hogere productiviteit leidt tot hogere loonkost

• Lage arbeidsmobiliteit

• Sterk sociaal partnerschap

• Aanwezigheid grote bedrijven

• Historische traditie en reputatie



(4) Contextuele factoren

Vlaanderen

• Gunstige factoren

– Hoge mate compressie loonstructuur

– Lage mobiliteit en hoge werknemersbescherming

– Sterk belang collectief sociaal overleg

• Ongunstige factoren

– Laag (hoog) aandeel grote (kleine) bedrijven

– Historische traditie en reputatie



(5) De huidige regelgeving kritisch belicht

• De kosten van tewerkstelling

• De duurtijd van de opleiding en de arbeidstijd

• Standaardisering en kwaliteitsbewaking

• Plaats in het onderwijssysteem

• Toegang tot het hoger onderwijs



(5) Regelgeving: kosten van tewerkstelling

• Bepalende factor voor aanbod werkleerplaatsen

• Leervergoeding in verhouding tot loon geschoolde arbeider

– Allicht lager dan in Oostenrijk maar mogelijk hoger dan in Zwitserland

• Potentieel pijnpunt: relatief matige ondersteuning kleine 
bedrijven en zelfstandigen



(5) Regelgeving: duurtijd en arbeidstijd

• Netto-baat van tewerkstelling wordt mee bepaald door

– Duurtijd leercontract: positief effect

– Aantal uren op de werkvloer

• Als substituut voor uren op school: onbepaald effect

• Extra uren buiten reguliere schooltijd: positief effect

• Vlaanderen: regeling duurtijd

– Relatief kort

– Afwijking duurtijd tussen duale en school-gebaseerde variant is geen 
optie

• Regeling arbeidstijd: meeste landen volgen 
arbeidsmarktlogica



(5) Regelgeving: standaardisering en 
kwaliteitsbewaking

• Volgens literatuur cruciaal

• Vlaanderen

– Centrale aansturing en standaardisering: 

• Bewaking eindtermen: overheid

• Bepaling standaardtrajecten: sociale partners en scholen

• Zoals in buitenland

– Kwaliteitsbewaking: 

• Regels omtrent erkenning bedrijven en mentoren

• Relatief minder strikt in vergelijking met buitenland



(5) Regelgeving: plaats in onderwijssysteem

• Parallel systeem van duale opleidingen en voltijdse 
school-gebaseerde beroepsopleidingen

– Lagere afhankelijkheid aanbod werkleerplekken

– Opvang niet-arbeidsrijpe jongeren

– Gemakkelijkere doorstroom naar hoger onderwijs

– Maar bemoeilijkt potentieel reputatie-opbouw

• Invoering in TSO en BSO

– Positief effect op reputatie-opbouw

– Maar risico op verdringing

– Maar risico op reductie symbiotische opbouw generieke en 
vaktechnische competenties



(5) Regelgeving: toegang tot hoger onderwijs

• Toegang vanuit duaal leren: 

– Buitenland: beperkt

• Enkel na behalen extra kwalificatie en/of

• Toegang beperkt tot niet-academisch hoger onderwijs

– Vlaanderen

• Onvoorwaardelijke toegang vanuit 6TSO

• Vanuit BSO na volgen extra schakeljaar

• Voor- en nadelen minimale toegangsvoorwaarden

– Maximaliseert doorstroom hoger onderwijs

– Maar risico op verlaagde slaagkansen



Conclusie

• Leidt potentieel tot betere 

– aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

– Arbeidsmarktkansen aan begin loopbaan

• Maar risico’s op vlak van

– Mate waarin werkgevers bereid zijn om voldoende (kwalitatieve) 
werkleerplaatsen te voorzien

– Toegankelijkheid van systeem voor kwetsbare groepen

– Mate waarin jongeren en ouders duaal leren als valabele eerste 
keuze zien

– Lange-termijn inzetbaarheid van jongeren

– Doorstroom naar hoger onderwijs



Beleidsaanbevelingen

• Zet prioritair in op de ondersteuning van kleine 
ondernemingen en zelfstandigen

• Volg een arbeidsmarktlogica bij het bepalen van de 
regels op het vlak van de arbeidstijd

• Neem maatregelen ter ondersteuning van de toegang 
van kwetsbare groepen tot werkleerplekken

• Versterk de regelgeving op het vlak van 
kwaliteitsbewaking en opleiding van mentoren

• Implementeer leervormen die leiden tot een 
symbiotische opbouw van generieke en vaktechnische 
competenties

• Beperkt het aantal werkleerplekuren in duaal leren TSO



Meer informatie?

• Verhaest D., Baert S., De Rick K., De 
Witte K., Laurijssen I., Smet M. & 
Tobback I. (2018). Duaal leren in 
Vlaanderen: kansen en gevaren. Gent: 
Steunpunt Onderwijsonderzoek - Skribis. 
www.skribis.be/nl/duaal-leren-in-
vlaanderen.html

• De Witte K. & Verhaest D. (2019). Duaal 
leren: uitdagingen en aanbevelingen 
voor de volgende Vlaamse Regering. 
Over.Werk, 29(1), 72-78. 
www.steunpuntwerk.be/system/files/ov
erwerk_2019_1_06.pdf

• Dieter.Verhaest@kuleuven.be

http://www.skribis.be/nl/duaal-leren-in-vlaanderen.html
http://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2019_1_06.pdf
mailto:Dieter.Verhaest@kuleuven.be
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Aanleiding

• Grote bezorgdheid over de aantrekkelijkheid van het 
lerarenberoep: erkenning van leraren als centrale 
actoren

• Masteropleiding basisonderwijs als mogelijke piste om 
diverse profielen te laten instromen: mix bevordert het 
professioneel leren 

• Weinig bekend over meerwaarde van masters 
basisonderwijs voor de onderwijskwaliteit 

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Doelstellingen

• Het verzamelen van wetenschappelijke evidentie 
omtrent het opleiden en inzetten van leraren met 
masterdiploma basisonderwijs 

• Het creëren van een overzicht van bestaande 
lerarenopleidingen basisonderwijs in diverse Europese 
landen

• Het analyseren van de concrete praktijk en hoe de 
betrokken actoren de tewerkstelling van masters 
basisonderwijs percipiëren 

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Onderzoeksvragen 
1. Wat zijn enerzijds de theoretische argumenten en anderzijds de 

empirische evidentie voor het opleiden van masters basisonderwijs?

2. In welke mate en op welke manier worden in Europa masters 
basisonderwijs opgeleid en tewerkgesteld? 

2.1 Welke opleidingen en opleidingstrajecten zijn gangbaar? 
2.2 In welk statuut worden masters tewerkgesteld (opdracht,  

verloning)? 

3. Hoe evalueren schoolactoren de tewerkstelling van masters 
basisonderwijs in hun school?

3.1 Wat zijn de (gepercipieerde) voordelen voor leerlingen, leraren en 
scholen?

3.2 Wat zijn de (gepercipieerde) nadelen voor leerlingen, leraren en 
scholen?

3.3 Welke condities worden beschouwd als noodzakelijk opdat 
masters basisonderwijs een meerwaarde kunnen betekenen voor 
leerlingen, leraren en scholen? 

