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VOORWOORD 

Toen het Vlaams-Nederlands Sociologenonngres (H.I.A. Antwer-

pen, 10-11 september 1279) over "Politisering en Professiona-

lisering" werd voorbereid, werd aan de auteurs gevraagd deze 

problematiek van "politisering en professionalisering" in 

relatie tot de onderwijssociologie in België te behandelen. 

Met deze bedoeling werd een analyse gemaakt van het Belgisch 

Onderwijssociologisch onderzoek sedert 134E; v,nr:Sr deze datum 

is er haast geen sprake van onderwijssociologie in België. 

De oorspronkelijk bedoelde beperkte peper groeide al vlug uit 

tot een ruimere studie waarin een overzicht werd gegeven van 

de probleemgebieden waarmee de Belgische onderwijssociologie 

zich had bezig gehouden. 

In een tijd waarin de wetenschappelijke benadering van het 

onderwijs meer en meer een zaak wordt van een gezamenlijke 

aanpak van het onderwijsfenomeen vanuit verschillende discipli-

nes meenden wij echter dat er ook buiten spciologenkringen 

belangstelling zou bestaan voor de sociologische studie van 

het onderwijs. Ten gerieve van alle aan het onderwijs gein-

teresseerden hebben wij deze studie onder deze vorm gepubli-

ceerd. 
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Directeur Afdeling 
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INLEIDING 

Wanneer het zo is dat sociologie het sociale handelen be-

studeert, dan ligt het voor de hand te veronderstellen dat 

maatschappelijke gebeurtenissen het professionele gedrag 

van sociologen kunnen richten. Opleiding, arbeidskader, 

probleemformulering en -analyse zullen wellicht op de één 

of andere manier naar deze sociale realiteit verwijzen. Wan-

neer men dit algemeen stelt voor sociologen, dan kan men dit 

mutatis mutandis evenzeer doen voor onderwijssociologen. De 

vraag willen we hier echter niet zo ruim stellen; we beper-

ken ons in dit stuk tot het bekijken van de politieke behan-

deling van de onderwijsproblematiek en in relatie daarmee de 

wijze van probleemformulering in het sociaal-wetenschappe-

lijk onderzoek inzake onderwijs, alsmede de professionalise-

ring van de onderwijssociolog(ie)(-en). 

Scherper geformuleerd komt dit in de eerste plaats hier op 

neer : wordt de onderwijssociologie in België in haar pro-

bleemstelling en uitbouw gedomineerd door doelen van de po-

litieke orde en niet door probleemstellingen die in het ka-

der van een andere context zijn ontstaan ? Werd de onderwijs-

sociologie (of meer algemeen de sociaal-wetenschappelijke 

studie van het onderwijs) als wetenschappelijk bedrijf inge-

schakeld binnen het proces van machtsverwerving en -bevesti-

ging op beleidsvlak (politisering) ? (1). 

Tevens zal aandacht gegeven worden, aan bepaalde aspecten van 

professionalisering van de onderwijssociologie. Rond de be-

grippen "professie", "professionalisering" werden reeds di-

verse modellen ontwikkeld, met name het "traditionele" (2) 

en "moderne" model (3). Waar het ons in deze paper evenwel 
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om te doen is, is enkel een aantal (beperkte) karakteristie-

ken van professionalisering te onderzoeken : de opleiding 

van de onderzoekers die sociaal-wetenschappelijk onderzoek 

deden i.v.m. onderwijs (sociologen, niet-sociologen), de 

eigen specificiteit van de deskundigheid van sociologen, de 

mate van institutionalisering van het onderzoek in specifiek 

onderwijssociologische centra, de mate waarin aan de univer-

siteiten reeds een specifieke opleiding "onderwijssociolo-

gie" werd uitgebouwd, en in beperkte mate ook de positie van 

de onderzoekers. 

Al deze vragen zullen bestudeerd worden m.b.t. het sociaal-

wetenschappelijk onderzoek sinds 1945. De beperking tot 1945 

vind zijn grond in het feit dat er voordien zeer weinig so-

ciologen in België werkzaam waren. De term "sociaal-weten-

schappelijk" onderzoek of studie werd hier gehanteerd van-

uit de vaststelling dat niet alle studies specifiek sociolo-

gisch zijn maar vaak een beschrijving van onderwijsfenomenen. 

Anderzijds is het zo dat ook niet tot socioloog opgeleide 

analysten bepaalde onderwijsproblemen sociologisch aangrepen. 

Vanuit de overweging tenslotte dat de politieke besluitvor-

ming inzake universitair en niet-universitair onderwijs ver-

schillend verlopen is en anders beheerst wordt, werden deze 

twee probleemgebieden afzonderlijk behandeld. In eerste in-

stantie zal het kleuter-, lager-, middelbaar en niet-univer-

sitair hoger onderwijs behandeld worden en vervolgens het 

universitair onderwijs. In een laatste deel trachten we en-

kele algemene trends inzake de mate van politisering en prq-

fessionalisering van de onderwijssociologie te schetsen. 

A. Het politieke gebeuren en sociaal-wetenschappelijk onder-

zoek m.b.t. het basis-, secundair en niet-universitair  

hoger onderwijs  

1. Algemene schets van het overheidsbeleid (1945-1979) 

Het overheidsbeleid na de tweede wereldoorlog werd geken-

merkt door een toenemende interesse voor het secundair on-

derwijs. Dit is niet zo verwonderlijk gezien dit onderwijs 

ook veel centraler kwam te staan in het sociaal-economisch 

gebeuren (de demografische ontwikkeling, het belang van de 

economische groei en de economische behoefte aan talent). 

