
 

 

  

 

 

 

 

EFFECTEN VAN INTERVENTIES TEN 
AANZIEN VAN SPIJBELEN EN 
VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN 
ONDERZOCHT 

Een systematische literatuurstudie 
 

 

 

Gil Keppens & Bram Spruyt  
 

 

  



2 

 

 

 

 

 

EFFECTEN VAN INTERVENTIES TEN 
AANZIEN VAN SPIJBELEN EN 
VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN 
ONDERZOCHT 

Een systematische literatuurstudie 
 
 

Gil Keppens & Bram Spruyt  

Promotor: Bram Spruyt 

Research paper SONO/2017.OL1.2/2 

Brussel, 31/12/2017 

  



3 

 

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek is een samenwerkingsverband van UGent, KU Leuven, 

VUB, UA en ArteveldeHogeschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelieve naar deze publicatie te verwijzen als volgt: 
Keppens G. & Spruyt B. (2017), Effecten van interventies ten aanzien van spijbelen en vroegtijdig 
schoolverlaten onderzocht Een systematische literatuurstudie. Steunpunt Onderwijsonderzoek, 
Brussel. 

Voor meer informatie over deze publicatie gil.keppens@vub.ac.be 

 

 

Deze publicatie kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Ministerie voor Onderwijs 
en Vorming. 

In deze publicatie wordt de mening van de auteur weergegeven en niet die van de Vlaamse overheid. 
De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de opgenomen 
gegevens. 

© typ het jaartal  STEUNPUNT ONDERWIJSONDERZOEK 

p.a. Coördinatie Steunpunt Onderwijsonderzoek 
UGent – Vakgroep Onderwijskunde 
Henri Dunantlaan 2, BE 9000 Gent 

Deze publicatie is ook beschikbaar via www.steunpuntsono.be 



6 

 

Beleidssamenvatting 

Dit rapport vormt het eerste deel van een bredere onderzoeksluik waarin we op zoek gaan naar 

de randvoorwaarden voor het opzetten, implementeren en uitvoeren van een geïntegreerd 

zorgbeleid rond spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. Een eerste stap in dat proces bestaat uit 

een analyse van de interventies en programma's die in andere landen en regio's worden 

toegepast. Vooral het beantwoorden van de vraag welke interventies een effect uitoefenen op 

spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten en waarom deze een effect uitoefenen is in die context 

belangrijk. Op beide vragen werd in dit rapport een antwoord gezocht.  

Het belang dat schoolbinding speelt in het voorkomen en tegengaan van spijbelen en vroegtijdig 

schoolverlaten is goed gekend en blijkt ook uit de bevindingen in dit rapport. De literatuurreview 

toont dat heel wat interventies die op het schoolbindingsperspectief steunen, gunstige effecten 

opleveren. De meerwaarde van het schoolbindingsperspectief is dat het niet enkel een 

antwoord biedt op de vraag waarom bepaalde interventies wel werken, maar ook dat het meer 

zicht levert op de mogelijke verklaringen waarom bepaalde interventies niet werken. Als uit de 

literatuurreview een zaak blijkt, dan is het wel dat interventies die uitsluitend bouwen op het 

belonen en bestraffen van leerlingen (en hun ouders) niet of contraproductief werken. Terwijl 

een tijdelijke schorsing voor de eerste keer zorgt voor een afname van spijbelen, blijkt bij het 

herhalen van die sanctie het spijbelgedrag net toe te nemen. Vanuit het 

schoolbindingsperspectief bekeken, valt die bevinding te verwachten omwille van twee 

redenen. Sanctioneringsmaatregelen worden, ten eerste, efficiënter naarmate leerlingen een 

sterke band hebben met de school. Naarmate de leerling spijbelt, en het 

schoolonthechtingsproces zich voltrekt, daalt de positieve invloed die sancties kunnen 

uitoefenen. Dat komt omdat niet zozeer de sancties op zich, maar vooral de angst om betrapt 

te worden leerlingen ervan weerhoudt te spijbelen (Keppens & Spruyt, 2017a). Op het ogenblijk 