Deelstudie 1: 
Reviewstudie

Deelstudie 2: 
Landen-

matrix en 
meervoudige 
gevalsstudie 

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



DEELSTUDIE 1: REVIEWSTUDIE



Onderzoeksvraag:

Wat zijn enerzijds de theoretische argumenten 
en anderzijds de empirische evidentie voor het 
opleiden van masters basisonderwijs?

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Methode

• Systematisch zoekproces 
LIMO + lezen 
referentielijsten + 
consultatie collega-
onderzoekers

• Duidelijke inclusie- en 
exclusiecriteria

Na grondige lezing: 25 
relevante publicaties

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Beschrijvende resultaten 

• Land
VS (16), Nederland (6), Portugal (1), Uruguay (1) en Vlaanderen (1)

• Onderwijsniveau
Lager (14), kleuter (4) en basis (7) 

• Onderzoeksdesign
Kwantitatief (18) waarvan 12 met paneldata (lln) en 6 zelf verzameld (leraar), 
mixed-methods (4) en theoretische insteek (3) 

• Theoretische argumenten
Exploratief van aard (20), slechts 5 vertrekken vanuit een specifieke 
hypothese: onderzoekende houding, grotere vakkennis en sterkere 
didactische vaardigheden, kennisdeling, imago van het lerarenberoep

• Bestudeerde uitkomstvariabelen

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 







Interpretatieve resultaten 
• Belang van (bevoegde en bekwame) leraren

- Groeiende bezorgdheid over kwaliteit van het lesgeven
- Leraren niet louter oorzaak maar ook oplossing
- Masteropleiding als tegenbeweging voor groeiend aantal onbevoegde leraren

• Verwevenheid tussen kwaliteitsvol lesgeven en master?
- Grote verdeeldheid in resultaten over meerwaarde masteropleiding voor lln
- Andere achtergrondkenmerken (bv. aantal jaren ervaring): grotere impact
- Van “qualified teacher” naar “quality teacher”: aandacht voor concrete praktijk
- Hamvraag: in welke mate hangt masterniveau samen met pedagogisch en 

didactisch handelen van leraren (en dus indirect effect op leerlingenprestaties)? 

• Methodologische moeilijkheden 
- Opleidingsniveau onvoldoende stabiele vergelijkingsbasis + geen rekening met 

tewerkstellingscondities in scholen
- Correlationeel onderzoeksdesign: mogelijks andere variabelen die ertoe doen
- Geen zicht op het breder plaatje
- Kortetermijneffecten + beperkt aantal masters bemoeilijkt metingen 

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



DEELSTUDIE 2A: LANDENSTUDIE



Onderzoeksvraag:

In welke mate en op welke manier worden in 
Europa masters basisonderwijs opgeleid en 
tewerkgesteld? 

o Welke opleidingen en opleidingstrajecten 
zijn gangbaar? 

o In welk statuut worden masters 
tewerkgesteld (opdracht, verloning)? 

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Resultaat: 30 
onderwijssystemen 
in 25 landen

Methode

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Resultaten

Type en aanpak lerarenopleiding basisonderwijs: 

4 types

• Alle leraren op bachelorniveau (BA - 40%)

• Alle leraren verplicht op masterniveau (MA - 12%)

• Verplichte bacheloropleiding en optionele 
masteropleiding(en) (BAMA - 20%)

• Andere vereisten KO en LO (andere vereisten - 28%)
• Steeds hogere eisen voor LO

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Resultaten

Overkoepelend

• 40% van bestudeerde landen heeft master in het 
kleuteronderwijs (merendeel optioneel)

• 56 % van bestudeerde landen heeft master in het 
lager onderwijs (merendeel verplicht)  

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Resultaten

Opleiding
• Duur: 180 – 330 ECTS
• Aandeel stage: varieert sterk (10 ECTS – 60 ECTS)

• Niet voor alle landen info beschikbaar over centrale 
regelgeving!

Tewerkstelling
• Salaris: neemt niet of nauwelijks toe op basis van een 

masterdiploma gericht op het basisonderwijs (ook bij 
optionele master)

• Taken: voornamelijk als leraar (ook bij optionele 
master) 

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



DEELSTUDIE 2B: MEERVOUDIGE GEVALSSTUDIE



Onderzoeksvragen:
In welke mate en op welke manier worden in Europa masters 
basisonderwijs opgeleid en tewerkgesteld? 

o Welke opleidingen en opleidingstrajecten zijn gangbaar? 
o In welk statuut worden masters tewerkgesteld (opdracht, 

verloning)? 

Hoe evalueren schoolactoren de tewerkstelling van masters 
basisonderwijs in hun school?

o Wat zijn de (gepercipieerde) voordelen voor leerlingen, 
leraren en scholen?

o Wat zijn de (gepercipieerde) nadelen voor leerlingen, leraren 
en scholen?

o Welke condities worden beschouwd als noodzakelijk opdat 
masters basisonderwijs een meerwaarde kunnen betekenen 
voor leerlingen, leraren en scholen? 

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Methode

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Methode

• Meervoudige gevalsstudie
o Casussen Portugal, Finland, Ierland: eigen dataverzameling

o Casus Nederland: bestaande studies

• Semigestructureerde interviews voor BA, MA en 
schoolleider. 
o Opgesteld op basis van literatuurstudie en bestaande studies

o Op school in Portugal en Finland, online in Ierland

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Gerapporteerde voor- en nadelen

• Geen voor- of nadelen op leerlingniveau genoemd 
(wel indirect)

• Belangrijkste voordelen 
1. Professioneel leren door mix aan leraren en rollen opnemen 

(MA maar één manier om mix te bekomen)
2. Adequater-pedagogisch didactisch handelen (MA maar één 

manier om sterker handelen te faciliteren)
3. Imago, tewerkstelling en aantrekkelijkheid

• Belangrijkste nadelen 
1. Gebrek aan vaardigheden voor en voeling met de praktijk 

(overanalyseren, zwak pedagogisch-didactisch handelen of 
beperkte visie op leren)

2. Spanningen in team (kloof kennis of ongelijkwaardigheid)

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



Gerapporteerde condities

• Lerarenopleiding
1. Inhoud opleiding primeert op label BA of MA
2. Basisopleiding (BA) met voldoende bagage én verbinding 

praktijk, theorie en onderzoek
3. Optionele MA (na werkervaring) met voldoende 

specialisatiemogelijkheden gericht op basisonderwijs, 
met voldoende ondersteuning en naast andere 
professionaliseringsmogelijkheden

• Tewerkstelling
1. Gedifferentieerd takenpakket met duidelijke 

verantwoordelijkheden (MA voor de klas blijft 
uitgangspunt) en mandaat om schoolontwikkeling te 
stimuleren

2. Passend salaris als stimulans om een MA te volgen én in 
het onderwijs te blijven

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend 



ALGEMEEN 
BESLUIT 



Variatie aan masteropleidingen: inhoud 
boven label

• Niet het diploma maar de opleiding (inhoud) moet 
centraal staan in de discussie 
o Reviewstudie: diploma geen stabiele vergelijkingsbasis

o Landenstudie: variatie aan opleidingstrajecten

o Gevalsstudies: gaat niet zozeer over hebben van bepaald 
diploma maar wel over kennis en vaardigheden waarover 
leraar beschikt

• Groter belang: In welke mate draagt MA bij aan 
competenties van leraar die leiden tot sterke 
leerlingenprestaties?