Belangrijke doelstellingen in het beleid van de verschillen-

de regeringen waren : de uitbreiding van onderwijsvoorzie-

ningen, het verruimen van onderwijsmogelijkheden en de ge-

lijkheid van onderwijskansen. Tegelijk met dit streven van 

de staat naar onderwijsuitbreiding en -doorstroming ontston-

den in ons land ook verscherpte spanningen tussen katholie-

ken en niet-katholieken. Vooral tussen 1950 en 195b was het 

onderwijs voorwerp van tegengestelde eisen van deze twee le-

vensbeschouwelijke groepen (de zgn. schoolstrijd). Dit pro-

bleem zou tenslotte een min of meer duurzame oplossing krij-

gen in het schoolpact van 1959. 

De gerichtheid van de beleidsvoerders op het verruimen van 

de onderwijsmogelijkheden voor allen op secundair niveau 

blijkt duidelijk uit een hele reeks deelhervormingen uit de 

periode 1945-1964 (4). De aandacht ging allereerst uit naar 

de verdere uitbouw van het middelbaar onderwijs en de wette-

lijke regeling en uitbouw van het technisch onderwijs (pe-

riode 1945-1953). Bestaande onderwijsafdelingen van middel-

baar onderwijs werden verder uitgebouwd (cfr. de economische 

afdeling van de humaniora) en nieuwe afdelingen zagen het 
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licht. Het technisch en beroepsonderwijs welke tevoren vol-

komen aan het privé-initiatief waren overgelaten werden 

voorwerp van wettelijke regeling. Via de regeling van 1953 

werd de structuur van het technisch onderwijs volledig afge-

stemd op deze van de humaniora (i.c. een tweemaal-drie-

structuur). 

Deze uitbreiding van onderwijsmogelijkheden zou mede voor 

gevolg hebben dat het aantal leerlingen in het vierde graad-

onderwijs (behorend tot het lager onderwijs en bestemd voor 

leerlingen van 12 tot 14 jaar) in de daaropvolgende jaren 

snel zou teruglopen (5). Het lager onderwijs werd meer en 

meer gezien als voorportaal van het secundair onderwijs. Ook 

andere beleidsopties zouden het tij doen keren. In de vijf-

tiger jaren (1953) zou immers ook de eis tot democratisering 

van het onderwijs opduiken (6). Er groeide een hardnekkig 

vermoeden dat bij de toegang tot he4-,vcortgezet onderwijs de 

sociale afkomst van de leerlingen een grote rol speelde, 

waardoor criteria als begaafdheid en prestatie enigszins in 

de verdrukking kwamen. Op het beleidsvlak werd gepoogd om 

via allerlei maatregelen corrigerend in te werken op de re - 

latje tussen talent en de toegang tot het secundair (en ho - 

ger) onderwijs. Allereerst werd daarbij gedacht aan bet le - 

nigen van de financiële noden van een categorie leerlingen. 

Aldus werd in 1954 een Nationaal Studiefonds opgericht dat 

het mogelijk moest maken aan "begaafde en minvermogende 

leerlingen" beurzen te verlenen voor o.m. het volgen van se-

cundair onderwijs. Latere deelhervormingen, meer bepaald de-

ze in de periode 1957-1964, mikten meer op het wegwerken van 

remmende factoren in de organisatorische opbouw van het on-

derwijs. Geleidelijk was immers het bewustzijn ontstaan dat 

iets diende gedaan te worden voor die leerlingen die binnen 

de bestaande categoriale schooltypes (middelbaar en tech- 

nisch onderwijs) en -afdelingen (binnen elk schooltype) in 

het slop raakten. Maatregelen werden uitgevaardigd gericht 

op het verruimen van de horizontale en verticale doorstro-

ming binnen de bestaande onderwijsstructuur. Mogelijke over-

gangen werden voorzien gedurende de lagere cyclus van het 

secundair onderwijs (overgangen tussen verschillende afdelin-

gen van het technisch onderwijs en tussen het middelbaar en 

technisch onderwijs). Het lager normaalonderwijs wordt ge-

lijkgeschakeld met de hogere cyclus van het middelbaar on-

derwijs zodat nu ook onderwijzers begiftigd werden met een 

diploma van middelbaar onderwijs (periode 1957-5E)). In 1964 

tenslotte kreeg de doorstromingsproblematiek opnieuw belang-

stelling. Via de omnivalentiewet beoogde men nu de toegang 

tot het universitair onderwijs in belangrijke mate te ver-

ruimen door een principiële gelijkstelling van alle bekwaam-

heidsdiplomals voor eender welke universitaire studierich-

ting. Hiermede werd ook de universitaire roeping van het 

beste technisch onderwijs (in het bijzonder de industrieel-

wetenschappelijke afdeling) en van de moderne humaniora uit-

drukkelijk bevestigd. Weliswaar moet dit blijken uit de zgn. 

maturiteitsproef. 

De geschetste deelhervormingen tussen 1945-1964 tonen duide-

lijk aan dat de hefbomen tot democratisering vooral gezocht 

werden in onderwijsexterne instrumenten : het Nationaal Stu-

diefonds en het sleutelen aan toegangspoorten en overgangs-

mogelijkheden binnen het bestaande onderwijsstelsel. Ook de 

belangstelling die vanaf de jaren Y50 uitging naar de uit-

bouw en veralgemening van diensten voor studie- en beroeps-

oriëntering vormt hiervan een illustratie. Als buitenschool-

se instantie moesten deze diensten het mogelijk maken ern-

stige vergissingen in de keuze van studie of beroep te voor-

komen. Eén initiatief vormt een uitzondering op deze algeme- 
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ne regel. Door de socialistische minister Collard werd in 

1957 bij wijze van experiment een hervorming doorgevoerd 
binnen het secundair onderwijssysteem zelf. Binnen een be-

perkt aantal Rijksmiddelbare scholen (meestal jongere en 

nieuwe stichtingen) werden zgn. "observatie- en oriëntatie-

klassen" opgericht. Ook hierbij stond de valorisatie van ta-

lent uit de lagere sociale milieus centraal : men hoopte een 

meer op de persoonlijke bekwaamheid gebaseerde studiekeuze 

("la seule selection capacitaire") te bevorderen. 