dat de angst om betrapt te worden verzwakt door veel te spijbelen, en het 

sanctioneringsmechanisme in veel geëvalueerde interventieprogramma's in werking treedt, 

maakt het leerlingen nog weinig uit of ze betrapt worden. De mate van schoolbinding is in 

dergelijke gevallen al zodanig verzwakt dat sancties leerlingen nog meer richting de uitgang 

drijven. Ook in Vlaanderen kennen we het sanctioneringsmechanisme waarbij we leerlingen die 

in twee opeenvolgende jaren 30 B-codes verzamelen, financieel bestraffen. Vanuit dezelfde 

redenering is het weinig waarschijnlijk dat deze maatregel tot positieve gedragsuitkomsten leidt. 

Omdat men ook hier leerlingen sanctioneert die vaak elke vorm van binding met de school 

hebben verloren, bestaat de kans dat deze sancties zelf contraproductief werken. Men 

sanctioneert bovendien enkel diegene die een studiebeurs ontvingen, en dus niet alle leerlingen 

met 30 B-codes (Cantillon & Van Lancker, 2012). 

Er is nog een tweede verklaring waarom maatregelen die uitsluitend steunen op het belonen 

en/of bestraffen van (de ouders van) spijbelende leerlingen weinig effectief zijn. Dergelijke 
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maatregelen steunen doorgaans op drie ideeën. Ten eerste, het idee dat leerlingen moeten 

worden afgeschrikt om een herhaling van het spijbelgedrag te vermijden. Ten tweede, tracht 

men ook steeds het belang te benadrukken dat spijbelen ontoelaatbaar is. Ten derde, legt men 

de verantwoordelijkheid voor het spijbelen vrijwel exclusief bij de spijbelende leerlingen en de 

ouders van deze leerlingen. Het ontbreekt hierbij echter aan een duidelijke structuur om ook de 

achterliggende redenen en oorzaken van spijbelen te achterhalen en er een gepaste begeleiding 

aan te koppelen. Dat laatste vormt een fundamentele voorwaarde om een interventie 

tegenover spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten te doen slagen (Reid, 2014; Rumberger, 2011) 

en is een van de redenen waarom interventies voortbouwend op het schoolbindingsperspectief 

efficiënter zijn. Interventies die gebouwd zijn op het schoolbindingsperspectief zetten in de 

eerste plaats in op het versterken van de interpersoonlijke relaties tussen de leerling en school 

gebonden actoren. Die relationele aanpak leidt naar een aanpak waarbij de aandacht niet zozeer 

gericht wordt op het spijbelen zelf, maar op de oorzaken van het spijbelen. Men kan immers pas 

een vertrouwensrelatie met een spijbelende leerling genereren door dieper in te gaan op de 

achterliggende oorzaken van het spijbelen. In die context weten we dat vooral het opbouwen 

van een vertrouwensrelatie in combinatie met het motiveren en uitdagen van de leerling tot 

succesvolle gedragsuitkomsten leidt (Keppens & Spruyt, 2017b).  

Tegen die achtergrond leert onze literatuurreview dat het essentieel is om een programma te 

implementeren op verschillende niveaus. Die stelling steunt op verschillende argumenten. Ten 

eerste, zien we dat programma's die enkel op het individuele niveau geïmplementeerd worden, 

zoals bijvoorbeeld de implementatie van mentoring op school, onvoldoende zijn om spijbelen 

een halt toe te roepen (Converse & Lignugaris/Kraft, 2009). Veel effectiever zijn interventies die 

maatregelen op het individuele niveau koppelen aan maatregelen op het niveau van de school. 