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend



Masters in de klaspraktijk: pedagogisch 
didactisch handelen

• Meerwaarde van MA vooral optimaliseren 
pedagogisch-didactisch handelen van leraar
o Reviewstudie: samenhang diploma en uitkomsten 

leraarniveau meest uitgesproken

o Gevalsstudies: theoretische bagage en vakinhouden zorgen 
voor beter begrip van klaspraktijk en gedrag leerlingen →
gedrag beter afstemmen hierop

• Maar MA kan ook zorgen voor vervreemding van 
praktijk

→ Connectie theorie en praktijk als cruciaal 

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend



Masters in de school: behoefte aan 
educatieve diversiteit

• School als lerende omgeving 
o Reviewstudie: 

o Samenhang MA en variabelen op schoolniveau beperkt 
onderzocht

o Bijdrage tot onderzoekende houding team + school als 
lerende omgeving

o Diversiteit in kennis en vaardigheden draagt bij tot 
professionalisering en innovatief vermogen van school 

o Diploma is slechts één mogelijke bron van diversiteit

• Nood aan gemeenschappelijk doel en 
verantwoordelijkheid om diversiteit optimaal te 
benutten 

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend



Masters in de samenleving: lerarenimago

• MA kan bijdragen aan de verbetering van het 
lerarenimago (hogere veronderstelde 
professionaliteit en maatschappelijke status) 
cf. optie 1 plenaire lezing prof. dr. Geert Devos

• Kan impact hebben op instroom 
• Kiezen voor leraarschap omwille van MA-opleiding

• Kan ook verschuiving zijn i.p.v. grotere en meer diverse 
instroom (zeker in geval van verplichte MA)

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend



Loopbaandifferentiatie voor masters: hand 
in hand met imago

• Landenstudie: Weinig systematische evidentie voor 
ander statuut voor MA of andere taakinvulling

• Gevalsstudie: Carrièremogelijkheden én verloning 
echter duidelijke condities om meerwaarde te 
vergroten 
• Inzet van expertise faciliteren door bepaalde 

klasoverstijgende taken toe te kennen, aansluitend bij 
expertise, naast rol als leraar (voor masters, maar ook 
andere leraren)

• Loon passend en voldoende marktconform (stimulans 
maar ook risico of frustratie binnen team)

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend



Dus?

Meester Bert

Meester Mailo



Beleidsaanbevelingen



Variatie aan 
masteropleidingen: 
inhoud boven label

Aanbeveling 1: Investeer in 
een kwaliteitsvolle 
lerarenopleiding waarvan het 
curriculum primeert op het 
diploma (bachelor of master)

Aanbeveling 2: Investeer in 
kwaliteitsvolle en 
specialiserende (optionele) 
professionalisering specifiek 
gericht op leraren 
basisonderwijs



Lerarenteam: 
behoefte aan 
diversiteit

Aanbeveling 3: Creëer en 
handhaaf heterogene 
lerarenteams in lerende 
schoolculturen

Aanbeveling 4: Investeer 
in verder onderzoek naar 
de relatie tussen masters 
basisonderwijs en 
schoolontwikkeling



Lerarenimago en 
loopbaandifferentiatie: 
hand in hand

Aanbeveling 5: Zet in 
heterogene lerarenteams 
in op taakdifferentiatie en 
voorzie formele mandaten

Aanbeveling 6: Zorg voor 
een aantrekkelijk loon 
voor masters 
basisonderwijs



Meer lezen?

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/default.aspx?nr=981

Onderzoeksrapport en beleidsaanbevelingen te raadplegen via  

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/default.aspx?nr=981
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/default.aspx?nr=981


http://steunpuntsono.be/portfolio/reviewstudie-en-exploratief-onderzoek-naar-
masters-basisonderwijs/

http://steunpuntsono.be/portfolio/reviewstudie-en-exploratief-onderzoek-naar-masters-basisonderwijs/
http://steunpuntsono.be/portfolio/reviewstudie-en-exploratief-onderzoek-naar-masters-basisonderwijs/


In de media

Artikel De Morgen

https://www.demorge
n.be/nieuws/staan-er-
binnenkort-masters-
voor-de-
kleuterklas~b66a10c0/

Inleiding – Review – Landenstudie – Meervoudige gevalsstudie – Overkoepelend

https://www.demorgen.be/nieuws/staan-er-binnenkort-masters-voor-de-kleuterklas~b66a10c0/
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DE INZET VAN GOK-MIDDELEN IN SECUNDAIRE 
SCHOLEN

Mike Smet, Kristof De Witte, Hans Tierens

Leuven Economics of Education Research, KU Leuven
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Inleiding

Aanbieden van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen staat hoog op de 
beleidsagenda in diverse landen en regio’s. 

 Academisch op de agenda sinds ‘Equality of Educational Opportunity’ (Coleman, 
1966)

Socio-economische status heeft een grote invloed op de onderwijsuitkomsten (Dahl & 
Lochner, 2012; De Witte en Hindriks, 2018). 



Inleiding

OECD: 12% 
gemiddeld

FWB: 46% 
gemiddeld

Vl: 24% 
gemiddeld

(De Witte en Hindriks, 2018). 



Inleiding

(De Witte en Hindriks, 2018). 



Inleiding

SES-kenmerken Voorspelde kans bij SES% school= 39,87

Opleiding Thuis-
taal

School-
toelage

Geen vertraging 1A A-attest

91,34% 97,04% 95,18%
x 78,59% 91,39% 89,44%

x 83,54% 97,72% 92,17%
x 88,82% 95,46% 92,95%

x x 63,83% 93,27% 83,48%
x x 73,42% 87,18% 84,97%

x x 79,26% 96,48% 88,71%
x x x 57,06% 89,87% 77,12%

Voorspelde kans op leerprestatie-indicatoren bij een gemiddelde 
schoolsamenstelling, BaO (% SES-leerlingen van 39.87%)

(Rekenhof, 2017)



Inleiding

Dirk Van Damme (1/9/2018, De Standaard): “We hebben nu nood aan nieuwe ideeën 
om het gelijke kansenbeleid vooruit te helpen.”

 Deze presentatie biedt zowel inzicht in eerdere ervaringen en ideeën, als 
evaluatie van huidig GOK beleid. 



OVERZICHT

Deel 1: Review van internationale wetenschappelijke literatuur over interventies om onderwijskansen te 
bevorderen 

De Witte, Smet & Van Assche (2017). Specific interventions in equity funding. A review of Policy 
interventions. (Research paper SONO/2017.OL3.1/2, november 2017)

Deel 2: Resultaten van empirisch onderzoek naar impact van GOK-middelen in SO

De Witte, Smet & Van Assche (2017). The impact of additional funds for schools with disadvantaged
students. (Research paper SONO/2017.OL3.1/3, december 2017)

Deel 3: Resultaten van empirisch onderzoek naar efficiëntie van GOK-middelen in SO

De Witte, Smet & D’Inverno (2018). The effect of additional Resources for schools with Disadvantaged 
students: Evidence from a conditional Efficiency model. Research paper SONO/2018.OL3.1/1.