De betrokkenheid hier op de democratiseringsproblematiek mag 

ons nochtans niet uit het oog doen verliezen dat in dezelfde 

periode (en vooral tussen 1950 en 1958) de tegenstellingen 

tussen de twee levensbeschouwelijke groepen een centrale 

plaats innamen op beleidsvlak (7). Van beide kanten (de 

7- 

realiseerd werden, stootte dit op een heftig verzet van li-

beralen en socialisten. Voor hen lag het voornaamste pro-

bleem immers in de achterstand van het officieel onderwijs 

en de (juridische) hindernissen tot expansie. De oprichting 

van paritaire commissies strekte er volgens hen toe de be-

staande proportie instellingen te bestendigen en hen in een 

zwakke positie te plaatsen. Met het tot stand komen van een 

socialistisch-liberale coalitie in 1954 werden dan ook de 

gemengde commissies afgeschaft en maatregelen uitgevaardigd 

die erop gericht waren het initiatief en de neutraliteit van 

het rijksonderwijs te verstevigen (8). Bovendien hoopte men 

via een vermindering van de betoelaging (o.m. een weigering 

van werkingstoelagen) het initiatief van het vrij onderwijs 

te treffen. Deze beschikkingen zouden de schoolstrijd ten-

volle doen losbarsten. 

Christelijke Volkspartij enerzijds en de liberalen en socia-

listen anderzijds) was men zich bewust dat de maatschappelij-

ke situatie (de snelle toename van de schoolbevolking, de 

toename van middelen) de gelegenheid bood om de concurren-

tieverhoudingen tussen de twee schoolnetten naar de ene of 

de andere kant te doen overhellen. Voor de C.V.P. lag het 

probleem in de financiële nood van het vrij onderwijs, in-

zonderheid van het secundair onderwijs dat door steeds meer 

leerlingen gevolgd werd. De bestaanszekerheid ervan diende 

gevrijwaard door een globale subsidiëring. Om de mobilise-

ring van staatsmiddelen ten voordele van een van beide net-

ten te vermijden wenste men bovendien te komen tot een even-

wicht of extern pluralisme, geregeld door het principe van 

de vrije keuze van het gezinshoofd en door overlegorganen 

waar officieel en vrij onderwijs elkaar op gelijke voet zou-

den ontmoeten. Deze paritaire commissies zouden moeten waken 

over de expansie van de beide onderwijsnetten. Toen deze de- 

\ 	siderata onder de homogeen katholieke regering in 1951 ge- 

Het conflict tussen beide groepen zou uiteindelijk zijn be-

slag krijgen in het schoolpact. Het werd opgesteld buiten 

het parlement door de vertegenwoordigers van de drie grote 

politieke partijen (1958) waarbij de partijdiscipline er 

borg voor stond dat het parlement dit wettelijk bekrachtig-

de (1959). De matiging van het conflictniveau was mogelijk 

geworden doordat de tegenstanders het er over eens waren ge-

raakt dat de concurrentie zou geregeld worden volgens het 

principe van de "levensbeschouwelijke vrije keuze binnen een ; 

redelijke afstand van de woning". Ter realisering van dit 

principe werd van katholieke zijde aanvaard dat de staat 

zelf neutrale scholen zou oprichten of bestaande niet-confes-

sionele gemeentelijke of provinciale scholen zou subsidië-

ren, en dit voor alle niveaus en onderwijstypes. Tevens  

moest de staat de vrije confessionele scholen tot de subsi-'.-

dies (i.c. werkings- en wedde-toelagen) toelaten, dit om de 

vrije keuze van de katholieke ouders te waarborgen. Aldus 
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zou het aan de voorkeur van de ouders worden overgelaten 

welk onderwijsnet het meest zou gedijen. De positie van de-

ze netten zou ook niet eenzijdig door 6én of andere partij 

mogen gewijzigd worden. Een schoolpactcommissie zou erover 

waken dat eventuele correcties zouden aangebracht worden in 

onderling overleg en overeenstemming. En daarmee werd een 

relatief duurzame schoolvrede bereikt. 

derwijsniveau (9). Wat het secundair onderwijs betreft, werd 

reeds vanaf 1964 gedacht aan een dusdanige globale hervor-

ming. Er stak evenwel weinig continuiteit in het verloop van 

de besprekingen. Het politieke klimaat in de periode 1965-68 

heeft daar zeker toe bijgedragen. Andere netelige kwesties 

zoals delnekomet van de universiteit Leuven (de Vlaams-Waal- 

dan traditioneel het geval was. Enerzijds warden de structu-

rele en inhoudelijke vernieuwingen gezien als middelen tot 

democratisering van de onderwijskansen :', het opvoeren van 

de spontane retentiviteit,'ee.an elkeen de mogelijkheid bieden 

om die studierichting aan te vangen die het beste past bij 

zijn mogelijkheden en interesseshet elimineren van socio-

culturele handicaps. Anderzijds kan in de beleidsdocumenten 

ook de bedenking gelezen worden dat de vernieuwde onderwijs-

inhouden en -organisatie tevens moeten bijdragen tot een 

meer democratische levenshouding en samenleving. Bij deze 

opvatting van democratisering ligt de klemtoon niet zozeer 

op de doorstromingsproblematiek maar wel op de democratise-

ring van de studies zelf en van de interne organisatie. In 

dit perspectief wordt verwezen naar : het stimuleren van de 

medeverantwoordelijkheid, de kritische zin, de studiebetrok-

kenheid, de sociaal-politieke vorming, zeggenschap van de 

ouders, leerlingen e.a. in het onderwijsgebeuren. 