Het is immers cruciaal dat een beleid of maatregel tegen spijbelen gedragen worden door alle 

betrokken actoren op school. Het implementeren van een mentoring programma heeft 

bijvoorbeeld weinig zin indien er op de school geen gedragen detectie- en registratiebeleid 

bestaat om spijbelaars te identificeren. Maatregelen vertrekkende vanuit het 

bindingsperspectief zullen ook enkel tot positieve gedragsuitkomsten leiden indien het 

bindingsprincipe gedragen wordt door alle betrokken actoren. Dit laatste geldt niet enkel voor 

de actoren op school, maar evengoed voor buitenschoolse begeleidingsvormen waar 

spijbelende leerlingen mee in aanraking komen. Het is met betrekking tot dit laatste dat ook de 

implementatie van samenwerkingsverbanden op het niveau van de lokale gemeenschap 

belangrijk zijn. Bij veel van de onderzochte programma's bestaat deze samenwerking uit de 

aanstelling van een of meerdere coördinatoren. Deze coördinator verhoogt de slaagkansen van 

het programma door het bewaken van de voortgang van het project en het aanbieden van 

ondersteuning vanuit een vogelperspectief. Het is met betrekking tot twee punten dat de rol 

van de coördinator een meerwaarde vormt voor een project. Ten eerste, zorgt de coördinator 

voor het aan elkaar verankeren van de belangrijkste schakels in het systeem door bijvoorbeeld 

acties gericht op preventie en interventie optimaal op elkaar af te stemmen. Het is de 

coördinator die het overzicht behoudt op de begeleidingstrajecten van de jongeren en erop 

toeziet dat een leerling bij het veranderen van school of het overstappen naar de volgende fase 

van begeleiding niet door de mazen van het net valt. Een tweede punt waarop de coördinator 
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een bijdrage levert bestaat uit het bewaken van de samenwerking van de verschillende actoren 

in een project. Het is de coördinator die ervoor zorgt dat alle betrokken partijen in hetzelfde 

spreekwoordelijke bad worden getrokken en ervoor zorgt dat de samenwerking ook op de lange 

termijn verankerd blijft. Dat is belangrijk, omdat de literatuur toont dat het ongeveer zes jaar 

duurt alvorens een programma ten volle tot zijn recht komt. Met betrekking tot dit laatste 

stellen we een opmerkelijke paradox vast in de literatuur. Terwijl er een uitgebreide literatuur 

beschikbaar is over maatregelen en interventies in het voorkomen en bestrijden van spijbelen 

en vroegtijdig schoolverlaten, is empirisch onderzoek naar de factoren die van belang zijn in het 

vertalen van die maatregelen naar de lokale context schaars. Er is inderdaad nood aan meer 

onderzoek naar factoren die het gemak van implementatie beïnvloeden. Om die reden gaan we 

in het vervolg van ons onderzoek aan de hand van een concrete casestudie de Vlaamse context 

situeren en specifiek voor Vlaanderen de uitdagingen en knelpunten die zich op dat vlak 

voordoen trachten te identificeren. 

Samengevat, leidt dit rapport tot drie algemene conclusies. Ten eerste, stellen we vast dat naast 

de inhoud van een interventie of programma ook de manier waarop dat programma wordt 

geïmplementeerd, cruciaal is. Ten tweede, zijn er twee belangrijke voorwaarden om een 

interventie ten aanzien van spijbelen of vroegtijdig schoolverlaten te doen slagen: (1) het 

implementeren van de maatregel op verschillende niveaus en (2) ervoor zorgen dat de 

verschillende fases in een programma op structurele wijze op elkaar inhaken. Programma's die 

niet vanuit een vogelperspectief worden opgevolgd werken vaak niet. Er is, ten derde eigenlijk 

te weinig kwaliteitsvol experimenteel onderzoek om de impact van een interventie of 

programma na te gaan. Enkele zeer relevante vragen blijven daardoor onbeantwoord. Zo weten 

we op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur niet welke factoren cruciaal zijn bij 

de implementatie van een programma. We weten ook niet hoe men risicovolle leerlingen het 

best kan identificeren gedurende de verschillende fases in het begeleidingsproces. Het was ook 

niet de bedoeling dat we in dit rapport op al deze vragen een antwoord zouden vinden. Wel 

helpen de bevindingen in dit rapport ons op de juiste weg en tot het stellen van de juiste vragen. 

In een volgende stap trachten we deze vragen te beantwoorden door middel van een 

kwalitatieve bevraging van enkele experts.  

 

 

 

 

  

 

  