Deel 4: De heterogene effecten van het GOK beleid

Bargagli Stoffi, De Witte & Gnecco (2019). Heterogeneous causal effects with imperfect compliance: a 
novel Bayesian machine learning approach. 



Wat hebben we onderzocht?

• Literatuuroverzicht over de impact van specifieke interventies om gelijke 
onderwijskansen te bevorderen

• Scherpe focus op studies die causale impact meten (experimenten en quasi-
experimenten, d.w.z. met groep die een bepaalde ‘behandeling’ krijgt en een 
vergelijkbare ‘controlegroep’)

– Analogie met klinische studies naar impact van nieuwe geneesmiddelen



Soorten interventies

• Interventies op schoolniveau

• Interventies op niveau leerkracht

• Interventies op niveau leerling



Resultaten

• Effect van interventies op schoolniveau op gelijke onderwijskansen:
– Reductie klasgrootte

– Extra middelen voor ICT

– Uitbreiding aantal jaar van een onderwijsprogramma

– Uitbreiding dagelijkse lestijden

– Extra middelen voor scholen met veel kansarme (lage SES) leerlingen

Weinig eenduidige conclusies en weinig effect van bovenstaande interventies
– Zeer kleine effecten

– Weinig tot niet kosten-effectief

– Niet-significante effecten

– Tegenstrijdige effecten (positief vs. negatief)

– Verlenging leerplicht doorgaans positief (vooral voor kansarme leerlingen)



Resultaten

• Effect van interventies op niveau leerkracht op gelijke onderwijskansen
– Verbeteren werkomstandigheden (bv. betere infrastructuur, werk balans)

– Verhogen loon (bv. voor leraren in kansarme scholen)

– Prestatiegerichte verloning

– Groepsbeloning voor leerkrachten

Positief effect van het aantrekken van getalenteerde leerkrachten in meest 
achtergestelde scholen. 
- Verminderen van verloop van leerkrachten heeft positieve impact (verloop is grootst in meest 

achtergestelde scholen) 

 Zie ook Rekenhof (2017): noodzakelijke succesfactor is weinig leerkrachtenverloop!

– Belang van werkomstandigheden 

– Verloning (vooral prestatiegerichte verloning) voor goed presterende leerkrachten



Resultaten

• Interventies op niveau leerling
– Vouchers

– Conditional cash transfer programs (CCT)

• Effect is zeer contextafhankelijk
– Vouchers positief bij sterk gesegregeerd onderwijs

– CCT effectief in zeer arme regio’s

• Verlagen opportuniteitskost van onderwijs



Conclusies

Magische formule bestaat niet



Conclusies
• Kleine of niet-significante effecten en vaak tegenstrijdige evidentie

• Interventies met meestal positieve impact, maar sterk afhankelijk van context

– Toename aantal jaar scholing

– Reduceren verloop leerkrachten (bv. d.m.v. hogere lonen of  performance pay)

– Vouchers (bij sterke segregatie en grote kwaliteitsverschillen)

• Interventies in ontwikkelingslanden dikwijls betere resultaten dan in ontwikkelde landen

Hypothese: in ontwikkelde landen: gegeven huidige technologie en inputmix zitten we in de 
buurt van de top van de onderwijsproductiefunctie. Daardoor leidt meer input niet noodzakelijk 
tot meer output

• Hypothese: complexe problematiek van (on)gelijke kansen is niet enkel door onderwijs op te lossen

– Samenwerking met ander domeinen (bv. werk, welzijn, wonen, armoede, etc.)  noodzakelijk



OVERZICHT

Deel 1: Review van internationale wetenschappelijke literatuur over interventies om onderwijskansen te 
bevorderen 

De Witte, Smet & Van Assche (2017). Specific interventions in equity funding. A review of Policy 
interventions. (Research paper SONO/2017.OL3.1/2, november 2017)

Deel 2: Resultaten van empirisch onderzoek naar impact GOK-middelen in SO

De Witte, Smet & Van Assche (2017). The impact of additional funds for schools with disadvantaged
students. (Research paper SONO/2017.OL3.1/3, december 2017)

Deel 3: Resultaten van empirisch onderzoek naar efficiëntie GOK-middelen in SO

De Witte, Smet & D’Inverno (2018). The effect of additional Resources for schools with Disadvantaged 
students: Evidence from a conditional Efficiency model. Research paper SONO/2018.OL3.1/1.

Deel 4: De heterogene effecten van het GOK beleid

Bargagli Stoffi, De Witte & Gnecco (2019). Heterogeneous causal effects with imperfect 
compliance: a novel Bayesian machine learning approach. 



Wat hebben we onderzocht?

• Empirische studie om het effect van de GOK-middelen in het secundair onderwijs op 
problematische afwezigheid, schoolse vertraging en hoger onderwijsuitkomsten te 
evalueren. 

• Analyses op leerlingniveau en op schoolniveau

• Groot aantal alternatieve specificaties als robuustheidscontrole



Eerdere literatuur

Extra middelen voor scholen met GOK leerlingen: 

+   North Carolina: positieve effecten (Henry et al., 2010)

+   Lager onderwijs Vlaanderen: positieve effecten voor spelling, geen effect voor wiskunde (Ooghe, 2011)

+   UK: ‘Excellence in Cities’ zorgt voor een verminderen van problematische afwezigheid (Machin et al., 
2004)

- Nederland: geen effect van extra middelen voor personeel en ICT (Leuven et al., 2007)

- Frankrijk: geen effect van extra middelen voor aandachtswijken

- US: geen effect voor programma’s in New York (Van Der Klaauw, 2008)



Methodologie: regression discontinuity design (RDD)

Secundaire scholen krijgen GOK middelen op basis van enkele voorwaarden: 

1. Er zijn minimaal 10% of 25% GOK-leerlingen in de school (eerste graad, respectievelijk, tweede en 
derde graad)

2. Er worden minimaal 6 lesuren gegenereerd. 

3. De GOK-cyclus loopt 3 jaar (2011; 2014)

GOK-leerling:
1. Gezin ontvangt een studietoelage;
2. Moeder heeft geen middelbaaronderwijs diploma;
3. Ouders behoren tot de trekkende bevolking;
4. Leerling leeft tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin; 
5. In combinatie met eerdere: de taal die de leerling binnen het gezin spreekt, 

is niet het Nederlands.