De periode vanaf 1969/70 werd vooral gekenmerkt door het op-

zetten van ingrijpende vernieuwingen binnen het onderwijssys-

teem zelf, vooreerst op secundair en later ook op lager on- 

se problematiek) stonden bovendien meer centraal op de poli- 

tieke agenda. Vanaf 1969 kwamen de besprekingen opnieuw goed 

op gang. Opties werden binnen elk der schoolnetten uitgewerkt 

en vervolgens geconfronteerd met de inzichten der andere on-

derwijsnetten. Uiteindelijk kwam er op 19 juli 1971 een ka-

derwet die de vernieuwing moest mogelijk maken. Deze wet 

werd mogelijk dank zij de inzet van de sociaal-democratische 

krachten van dat ogenblik, daarin o.m. gesteund door de 

christelijke en socialistische arbeidersbewegingen. 

Met het zgn. "vernieuwd secundair onderwijs" (op dit moment 

secundair onderwijs-type 1 genoemd) nam men zich voor de 

functionering, structuur en inhoud van het onderwijs grondig 

te wijzigen. Een veelheid van doelstellingen zijn daarbij 

richtinggevend. Belangrijk in deze context is vooral dat de 

democratiseringseis hier ook op een andere wijze verschijnt 

Zoals reeds gesteld biedt de V.S.0.-wet enkel het kader voor 

de vernieuwing.Als dusdanig bevat deze alleen een aantal 

concrete bepalingen m.b.t. de observatiegraad (de gemeen-

schappelijkheid van het eerste jaar van het middelbaar en 

technisch onderwijs). Dit soepel karakter van de wet werd 

vooral ingegeven door het principe van de pedagogische auto-

nomie van de schoolnetten (10). Dit alles brengt met zich 

mee dat het concrete beleid (de V.S.0.-uitwerking) in grote 

mate in handen ligt van de organiserende onderwijsinstanties 

(de Minister van Nationale Opvoeding en het Nationaal Secre-

tariaat van het Katholiek Onderwijs). Het is dan ook niet 

verwonderlijk vast te stellen dat er belangrijke verschillen 

zijn in uitwerking al naar gelang de organiserende instantie 

en beleidsperiode. Vooreerst inzake de wijze van invoering : 

in het rijksonderwijs werd het V.S.O.--stelsel verplichtend 
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veralgemeend per 1/9/75. In het katholiek onderwijs werd ge-

opteerd voor een invoering langs de weg van het experiment 

en van de "vrije toetreding" zodat op dit ogenblik een zes-

tigtal scholen bij de vernieuwing betrokken zijn (+ 7 %). De 

ontwikkeling naar het meer comprehensief systeem kan noch-

tans ook in dit net irreversibel geacht worden. Ook op het 

vlak van de curriculum-uitbouw zijn er bepaalde verschillen 

tussen beide netten. Tevens is het duidelijk dat in het 

rijksonderwijs alnaargelang van de partijpolitieke inspira-

tie uiteenlopende V.S.O.-oriëntaties en -uitwerkingen het 

licht zagen. Zo werd onder de liberale onderwijsminister De 

Croo de door zijn socialistische voorgangers gewenste inte-

gratie van het technisch en algemeen-vormend onderwijs enigs-

zins beperkt en werden de keuzemogelijkheden (opties) aan-

' zienlijk verminderd. Het beleid van de huidige minister Ra-

maekers is er op gericht langzaam terug te keren tot het oor-

spronkelijke V.S.O.-model. 

Ook in het basisonderwijs werden sinds 1973 vernieuwingsex-

perimenten opgezet (het zgn. Vernieuwd Lager Onderwijs). Be-

langrijk in dit verband is het op te merken dat de innovatie-

procedure sterk verschilt van deze bij invoering van het V. 

S.O. Vooreerst kwam de vernieuwing van de grond langs gena-

melijk overleg tussen de drie grote onderwijsnetten, en bo-

vendien werd ze langs experimentele weg en onder sterke be-

geleiding in een beperkt aantal schoolkernen doorgevoerd. 

Enkele aandachtspunten in het vernieuwingswerk zijn : de to-

tale persoonlijkheidsontplooiing, het aansluiten bij de be-

levingswereld van het kind, individualisering, integratie 

kleuter- en lager onderwijs ... 

Naast al deze vernieuwingen kreeg tenslotte ook de herzie-

ning van het schoolpact na 1970 een belangrijke plaats op 
_ - 

het politieke forum, tesamen met de bevoegdheidskwestie van 

de cultuurraden inzake onderwijs. De besluitvorming rondom 

het vernieuwde schoolpact speelde zich nog steeds af binnen 

de oude spelregels van 1958 (11). B.S.P. en C.V.P. (de be-

langrijkste tegenspelers) bleven tijdens de onderhandelingen 

de belangen van het eigen schoolnet verdedigen, volgens het 

principe van de vrije keuze van de ouders. De meest directe 

aanleiding tot herziening was de schuldenlast van het katho-

liek onderwijs en daarmee de vraag vanwege de C.V.P. naar 

bouwtoelagen. Het uiteindelijk bereikte akkoord en de wet 

van 11 juli 1973 betekenden een tegemoetkoming aan deze C.V.P. 

eis. Staatssubsidies zouden worden verstrekt in de vorm van 

goedkope leningen (Nationaal Waarborgfonds). Als 

tegenwaarde verkreeg de B.S.P. een verhoogde steun voor de 

schoolgebouwen van het rijk en een versterking van het eigen 

karakter van het neutraal onderwijs (12). Tevens werd een ra-

tionalisatiebelofte en de uitwerking van een eenvormig sta-

tuut voor alle gesubsidieerde personeelsleden opgelegd. Na 

11 juli hadden belangrijke discussies plaats in de school-

pactcommissie rondom de vraag of de "pluralistische school" 

