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• Hernieuwde aandacht voor werkplekleren en duaal leren

• Voordelen werkplekleren

– Opbouw specifieke vaardigheden

– Screeningsinstrument door werkgevers

– Opbouw contacten en netwerk

Context



• Vlaanderen: 

– Tot nu toe beperkt in vergelijking met andere landen

– Vooral via stages

• Volledige invoering duaal leren in TSO en BSO sinds 1 
september 2019

• Doelstellingen: 

– Reductie jeugdwerkloosheid

– Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

– Reduceren ongekwalificeerde uitstroom

Context



• SONO onderzoek naar effecten van werkplekleren in 
secundair op

– Arbeidsmarktloopbaan

– Onderwijsloopbaan

SONO Onderzoek



Arbeidsmarkteffecten

• Literatuur
– Korte termijn effect is positief

– Voordeel neemt af na verloop van tijd

– Sommige (maar niet alle) studies: negatief effect op langere termijn



Arbeidsmarkteffecten

• Eigen onderzoek



Arbeidsmarkteffecten

• Potentiële verklaringen afnemend voordeel
– Specifieke vaardigheden verouderen sneller

– Minder symbiotische opbouw algemene en specifieke vaardigheden

– Algemeen opgeleiden leren meer bij tijdens hun job

• Eigen SONO onderzoek: hogere opbouw vaardigheden door 
algemeen opgeleiden tijdens eerste helft loopbaan



Onderwijseffecten

• Kans op kwalificatie in secundair onderwijs
– Literatuur: positief effect, maar aantal studies is beperkt

– Eigen onderzoek

• Leertijd: negatief op kans op kwalificatie

• DBSO: niet-significant

• Stages: positief effect

– Potentieel mechanisme: 

• Meer motivatie

• Eigen onderzoek effect extra stage uren op motivatie

– BSO: positief

– TSO: niet significant



Onderwijseffecten

• Kans op doorstroom naar en kwalificatie in hoger onderwijs
– Literatuur: negatief effect

– Eigen onderzoek voor stages: negatief effect

– Potentieel mechanisme: 

• Lagere opbouw algemene vaardigheden

• Eigen onderzoek effect extra stage-uren op wiskunde en 
begrijpend lezen

– TSO: negatief effect

– BSO: effect kan positief zijn indien stageduur beperkt blijft



Aanbevelingen

• Behouden van aandacht voor kerncompetenties en investeren 
in leervormen die leiden tot symbiotische opbouw van 
generieke en vaktechnische competenties

• Beperken aantal uren werkplekleren in TSO

• Bewaken gelijke toegang tot (kwaliteitsvolle) werkleerplekken

• Kwaliteit werkleerplekken bewaken

• Uitbouwen van het hoger beroepsonderwijs





Inhoud SONO boekvoorstelling, 4 februari 2021, Elke Struyf 



Focus Onderzoekslijn ‘Evaluatie van het M-decreet’ 



Focus Onderzoekslijn ‘Evaluatie van het M-decreet’ 



Focus Onderzoekslijn ‘Evaluatie van het M-decreet’ 



Focus Onderzoekslijn ‘Evaluatie van het M-decreet’ 



➢ 6 thematische factsheets 
➢ 3 interactieve spellen

▪ Spinnenweb bordspel
▪ Doelmatigheidskwartet
▪ Inclusiedixit

➢ Voor directies en schoolteams uit basis- en secundair onderwijs, en 
iedereen die scholen wil ondersteunen bij de ontwikkeling van hun 
beleid op leerlingenbegeleiding.

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/edubron/in-praktijk/toolbox/

Toolbox Geïntegreerde leerlingenbegeleiding 



E-mail: Elke.Struyf@uantwerpen.be

Bedankt voor uw aandacht.
Ik kijk uit naar uw vragen.

mailto:Elke.Struyf@uantwerpen.be
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OL 2.3
Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief

Verschillen in afstemming tussen 
strategisch beleid en personeelsbeleid in 
Vlaamse scholen
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‘Strategic orientation’ (Wright & McMahan,  1992)



De menselijke component

‘Human resource’ orientation (Barney, 1991)



ORGANISATIE WERKNEMER

Gebalanceerde aanpak 

(Boselie, 2014; Purcell, 2011)



24 scholen
• basis- en secundair onderwijs
• landelijk / stedelijk
• lage / hoge OKI’s
• kleine / grote 
• verschillende onderwijsnetten
• verschillende types (ASO, BSO/TSO, 

gemend, methode)