Methodologie: regression discontinuity design (RDD)

• Identificatie van de ‘behandelde groep’ en de ‘controlegroep’ d.m.v. de ingestelde 
drempelwaarden (10% en 25%)
– Scholen (net) onder en boven de drempel zouden gelijk moeten zijn in zowel geobserveerde als 

niet-geobserveerde kenmerken

– Indien er een effect gevonden wordt, is het oorzakelijk toe te schrijven aan de interventie (= 
GOK-uren)



Methodologie: regression discontinuity design (RDD)
10%-grens in eerste 

graad

25%-grens in tweede 
en derde graad



Regression discontinuity design

• Voorwaarden
– Duidelijke grens die van buitenaf wordt opgelegd

– Geen manipulatie of selectie-vertekening rond deze grens

• Afweging bij bepalen bandbreedte rond cutoff
– Te breed: beide groepen slecht vergelijkbaar

• MAAR dan lage interne validiteit

– Te smal: te weinig observaties

• MAAR dan lage externe validiteit

 Gebruikte bandbreedtes: verschillende waarden tussen 4,7% en 10%

• Varianten gebruikt als robuustheidstest

• Resultaten zijn gelijkaardig over alle modelassumpties heen



Resultaten
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Data en Variabelen

• Administratieve data van het Vlaams Ministerie van Onderwijs

• Volledige populatie van leerlingen en scholen gewoon voltijds secundair onderwijs

• Gegevens van 2002-2015

Uitkomstvariabelen:
• Geen gegevens over leerwinst (cfr. Analyse Rekenhof voor basisonderwijs (2017): 

“Afwezigheid van nauwkeurige beleidsdoelstellingen, indicatoren, streefcijfers en 
een tijdpad bemoeilijkt de beleidsevaluatie”)

• Wel ruwe outputcriteria: 
• Problematische afwezigheid
• Schoolse vertraging
• Doorstroom naar hoger onderwijs (Academische en professionele bachelor): 

inschrijving en diploma



Data en Variabelen

We controleren in de analyses voor: 

• Leerlingkenmerken (geslacht, geboortejaar, zittenblijven in lager onderwijs, eerder 
in bulo…)

• Onderwijskenmerken (studierichting, leerjaar,…)

• Schoolkenmerken (vestigingsplaats, aantal leerlingen, anciënniteit leraar, 
anciënniteit directie, …)



Resultaten

• Verschillende modelvarianten geschat

– Verschillende bandbreedtes

– Uitkomsten op leerlingniveau en op schoolniveau

– Analyses op subgroepen van scholen en leerlingen (bv. GOK-leerlingen, 
leerlingen die studietoelage ontvangen, leerlingen met laag geschoolde moeder, 
kleine scholen, grote scholen, apart voor ASO, BSO, TSO)



Resultaten

• Significante invloed van GOK-indicatoren op uitkomstvariabelen

Dus het beleid richt zich op de ‘juiste’ doelgroep

• Weinig significante effecten en niet persistent

 Gok-middelen hebben binnen de onderzochte bandbreedtes rond de 
financieringsdrempel geen oorzakelijk effect op de bestudeerde 
uitkomstvariabelen

• Ook geen significante resultaten voor:
– Kleine vs. grote scholen

– Per GOK-indicator

– Onderwijsvorm

– Onderwijsnet 



Resultaten
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Mogelijke oorzaken 

• Uit verwant onderzoek van Franck, Nicaise & Lavrijsen (2017):
– Onduidelijke afbakening doelgroep

– Spreiding middelen over alle leeftijdsgroepen

– Gebrek aan duidelijke doelstellingen en de gebrekkige implementatie binnen scholen

• Lage drempelwaarde (10% en 25%):
– Door de focus op het oorzakelijke effect focussen we op de scholen die slechts beperkte extra 

middelen krijgen

– Slechts 1%-2% van totale pakket uren-leraar (gemiddeld 0.25 bijkomende FTE (eerste graad) of 
0.5 bijkomende FTE (tweede en derde graad))

• Beperkingen:
– Lage externe validiteit: enkel geldig binnen bandbreedte

– Uitkomstvariabelen zijn ruw



OVERZICHT

Deel 1: Review van internationale wetenschappelijke literatuur over interventies om onderwijskansen te 
bevorderen 

De Witte, Smet & Van Assche (2017). Specific interventions in equity funding. A review of Policy 
interventions. (Research paper SONO/2017.OL3.1/2, november 2017)

Deel 2: Resultaten van empirisch onderzoek naar impact GOK-middelen in SO

De Witte, Smet & Van Assche (2017). The impact of additional funds for schools with disadvantaged
students. (Research paper SONO/2017.OL3.1/3, december 2017)

Deel 3: Resultaten van empirisch onderzoek naar efficiëntie GOK-middelen in SO

De Witte, Smet & D’Inverno (2018). The effect of additional Resources for schools with Disadvantaged 
students: Evidence from a conditional Efficiency model. Research paper SONO/2018.OL3.1/1.

Deel 4: De heterogene effecten van het GOK beleid

Bargagli Stoffi, De Witte & Gnecco (2019). Heterogeneous causal effects with imperfect compliance: a 
novel Bayesian machine learning approach. 



Efficiëntie-analyse 

• Empirische studie om het effect van de GOK-middelen in het secundair onderwijs en 
SES-lestijden in het basisonderwijs op behaalde attesten, problematische 
afwezigheid, schoolse vertraging en hoger onderwijsuitkomsten te evalueren. 

– Eenheid van analyse: school

– Focus op efficiëntie: wordt met een bepaalde inzet van middelen een maximale output bereikt?

• Hoe efficiënt is een school in het omzetten van inputs in outputs? 

– Is er een verschil tussen scholen die GOK-uren krijgen en scholen die geen GOK-uren krijgen 
(SO)?

Laten de extra GOK middelen scholen toe om op een andere manier 
de inputs om te zetten in outputs (of nog, hebben ze een andere 
‘productietechnologie’)?



Efficiëntie-analyse

Onderwijs
productieproces

(Hanushek, 2002)

Multidimensionele inputs Multidimensionele outputs

Middelen voor scholen
(bv. werkingsmiddelen, lesuren)

Onderwijsuitkomsten
(bv. Schoolse vordering,

instroom in hoger onderwijs)

OMGEVING
- Leerlingkenmerken
- Leerkrachtenkenmerken
- Schoolkenmerken

• We spreken van efficiënt gebruik van onderwijsmiddelen als optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen: 

– Bv. bij inefficiënties is het mogelijk om de onderwijsuitkomsten te 
verbeteren bij een gegeven niveau van middelen

• Omgevingsvariabelen kunnen het productieproces beïnvloeden



Relatieve efficiëntiemeting



Relatieve efficiëntiemeting (SO)
• Er worden 3 productiegrenzen geschat

– Algemene grens: alle scholen (eventueel binnen bandbreedte)

– Grens voor scholen (enkel SO) onder drempel (10% of 25%)

– Grens voor scholen (enkel SO) boven drempel (10% of 25%)

• Scholen worden vergeleken met
– Algemene grens  algemene efficiëntie

– Grens van de eigen groep  schoolefficiëntie

• Grenzen van de 2 deelgroepen 
(GOK vs niet-GOK) worden vergeleken
– programma-efficiëntie

• Analyses binnen verschillende 
bandbreedtes rond drempel 
en voor volledige populatie

INPUT
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T

Group 1

Group 2

Common frontier

(x,y’)

(x,y)

(x,y’’)
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efficiency

School-specific

efficiency



Input (SO) 

• Totale lesuren per leerlingen
– Reguliere lesuren

– GOK uren

• (Totale werkingsmiddelen per leerling)



Output (SO)

• % leerlingen zonder probleem van problematische afwezigheid

• % leerlingen met positieve studievoortgang in een schooljaar

• % leerlingen met een A-attest 

• (% leerlingen die in een academische of professionele bachelor zijn 
ingeschreven; enkel relevant voor 2e en 3e graad)



Controlevariabelen (SO)
• Schoolkenmerken

– Onderwijsvorm (gemeten zowel als dummy voor ASO-aanbod als % lln in BSO)

– Schoolgrootte

– Onderwijsnet

– % leerlingen die veranderen van ‘pedagogische’ school na een schooljaar

– GON school (dummy)