(i.c. een schooltype dat noch confessioneel, noch neutraal 

zou zijn) onder bepaalde omstandigheden de vrije keuze kon 

waarborgen. De voorwaarden waaraan dit nieuw schooltype zou 

moeten beantwoorden werden bepaald in de wet van 14 juli 

1975. Als actuele en betwiste kwestie in de laatste jaren 

zij tenslotte ook het statuut van de leerkrachten in het 

vrij onderwijs genoemd. Delicaat ligt vooral de vraag of men 

ook eisen mag stellen aan het levensbeschouwelijk engagement 

in het privé-leven van het personeelslid. 
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2. De sociaal-wetenschappelijke benadering van het basis-, 

secundair en normaalonderwijs (13) 

Vijf thema's stonden in het centrum van de belangstelling 

van de sociaal-wetenschappelijke studies m.b.t. deze onder-

wijsniveaus : a. vooreerst de problematiek van democratise-

ring (meestal gedefinieerd in termen van doorstroming); b. 

vragen rondom het toekomstig en tewerkgesteld onderwijzend 

personeel; c. problemen die te maken hebben met onderwijs-

planning en demografie; d. beschouwingen rondom de relatie 

onderwijs en samenleving; e. vragen rondom het schoolpact 

en de keuze van een schoolnet. 

Geen enkel van deze thema's vormde nochtans een ware uit-

schieter wat het aantal studies betreft. Ze kregen, over de 

gehele bestudeerde periode beschouwd, een min of meer gelij-

ke aandacht. Tal van andere problemen (zoals volwassenenvor-

ming, het beleid van scholen e.a.) stonden minder op de 

voorgrond en vonden hun neerslag slechts in een beperkt aan-

tal studies. 

Vermelde thema's houden vanzelfsprekend verband met het al-

gemeen maatschappelijk gebeuren. De vraag die in deze analy-

se evenwel centraal staat is deze naar het eventueel ver-

band tussen de politieke behandeling van deze problemen en 

het aangrijpen van deze problemen in het sociaal-wetenschap-

pelijk onderzoek. 

Was de politieke vraagstelling de belangrijkste reden voor 

onderzoek ? Werden deze vragen aangegrepen in direct verband 

met het politieke gebeuren ? Hoe werden de problemen gefor-

muleerd in deze studies ? In de tweede plaats zullen ook de 

opleiding van de auteurs en de centra waarin onderzoek ver-

richt werd geschetst worden, dit om een beeld te krijgen van 

enkele professionele kentrekken van de onderzoekers. 

1) Algemeen overzicht - - 	- 

Om een eerste zicht te krijgen op de gestelde vragen werden 

het geheel van studies rondom de vermelde thema's opgedeeld 

in twee periodes : de periode 1945-1969 en de periode 1970-

1979. Deze tweedeling werd (gezien de vraagstelling hier) 

ingegeven door het politieke gebeuren. Vooral vanaf 1970 

werden immers grondige wijzigingen geprogrammeerd in de 

structuur en functionering van het onderwijsgebeuren (V.S.O., 

V.L.O.). Een verdere opdeling zou bovendien weinig zinvol 

zijn aangezien het gros der studies pas in de jaren zestig 

goed van de grond kwam. Verder werd per thema en per periode 

de beroepskwalificatie van de auteurs nagegaan. Uit tabel 1 

kunnen alvast volgende trends afgeleid worden 

a. Zowel véeSr als na 1970 verschijnen een aantal algemeen 

theoretische studies m.b.t. onderwijs en samenleving. 

b. Verder heeft het grootste aantal studies in de periode 

v68r 1970 betrekking op de onderwijsplanning en demogra-

fie (12 studies). In mindere mate zijn er ook onderzoeken 

i.v.m. het onderwijzend personeel en democratisering 

(resp. 7 en 6 studies). 

c. Na 1970 trekken volgende thema's de grootste aandacht 

democratisering (soms in relatie tot de onderwijsvernieu-

wing) (11 studies); het schoolpact en de keuze van school-

net (10 studies); het onderwijzend personeel (soms in re-

latie tot onderwijsvernieuwing)(9 studies). 

d. Globaal beschouwd, zijn iets meer dan de helft van het to-

taal aantal auteurs gevormd als socioloog (47 op een to-

taal van 86 auteurs) (14). De overigen zijn psychologen, 

pedagogen, filosofen, anthropoloog (26 auteurs) of onbe-

kend qua kwalificatie. Verder kan men vaststellen dat van- 



0 

0 -0 	.-,t1 
'd 
H 
0 

g 	
E 
ns 

e 
k 

0  0 O 

0 
o 0 0 

0 
g CD 	0 

• rl 	.0 g 
W..4 

0 n o 
g 0 -14 

N 0 '6 
005 
'd 0 	'd 

0 H k 
0 03 3 0 m 

›• N E 
g 

to • so 

,C 	g 
0 g 4 

1,  <Dgr..1 
P. d H • 
CD kt 0 '0 

a) 	g 
• ts

g
o 

g
c) 

d .. 	g 

'd 1:1 g o 
•,-1 'n os 

H0 H
N 
 k 

o 4,  
05'  g/ 
ho CV 	0 

0 g 
n0 

0 k E 
k 0 4 0 

4 
?"- 

0 4, 0 
mi 4 	0 
0 	4 
to -I 011 g 
0 14 
	d 

4,  CU 
ro "gl C114 

0 N 'd 
	0 

0 	k,  
1>  
g g. 