• 3 interviews met directeur
• 4 - 8 interviews met personeel
• (indien relevant) gesprek op 

bovenschoolniveau (CODI) 
n = 194 

Gestreefd naar telkens:
• Personeelsvergadering
• Overleg tussen leerkrachten
• Overleg op (boven)schoolniveau

n = 66 

• relevante documenten 
(o.a. prioriteitenplan; nascholingsplan;    
pedagogisch project; verslagen; visieteksten)

• databundels
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Frequenties van ‘score 1’ per school

 





Conclusie:

• Duidelijke inspanningen van scholen om personeelsbeleid 
strategisch in te vullen
– Professionele ontwikkeling: zie ook onderzoek van De Smet, 

Vanblaere & Frijns omtrent collectief leren 

• Meer belemmerende, dan bevorderende factoren 
aangehaald (ook door scholen die wel strategisch zijn)

Aanbevelingen:

• Inzetten op schoolinterne professionalisering omtrent 
strategisch personeelsbeleid

• Barrières voor strategisch personeelsbeleid wegwerken
– Bvb. Nadenken over loopbanen van leraren: zie ook onderzoek van 

Mombaers, Vanlommel & Van Petegem omtrent loopbaankeuzes 
van onderwijsprofessionals



OL 2.3
Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief

Vragen?

Melissa.Tuytens@UGent.be



DE EFFECTIVITEIT
VAN HET GOK-BELEID

Mike Smet, Giovanna D’Inverno, Hans Tierens, Falco 
Bargagli Stoffi en Kristof De Witte (KU Leuven)



Achtergrond

• Scholen krijgen bijkomende middelen naargelang het aantal SES/GOK-leerlingen

FWB: 46% 
gemiddeld

Vl: 24% 
gemiddeld

Bron: De Witte en Hindriks, 2018 



Doel onderzoek

• Nagaan of bijkomende middelen een (positieve) impact hebben
– Effectiviteit

– Correlatie vs. causaliteit

• Maximaal exploiteren van bestaande administratieve data
– Vlaams Ministerie van Onderwijs

– Volledige populatie van leerlingen en scholen

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 hoger niveau (BaO→ SO en SO → HO)



Hoe effectiviteit meten?

🙋🏻♀️🙋🏻♂️🙋🏻♀️

🙋🏻♂️🙋🏻♀️🙋🏻♂️

🙎🏻♀️🙎🏻♂️🙎🏻♀️

🙎🏻♂️🙎🏻♀️🙎🏻♂️



Effectiviteit van GOK-middelen

• 10%: drempel om al dan niet 
GOK-middelen te ontvangen

• L: controlegroep

• R: behandelde groep

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

vergelijkbaar

– Te smal: te weinig observaties

% GOK-leerlingen
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Effectiviteit van GOK-middelen

% GOK-leerlingen % GOK-leerlingen
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Visualisering effect maatregel bij 
positieve impact

Visualisering effect maatregel bij 
afwezigheid van impact



Resultaten

• Weinig significante effecten en niet persistent
– Gok-middelen hebben binnen de onderzochte bandbreedtes rond de drempel geen oorzakelijk effect op de 

bestudeerde uitkomstvariabelen

• Ook in ander (internationaal) onderzoek weinig eenduidige conclusies en weinig effect 
– Zeer kleine effecten
– Niet-significante effecten
– Tegenstrijdige effecten (positief vs. negatief)

• Magische formule bestaat niet
• Mogelijke oorzaken

– Beperkingen onderzoek:
• Lage externe validiteit: enkel geldig binnen bandbreedte
• Uitkomstvariabelen zijn ruw

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

– Uit verwant onderzoek van Franck, Nicaise & Lavrijsen (2017):
• Onduidelijke afbakening doelgroep
• Gebrek aan duidelijke doelstellingen en de gebrekkige implementatie binnen scholen



Wat nu?

• Meer samenwerking met andere beleidsdomeinen (o.a. armoede, werk, welzijn, 
gezondheid, …)
– Nu verwachten we immers dat scholen met een paar uur extra per week soms zeer complexe 

thuissituaties (met negatieve impact op schoolprestaties) volledig zouden kunnen rechttrekken

• Betere indicatoren verzamelen over startsituatie en studievoortgang van leerlingen, 
eventueel via centrale toetsen (want de gebruikte indicatoren zijn eigenlijk te ruw)

• Afschaffen (want het levert toch niks op)

• Meer uren toekennen binnen huidig systeem (want misschien is de ‘dosis’ te laag 
om impact te kunnen hebben)
– De grens van 10% en 25% is mogelijk te laag om meetbare impact te genereren: opschuiven naar 

hogere grens


	Presentatie 1
	Presentatie 2
	Presentatie 3
	Presentatie 4