– Dummy GOK financiering ontvangen in vorige GOK-cyclus

• Leerlingkenmerken

– % leerlingen met zittenblijven in het lager onderwijs

– % jongens

– % BULO leerlingen

• Leraarkenmerken

– Anciënniteit leerkrachten

– Leeftijd leerkrachten

– Anciënniteit directie

– Bekwaamheidsbewijs leraar

– % leraren met voltijds contract



Robuustheidstest van de analyses (SO)
Hoofdanalyse:
• Algemeen: twee inputs, drie outputs, diverse controlevariabelen
• Algemeen: twee inputs, vier outputs, diverse controlevariabelen
• Algemeen: een input, drie outputs, diverse controlevariabelen

Telkens met en zonder de scholen die in aanmerking komen voor GOK middelen, maar 
ze niet ontvangen

Subanalyses (2 inputs, 3 outputs), met verschillende alternatieve 
steekproeven:

– Scholen die enkel ASO aanbieden
– Scholen die minstens ASO aanbieden
– Scholen die minstens BSO aanbieden 
– Scholen die minstens TSO aanbieden 
– Scholen met gelijkaardige kenmerken op een input of output indicator. Meer 

bepaald, vergelijk enkel scholen die boven de mediaan presteren op 1 van de 
outputs of inputs.  

Verschillende bandbreedtes rond de financieringsgrens en 
analyses op de volledige populatie



Resultaten (SO)

• Niet-conditionele modellen (d.w.z. zonder controlevariabelen)
– Algemene efficiëntie van GOK-scholen is lager dan die van  niet-GOK-scholen

– Programma-efficiëntie van GOK-scholen lager dan die van niet-GOK-scholen

– Schoolefficiëntie van GOK-scholen is hoger dan die van niet-GOK-scholen

• Conditionele modellen (d.w.z. met controlevariabelen)
– GOK-scholen blijven minder efficiënt, maar verschil verdwijnt …

• … bijna volledig in 2e en 3e graad

• … volledig in 1e graad

• Resultaten blijven robuust over verschillende alternatieve specificaties
– Bandbreedtes

– Alternatieve mix van inputs en outputs

– Subgroepen van scholen



Analyse voor basisonderwijs

• Geen drempelwaarde als voorwaarde om extra SES-lestijden 
te ontvangen

• Input: 
– Reguliere + SES lestijden

– (Werkingsmiddelen)

• Output:
– % lln zonder problematische afwezigheid

– % leerlingen met positieve studievoortgang in een schooljaar (dus 
complement van zittenblijven)

– % lln in A-stroom van SO (in eerste jaar; in eerste jaar (zonder 
zittenblijven); in eerste en tweede jaar)

– % leerlingen zonder zittenblijven in eerste, tweede en derde jaar 
van SO



Controlevariabelen (BaO)

• School kenmerken
– Schoolgrootte
– Onderwijsnet
– % leerlingen die veranderen van ‘pedagogische’ school na een schooljaar

• Leerling kenmerken
– % jongens
– % BUBaO leerlingen
– % leerlingen die kleuteronderwijs gevolgd hebben
– % SES-leerlingen (per kenmerk)

• Leraar kenmerken
– Anciënniteit leerkrachten
– Leeftijd leerkrachten
– Anciënniteit directie
– Bekwaamheidsbewijs leraar
– % leraren met voltijds contract
– % vrouwelijke leraren



Resultaten (BaO)

• Geen drempelwaarde als voorwaarde om extra SES-lestijden te ontvangen
– Schatten van verschil tussen SES-scholen en niet-SES-scholen is niet mogelijk 

 Percentage SES-leerlingen heeft geen significante invloed op efficiëntie van scholen
– Aandeel SES-leerlingen heeft negatieve invloed op efficiëntie, maar invloed is niet -significant



OVERZICHT

Deel 1: Review van internationale wetenschappelijke literatuur over interventies om onderwijskansen te 
bevorderen 

De Witte, Smet & Van Assche (2017). Specific interventions in equity funding. A review of Policy 
interventions. (Research paper SONO/2017.OL3.1/2, november 2017)

Deel 2: Resultaten van empirisch onderzoek naar impact GOK-middelen in SO

De Witte, Smet & Van Assche (2017). The impact of additional funds for schools with disadvantaged
students. (Research paper SONO/2017.OL3.1/3, december 2017)

Deel 3: Resultaten van empirisch onderzoek naar efficiëntie GOK-middelen in SO

De Witte, Smet & D’Inverno (2018). The effect of additional Resources for schools with Disadvantaged 
students: Evidence from a conditional Efficiency model. Research paper SONO/2018.OL3.1/1.

Deel 4: De heterogene effecten van het GOK beleid

Bargagli Stoffi, De Witte & Gnecco (2019). Heterogeneous causal effects with imperfect compliance: a 
novel Bayesian machine learning approach. 



De heterogene effecten van het GOK-beleid: situering

Centrale vraag van het onderzoek: 

Is er een verschillend effect van GOK-middelen voor verschillende subgroepen?
Zo ja, wat zijn deze subgroepen? 



De heterogene effecten van het GOK-beleid: methode

• Gebruik van ‘Machine Learning’ om heterogeniteit van effecten na te gaan op 
verschillende subgroepen
– Traditionele heterogeniteitsanalyses: subgroepen moeten ex ante gedefinieerd worden (bv. o.b.v. 

net, verstedelijkingsgraad, schoolgrootte, etc.)

– Machine Learning is data-gedreven en beschouwt alle mogelijke (combinaties van) subgroepen

• Gaat na waar er al dan niet een effect is

• Kwantificeert het effect (incl. significantie ervan)



De heterogene effecten van het GOK-beleid: resultaten voor 
eerste graad 

• 1e graad SO: drempel van 10%

• Analyses op leerlingniveau

• Behalen van A-attest
– Geen effect op gemiddelde leerling (bevestiging van eerdere resultaten)

– Wel positieve significante effecten voor leerlingen in scholen met

• Relatief jonge leerkrachten

• Een directie met relatief weinig anciënniteit

• Doorstroom in 1e graad zonder zittenblijven
– Geen effect op gemiddelde leerling



Vervolgonderzoek

1. Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de SES-middelen in basisonderwijs

2. Vragenlijst naar hoe de GOK en SES middelen gebruikt worden

3. Impact van het nieuwe omkaderingssysteem in het basisonderwijs
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Drie rapporten

Onderzoekers:

– Jolien De Norre

– Kelly De Leebeeck

– Nele Havermans

– Steven Groenez

Rapporten

• Havermans, N., De Norre, J.,  & Groenez, S. (2019). Studiekosten in het 
basisonderwijs. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek.

• De Norre, J., Havermans, N. & Groenez, S. (2019). Studiekosten in de eerste graad 
van het secundair onderwijs. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek.

• De Norre, J., & Groenez, S. (2017). Kostenbeheersing in het secundair onderwijs. 
Een onderzoek naar goede praktijken. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek.