L, 0 'd 
,1) 

-P 	as. g 'd CD 
0 g rag 

.1'd0  00 40 
d 0 0 LO 
-P 4 01 

g .a 
g o o 
0 

= 	g. k 
k .g 

+, o g 

-g 0'0 
g 	P, 'C 
CZI 0 0 
> 

00 
00000 
05 n 
t 	0 0 

"0 
'gt," a. 0 

06'  • 0.  
r-I 

0 0 H 
0 'd 

CD‘' 	• "2 e.. 01.  
cg -P 

d 

E 
Q 

.-g 

E. 

I1  
A
n
d
e
r
e
  
(
b
i
j
z
o
n
-

d
e
r
  
o
n
d
e
r
w
i
j s
,
  

'
 
v
o l
w
a
s
s
e
n
e
n
v
o
r -

_  
m
i
n
g
,
  
e
.
a
.
)
 

pue>laquo aTlrourTwAx 0 - . 

uct.20ToToos-g.0Tiq ,0 ,C,  0 

U000TOT000 n n q 

om-teloe In.4.uulf 

seTPIns 'MAlulf 

S
c
h
o
o
l
p a
c
t
 
e
n
  

d
e
  
k
e
u
z
e
  
v
a
n
  

i
s
ch
o
o
l
n
e
t
  

puexequo '0T;'0  0 0 0 

wilsoToT30s-.4.a TN  0 0 0 

u020ToToog 0 cv -0. 

save ne Tplazey N N --J• 

so-Fpn}s req.ugy cv 0 

puo3laquo eTleouTTImm 0 N 0 

0 	1,4 	I 
g 

u9SoToTpos-1.0Tm n 0 n 

14g U0S0I0T0Os n ir, .0 

-g 2  .1 
k 
0 g CD 
'd E 

sanalaw Iyg.ulavy  •...0 n ..
n 

g 0 
0 4 5.0 TI/n1 	1-"V SO W am-, 

O
n
d
e
r
w
i
j
z
e
n
d
  

O
n
d
e
r
w
i
j
s
p
l
a
n
-
 

p
e
r
s
o
n
e
e
l
 	

n
i
n
g
  
e
n
  
d
e
m
o
-
 

g
r
a
f
i
e
  

pu~quo a- .-n33-piomm n 0 n 

u02oToToos-laTm ... 0 - 

ua2oToToos n . ..y• 

sanawny rultrev ,N.,N  
`"  

s0FPn4s i"4TroY N 
. 

N .-.1,  
. 

pu~quo wT}unTJT-roxm . . N 

1/920ToToos-1.aTm 0 - . 

-cleVoT000s n m n 

sana}nr Tuq.uov ..0 0 
. 

..0 

. 

se-FPnls TRI.uEd r- o, ,0 

(
D
e
m
o
c
r
a
t
i
s
e
r
i
n
g
  

(
d
o
o
r
s t
r
o
m
i
n
g
  
e
n
  

i
n
t
e
r
n
e
  
d
e
m
o
c
r
a
-

I
t
i
s
e
r
i
n
g

l  

puaN.aquo oTTI2a.T.mem.m n o n 

uaSoToToos-1.aTN 0 ..e,  vD 

uo2oToToos N W. 0 

sanal.no Toluev n o,  
. 

soTpir4s Tu}uuy ..0 . n. 	. 

a> 
V 
0 

..-I 
k 
C 
0, 

0,  
,..0 
Cr• . 

1 
n 
4,  
CT,  
,-. 

n 
N-
0, 
. 

1 
0 
4,. 
0.• 
.1 

H 
d 
n 

-I,  
0 

F4 

af 1970 meer sociologen bij de sociaal-wetenschappelijk 

studie van het onderwijs betrokken zijn dan tevoren (18 

op 42 auteurs in de periode 1945-1969 versus 29 op 44 in 

de periode 1970-79). 

e. Sociologen waren ook meer betrokken bij bepaalde thema's 

dan bij andere. 

- De keuze van het schoolnet werd uitsluitend door socio-

logen geanalyseerd. Het relatief groot aantal studies 

dat daarrond is verschenen zijn evenwel het werk van 

een beperkt aantal auteurs. 

- Sociaal-wetenschappelijke studies m.b.t. het onderwij-

zend personeel zijn grotendeels het werk van sociologen 

(13 sociologen op een totaal van 16 auteurs). 

- Voor de thema's "democratisering" en "onderwijs en sa-

menleving" is dat in mindere mate het geval. Op de 19 

auteurs van studies rond democratisering zijn er 10 so-

ciologen. Theoretische beschouwingen rondom onderwijs 

en samenleving werden verspreid door 8 sociologen (op 

een totaal van 13 auteurs). 

Onderwijsplanning en demografie is een domein dat 

slechts in geringe mate door sociologen betreden werd 

(4 sociologen op 13 auteurs). 

- Bij de studie van andere problemen waren 8 sociologen 

betrokken (op een totaal van 21 auteurs). 

f. Tenslotte dient opgemerkt dat de meeste sociologen verbon-

der zijn aan een universiteit of universitair onderzoeks-

centrum hetzij als wetenschappelijk medewerker hetzij als 

hoogleraar (42 op 47 sociologen). Dit geldt ook voor het 

merendeel der andere auteurs. 

Deze eerste cijfermatige benadering moet evenwel met de no-

dige omzichtigheid behandeld worden. Er werd immers weinig 
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rekening gehouden met de betekenis van de verschillende stu-

dies : hun gerichtheid (programmatisch of empirisch-analyse-

rend), de wijze van probleemformulering, de gebruikte metho-

de (beschrijvend, hypothese-toetsend), omvang. In wat volgt 

zullen deze werken daarom wat meer inhoudelijk, kwalitatief 

bestudeerd worden en dit in relatie tot het politieke gebeu-

ren. 