Structuur

1. De studiekostenmonitor

2. Studiekosten in het basisonderwijs

3. Studiekosten in de eerste graad

4. Goede praktijken kostenbeheersing

5. Beleidsaanbevelingen



1. Studiekostenmonitor 2017-2018

• Online bevraging bij ouders van leerlingen in basis, secundair 
en hoger onderwijs + directieleden van deelnemende scholen 
over private studiekosten 

• Overzicht van responscijfers voor eerste graad secundair: 

• Responscijfers basisonderwijs:

Eerste bevraging Vervolgbevraging Directiebevraging

75 scholen 60 scholen 47 scholen

442 ouders 152 ouders

Eerste bevraging Vervolgbevraging Directiebevraging

74 scholen 71 scholen 23 scholen

1060 ouders 283 ouders



STUDIEKOSTEN IN HET BASISONDERWIJS



A. Studiekosten 
Kleuteronderwijs

Gebruik (%) Mediaan (gezinnen met uitgaven)

Niet-duurzame schooluitrusting 31,6 35,00

Kledij 58,2 12,00

Duurzame schooluitrusting 81,8 30,00

ICT 9,8 84,75

Vervoerskosten (transport) 100,0 125,66

Vervoerskosten (extra) 13,6 15,00

Schoolactiviteiten 90,6 10,00

Steunactiviteiten 82,6 50,00

Andere uitgaven 96,5 26,00

Totaal 100,0 287,80



B. Studiekosten 
Lager onderwijs

Gebruik (%) Mediaan (gezinnen met uitgaven) 

Niet-duurzame schooluitrusting 83,7 32,00

Kledij 83,0 28,00

Duurzame schooluitrusting 89,0 46,95

ICT 87,4 135,71

Vervoerskosten (transport) 100,0 125,66

Vervoerskosten (extra) 13,2 25,00

Schoolactiviteiten 99,3 45,00

Steunactiviteiten 91,0 55,00

Andere uitgaven 91,2 27,00

Totaal 100,0 628,75



C. Vergelijking met vorig onderzoek 
Kleuteronderwijs

Studiekostenmonitor 

(2005-2006)

Studiekostenmonitor 

(2017-2018)

Gebruik (%) Gemiddelde (€) Geïndex.

gemiddelde

Gebruik (%) Gemiddelde (€)

Niet-duurzame schooluitrusting 31,4 20,76 26,03 31,6 9,46

Kledij 44,9 7,70 9,65 49,1 10,22

Duurzame schooluitrusting 58,2 15,38 19,28 74,9 32,98

ICT . . 9,8 7,35

Vervoerskosten (transport) 71,9 94,36 118,32 69,1 328,52

Vervoerskosten (extra) . . 13,6 4,66

Schoolactiviteiten 100,0 23,61 29,60 90,6 10,43

Eenmalige buitenschoolse kosten 100,0 97,58 122,35 100,0 83,35



C. Vergelijking met vorig onderzoek
Lager onderwijs

Studiekostenmonitor 

(2005-2006)

Studiekostenmonitor 

(2017-2018)

Gebruik (%) Gemiddelde (€) Geïndex. 

gemiddelde

Gebruik (%) Gemiddelde (€)

Niet-duurzame schooluitrusting 94,2 53,12 66,61 83,7 40,12

Kledij 58,1 9,43 11,82 75,8 30,80

Duurzame schooluitrusting 70,2 33,08 41,48 70,9 56,03

ICT . . . 87,4 131,56

Vervoerskosten (transport) 70,2 86,78 108,81 66,1 274,48

Vervoerskosten (extra) . . . 13,2 5,81

Schoolactiviteiten 100,0 81,58 102,29 100,0 100,06

Eenmalige buitenschoolse kosten 99,9 93,11 116,75 100,0 123,44



D. Variatie naar schoolkenmerken, leerjaar en graad

• Onderwijsnet
– Kleuteronderwijs: laagste uitgaven in OGO-scholen
– Lager onderwijs: hoogste uitgaven in VGO-scholen (o.a. 

activiteiten, duurzaam materiaal en ICT-materialen). GO en OGO 
ongeveer gelijk

• Schoolgrootte
– Hoogste uitgaven in kleine scholen 

• Leerjaar/graad
– Kleuteronderwijs: zwaartepunt in instapklas/eerste kleuterklas, 

vnl. door duurzaam materiaal
– Lager onderwijs: zwaartepunt in derde graad door 

(meerdaagse) uitstappen en hoger gebruik ICT



E. Dubbele maximumfactuur
Evolutie volgens de categorieën van het decreet

2005-2006* 2017-2018

Kleuteronderwijs

ODET-lijst 8,89 1,84

Scherpe maximumfactuur 25,34 13,41

Minder scherpe maximumfactuur 5,69 .

Bijdrageregeling 392,37 313,17

Basisuitrusting . 43,91

Basisuitrusting excl. ICT 29,25 33,12

Lager onderwijs 

ODET-lijst 35,45 14,65

Scherpe maximumfactuur 45,74 54,47

Minder scherpe maximumfactuur 61,16 54,33

Bijdrageregeling 410,35 373,23

Basisuitrusting 218,99

Basisuitrusting excl. ICT 64,02 81,93

* In prijzen van 2018



STUDIEKOSTEN IN DE EERSTE GRAAD
VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS



A. Studiekosten eerste graad secundair onderwijs

Gebruik (%) Mediaan (gezinnen 

met uitgaven)

Forfaitair bedrag 8,1 200,00

Schoolboeken en drukwerk 95,8 300,00

Kledij 97,0 30,00

Duurzame schooluitrusting 98,3 119,00

ICT 99,3 143,75

Niet-duurzame schooluitrusting 99,1 111,50

Vervoerskosten 100,0 175,67

Schoolactiviteiten 93,7 69,00

Kosten verbonden aan steunacties 64,4 38,00

Andere uitgaven 91,0 22,50

Totaal (zonder vervoerskosten) 100,0 945,50

Totaal (met alle vervoerskosten) 100,0 1207,35



B. Totale studiekosten naar stroom en 
schoolkenmerken (incl. vervoer)
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B. Totale studiekosten naar stroom en 
schoolkenmerken (excl. vervoer)
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B. Verschillen in uitgaven naar net
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B. Verschillen in gebruik naar net
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B. Verschillen in uitgaven naar stroom
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B. Verschillen in gebruik naar stroom
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C. Vergelijking met vorig onderzoek (2006-2007)
Uitgaven
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C. Vergelijking met vorig onderzoek (2006-2007)
Gebruik



2007

%

2018

%

2007

€

2007

€ (i)

2018

€

Forfaitair bedrag 39,0 8,1 227,7 269,3 236,6

Schoolboeken en drukwerk 99,0 95,8 257,1 304,1 305,2

Kledij 74,0 97,0 35,9 42,5 59,9

Schoolmateriaal 98,0 99,3 258,7 306,0 279,8

ICT 87,0 99,3 88,5 104,7 161,2

Totaal schooluitrusting 100,0 100,0 686,9 812,5 772,2

Vervoerskosten (verplaatsing) 100,0 100,0 63,3 74,87 291,6

Schoolactiviteiten 99,0 93,7 96,9 114,6 69,8

Meerdaagse schoolreizen 48,0 27,6 88,0 104,0 217,7

Steunactiviteiten 85,0 64,4 21,6 25,6 52,0

Andere uitgaven 87,0 91,0 56,2 66,5 41,1

Totaal (zonder vervoerskosten) 100,0 100,0 850,2 1004,9 988,8

Totaal (met vervoerskosten) 100,0 100,0 913,5 1079,8 1309,0

C. Vergelijking met vorig onderzoek (2006-2007)
Gemiddelde bedragen



KOSTENBEHEERSING IN HET SECUNDAIR
ONDERWIJS: GOEDE PRAKTIJKEN



A. Onderzoek kostenbeheersing

• Welk beleid en welke praktijken scholen 
toepassen om kosten te beheersen

– hoe gaan scholen om met de bestaande 
regelgeving? Wat is de rol van netten, koepels, 
stedelijke administratie, enz... als het aankomt op 
het drukken van schoolkosten? 

• Case studies: verkennend onderzoek



B. Gesprekspartners

Sleutelactoren Case studies (‘best practices’)

SOS Schulden op School 6 scholen

Netwerk tegen Armoede 2 inrichtende machten

Gezinsbond 2 LOP’s (waarvan één samen met FLoB)

Ouderkoepels

Pedagogische begeleidingsdiensten



C. Strategieën ivm schoolkosten

• Sensibilisering (kostenbewustzijn)
– Code kostenbeheersing LOP / Charter schoolkosten

– Werkgroep in LOP of school

– Kader met stappenplan rond onbetaalde schoolfacturen (LOP)

– ‘schoolcultuur’: top-down (vormingstrajecten) & bottom-up

• Transparant en toegankelijk communicatiebeleid naar ouders
– Brugfiguren

– Ervaringsdeskundige in de school

– Facturatiebeleid

• Kostenbeheersende maatregelen
– Schoolparticipatiefonds LOP & Flankerend Onderwijsbeleid

– Maximumfactuur

– Boekenhuursysteem

– Raamcontracten vs à la carte aanbiedingen/donaties

– Projectaanvragen voor verlevendiging



D. Implicaties

• Gericht kostenbeleid en doelgroepen

– Ad hoc

– Ouders die zelf aangeven een afbetalingsplan of 
kwijtschelding van de schoolrekening nodig te 
hebben

– Algemene criteria? Inhoudelijke en logistieke
bezwaren



D. Implicaties

• Belang van ondersteunend personeel

– Eerste aanspreekpunt bij problemen met 
schoolfacturen

– Sensibiliseringsbeleid ook naar OP richten + 
investeren in mankracht

– Oppassen voor outsourcen (boekenbedrijven, 
incassobureau): problemen komen te laat aan het 
licht



D. Implicaties

• Wanneer gaat kostenbeheersing te ver?

“En wat ben je dan eigenlijk aan het doen met kinderen die in een kwetsbare omgeving
zitten? Wat krijgen die thuis aangeboden? Dat je eigenlijk kunt argumenteren -scherp
gesteld -dat door de schoolkosten laag te trekken, je eigenlijk de ontwikkelingskansen, waar
vroeger onderwijs een emancipatorische reflex had, van juist door naar school te gaan leer
je andere patronen kennen enzovoort, dat dat eigenlijk meer op zichzelf terugplooit dan
daarvoor. Door het kleine budget van de ouders speelt het onderwijs niet meer de
emancipatorische rol en ik vind dat heel bezwarend. Vanuit een breder perspectief.”

(LOP-deskundige)

– Cfr Werkingsmiddelen

– Vrees voor verschraling aanbod ook genoemd als argument tegen
maximumfactuur bij directeurs die hier tegen waren



E. Grenzen van bottom-up initiatieven

• Er is een mechanisme om de excessen uit het systeem te halen: 
Commissie Zorgvuldig Bestuur; echter niet laagdrempelig voor ouders

• LOP kan niet meer dan inspanningsverbintenis vragen

“Zij hebben heel veel gedaan, maar ze zien ook wel dat de armoede blijft stijgen, 
en scholen worden aangesproken en hebben ook wel heel terecht het gevoel van 
"wij doen al zoveel, wij kunnen als school niet de problemen van de wereld 
oplossen".” 
(LOP-deskundige)

• “Zolang het de keuze van de school is om er iets rond te doen, blijf je rijke en arme 
scholen behouden”



F. Maximumfactuur

• Drie cases met maximumfactuur: Stedelijk
Onderwijs Antwerpen, Provinciaal Onderwijs
Antwerpen, en een school in regio Gent

– Één max.bedrag voor alle richtingen vs. 
verschillend bedrag per richting

– Vaste factuur (interne solidariteit; administratieve
vereenvoudiging) vs. effectief bedrag



BELEIDSAANBEVELINGEN



Aandachtspunten voor beleid 

• Sterke stijging in vervoerskosten:
• Stijging van aantal afgelegde kilometers (5km  10 km in SO1)

• Shift naar meer autogebruik (4%  13% in SO1)

• Grote spreiding van kosten, vooral doordat ongeveer 30% (in BaO) van 
de leerlingen zich kosteloos verplaatst

• Toename van kostprijs vervoersmodi openbaar vervoer 

• Toename in gebruik en uitgaven aan ICT-materialen
• Hoewel basisscholen kosteloos ICT moeten aanbieden binnen ODET, 

stellen we hoog thuisgebruik vast

• Uitwerken visie rond toegankelijkheid van digitalisering op school én 
bij leerlingen thuis



Aandachtspunten voor beleid 

• Meerdaagse schoolreizen blijven een aandachtspunt
– Minder leerlingen in eerste graad nemen deel aan meerdaagse uitstap 

én prijs voor deelname is toegenomen  sinds ‘06-‘07

– Sociale gradiënt in deelname

– Invoering minder scherpe maximumfactuur? 
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Aandachtspunten voor beleid 

• 1ste graad SO: Kleine verschillen naar aanbod bovenbouw + B-stroom is 
niet duurder  scherpe maximumfactuur als mogelijk antwoord op vraag 
naar meer kostenbeheersing
– Grote spreiding in studiekost tussen ouders (736,5€ Q1  1295€ Q3)
– Duidelijkheid over maximale totale kostprijs voor ouders
– Structurele en omvattende praktijk voor kostenbeheersing

• Basisonderwijs en 1ste graad SO: bedragen onder bijdrageregeling hebben 
hoog aandeel in totale studiekost van ouders
– Consequente opvolging door beleid van manier waarop scholen 

bijdrageregeling opstellen en mate waarin kosten in verhouding zijn met 
geleverde prestaties

– Nu: verantwoordelijkheid voor toezicht op correcte toepassing bij ouders
– Rekenhof (2011) stelt actiever toezicht door beleid voor, eventueel door 

inspectie of verificatiediensten van administratie



Aandachtspunten voor beleid

• Bedragen voor schooltoelagen herbekijken
– Schooltoelage volstaat niet om studiekosten te dekken

• Onbetaalde schoolfacturen in alle deelnemende scholen
– Project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ verder 

versterken
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TE VERSCHIJNEN



Coming soon (2019-2020)

• Studiekosten in het:

– Deeltijds beroepssecundair onderwijs (De Norre & 
Groenez)

– Buitengewoon basisonderwijs (De Leebeeck, De 
Norre, & Groenez)

– Buitengewoon secundair onderwijs (De Leebeeck, 
De Norre, & Groenez)

– 2de en 3de graad secundair onderwijs

– Hoger onderwijs



Nele.havermans@kuleuven.be
Tel. 016 37 28 06
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