2) Het politieke gebeuren en het sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek 

a. De periode 1945-1969 

Uit voorgaande trend-analyse kan reeds opgemaakt worden dat 

in de periode vóbr 1970 de "onderwijsplanning en demografie" 

het grootste aantal werken naar zich toetrok. Deze studies 

dateren allen uit de periode na het tot stand komen van het 

schoolpact (1958/59). Ze werden opgezet rondom één of meer-

dere aspecten van onderwijsplanning en moesten o.m. toela-

ten een beeld te verkrijgen van de evolutie van de schoolbe-

volking, de nood aan onderwijs-infrastructuur (scholen, af-

delingen) en personeel. Aldus werden studies verricht m.b.t. 

1) de stand van zaken en de te verwachten evolutie van de 

Belgische schoolbevolking rekening houdend met het demogra-

fisch gegeven (een vijftal studies in de periode 1958-63). 

Dit gebeurde voor diverse onderwijsniveaus (kleuter-, lager 

en secundair onderwijs) en soms werd een opsplitsing gemaakt 

naar provincie, regio, sexe en afdeling (15); 2) het beschik-

baar begaafdheidspotentieel op secundair niveau (eventuele 

ruimtelijke verschillen), soms in relatie tot een schatting 

van de nood van de industrie aan wetenschappelijk en gekwa-

lificeerd technisch personeel (3 studies in de periode 1961- 

66) 	3) de behoefte aan leraars op secundair niveau, 

een vooruitberekening m.b.t. het franstalig vrij katholiek; 

4) eerder methodologische bijdragen tot een globale onder-

wijsplanning (17); 5) de nood aan nederlandstalige scholen 

in de Brusselse agglomeratie. Het is duidelijk dat vele van 

deze onderzoekingen mede geïnspireerd zijn door de vraag 

van de industrie naar een valorisatie van het intellectueel 

potentieel of door vragen van beleidsmensen omtrent de nood 

aan scholen en personeel in een periode van verdere onder-

wijsuitbreiding. Sommigen zijn trouwens rechtstreeks ont-

staan in opdracht van het N.S.K.O. (vier studies) of van de 

Minister van Nationale Opvoeding (cfr. de studie i.v.m. het 

nederlandstalig onderwijs in de Brusselse agglomeratie, wel-

ke zich bovendien situeert in het kader van de Vlaam-Waalse 

problematiek die in de jaren zestig meer en meer naar beven 

kwam) (18). Slechts een beperkt aantal sociologen waren 

daarbij betrokken. De centra van onderzoek waren het (inter) 

-universitair "Centre d'6tude des problèmes sociaux et pro-

fessionels de la technique" (U.L.B.), het "Institut de so-

ciologie" (U.L.B.), het "Centre de recherches socio-religi-

euses" (U.C.L.) (waarin enkele sociologen werkzaam waren) 

en het "Laboratorium voor toegepaste psychologie" (R.U.G.) 

(18 bis). Bij het onderzoek baseerde men zich vooral op se-

cundair bronnenmateriaal (statistische gegevens), psychome-

trische tests (cfr. onderzoek naar het begaafdheidspoten-

tieel) en soms een vragenlijst. 

Tabel 1 laat voor wat de beschouwde periode betreft ook 

reeds enige belangstelling vermoeden voor onderzoek m.b.t. 

het onderwijzend personeel. Hierbij ging het evenwel niet om 

een diepgaande analyse van opinies en gedrag van leraars in 

het dagelijkse onderwijsgebeuren maar om een inventarisatie 

of beschrijving van een reeks karakteristieken van het te- 
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werkgesteld of toekomstig lerarencorps. Belangwekkend zijn 

hier vooral de studies m.b.t. de studentenpopulatie van het 

franstalig vrij katholiek en officieel middelbaar normaalon-

derwijs. Naast een bestudering van de kwantitatieve evolutie 

(omvang) werden ook een aantal kwalitatieve kenmerken in de 

observatie opgenomen : de sociale herkomst, het geslacht, 

de gedane secundaire studies en de eventueel gedane hogere 

studies vóór het regentaat (19). Ze waren het werk van socio-

logen (Delcourt, Javeau) en gebeurden in het "centre de re-

cherches socio-religieuses" in samenwerking met het "centre 

d'étude des problèmes sociaux et professionels de la techni-

que". Ofschoon deze onderzoekingen in hoofdzaak een inventa-

riserende bedoeling hadden, vormden ze tevens het uitgangs-

punt voor het formuleren van een aantal hypothesen m.b.t. de 

kwalitatieve evolutie van het lerarencorps op secundair ni-

veau. In een periode waarin toenemende eisen gesteld worden 

aan de leraars zou hun beroep een deel van zijn prestige en 

aantrekkingskracht verloren hebben. Ze wijzen hierbij voor-

al op de relatieve verslechtering inzake de recruteringsvoor-

waarden (o.m. de negatieve selectie die speelt bij de toe-

gang tot het regentaat) en inzake sociaal statuut (de werk-

en beloningsvoorwaarden, mogelijkheden tot sociale promotie). 

Om een revalorisatie van de regentenopleiding te bereiken 

wordt o.m. de equivalentie met de universitaire kandidaturen 

en een vernieuwing van de geest en methodes van het onder-

wijs voorgesteld (20). Op het politieke forum was er niet di-

rect enige belangstelling voor het regentaat. Gedurende het 

begin van de zestiger jaren werden wel enige wijzigingen aan-

gebracht in de afdelingen-structuur, maar een zorg om de le-

rarenopleiding (en het leraarsberoep) was nagenoeg afwezig. 

Evenmin was er op beleidsvlak enige aanleiding tot het bestu-

deren van het bijzonder onderwijs en het onderwijs voor kin- 

deren van vreemdelingen (21). Nochtans werd binnen het kader 

van het "Institut de sociologie" van de U.L.B. door een aan-

tal psychologen/pedagogen kleinschalig onderzoek verricht 

m.b.t. deze problematiek (22). Via observatie en psycho-me-

trische tests poogde men een zicht te krijgen op de psycho-

sociale situatie en problematiek van kinderen in deze onder-

wijsvormen. De sociaal-culturele bepaaldheid van bepaalde 

vormen van achterstand leidde hen ertoe reeds in 1962/63 een 

reorganisatie en vernieuwing van dit soort onderwijs (indi-

vidualisering, begeleiding, moedertaal-onderwijs voor vreem-

delingen e.a.) alsmede een aangepast gezinsbeleid te beplei-

ten (23). 

In verband met democratisering werd vát!ir 1970 relatief wei-

nig onderzoek gedaan, zeker wanneer men dit vergelijkt met 

het aantal studies daaromtrent m.b.t. de universiteit (cfr. 

infra). Tussen 1959 en 1969 noteren we slechts 4 studies die 

rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de proble-

matiek van doorstroming van het lager naar het secundair on-

derwijs. Ze waren meestal het werk van psychologen of peda-

gogen binnen het Instituut voor Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen van de K.U.L. Het opzet van Nuttins studie 

(1955) was bovendien meer algemeen van aard (i.c. niet uit-

sluitend geformuleerd vanuit de problematiek van het secun-

dair onderwijs). De bedoeling was te komen tot een inventa-

ris van de verstandelijke begaafdheid van de jeugd in ver-

schillende sociale klassen van het Nederlandstalig landsge-

deelte (24). Op die wijze kan wel een beeld verkregen worden 

van de hoeveelheid talent die in bepaalde bevolkingsgroepen 

verloren gaat bij de overgang van het ene naar het andere 

onderwijsniveau. Andere onderzoekers bekeken het verband 

tussen het sociaal milieu van herkomst en de deelname aan 
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diverse vormen van secundair onderwijs of de studiekeuze 

bij het begin van het secundair onderwijs (25). De studie 

van Willems houdt hierbij tal van factoren onder controle 

(intelligentie, gezinsgrootte) en betrekt ook reeds de 

schoolcarrière (-uitslagen, mislukkingen, veranderingen van 

studierichting) in de analyse. Deze onderzoekingen werden 

allen in de eerste helft van de zestiger jaren aangevat. 

Een directe band met het politieke besluitvormingsproces is 

er niet. De wijze waarop democratisering vertaald werd is 

wel conform aan de definitie die daaraan gegeven werd door 

beleidsmensen (i.e. als een probleem van doorstroming). Als 

beleidsprobleem werd het nochtans reeds in 1953 aangevoerd. 

En met het oog op de valorisatie van talent werd in 1957 

o.m. een experiment gestart met de zgn. observatie- en oriën-

tatieklassen. 

b. De periode 1970-1979 

Vanaf 1970 kregen vragen m.b.t. democratisering een iets rui-

mere belangstelling. Het probleem van de sociale ongelijk-

heid inzake de deelname aan verschillende vormen van secun-

dair onderwijs (algemeen vormend versus technisch en beroeps-

onderwijs) bleef daarbij duidelijk aan de orde. Men deed on-

derzoek naar de criteria die de studiekeuze bij de overgang 

van het lager naar het secundair onderwijs bepalen (sociale 

herkomst, schoolcapaciteiten). Tegelijk was er in een aantal 

studies nochtans ook aandacht voor de sociale ongelijkheid 

inzake het studieverloop op secundair en ditmaal ook op la-

ger onderwijsniveau (26). Voor Wallonië werd de sociaal on-

gelijke uitval (zittenblijven) gedurende het lager onderwijs 

en de invloed ervan op de studiekeuze op secundair niveau 

bekeken door een aantal sociologen van de U.C.L. ("Institut 

des sciences politiques et sociales"). Voor Vlaanderen werd 

rond dezelfde tijd een gelijkaardig onderzoek gestart binnen 

het Centrum voor Sociaal en Psycho-pedagogisch Onderzoek 

(lieverlee). Hierbij werd een steekproef van leerlingen. uit 

het Nederlandstalig katholiek onderwijs over een langere pe-

riode gevolgd (1969-1973) en werden ook gegevens verzameld 

omtrent het studieverloop (mislukkingen, verandering van stu-

dierichting) op lager secundair niveau. Ook t.a.v. het ver-

nieuwd secundair onderwijs was de vraag naar het verband tus-

sen de sociale herkomst en de studiekeuze of oriëntatie aan 

de orde. In dit perspectief werden. vergelijkende analyses 

doorgevoerd tussen het traditioneel en vernieuwd systeem. Me-

thodologisch roepen deze studies nochtans heel wat vragen op 

(27). 

In al deze onderzoekingen bleef een verdere diagnose van de 

geconstateerde verbanden doorgaans achterwege. Wel zochten 

sommigen aansluiting bij het theoretisch interpretatiekader 

van Bourdieu betreffende de reproductie van de sociale onge-

lijkheid (zoals Nizet en Deprez, 1973). Alleen de studies 

van - P. Claeys en L. Heyerick (pedagogen) leverden nochtans 

enige empirische evidentie omtrent verklarende variabelen 

van de schoolprestaties. Het doctoraatsproefschrift van P. 

Claeys (1972), een soort uitloper van het in 1968 binnen het 

centrum voor. Bevolkings- en Gezinsstudien (Brussel) gestar-

te onderzoeksproject "Prestatie en talent" betrok verschil-

lende karakteristieken van het herkomstmilieu in de analyse. 

Variabelen m.b.t. het gezinsklimaat en vooral de waardenoriën-

taties van de ouders (o.m. het aspiratieniveau) bleken be-

langrijk voor het prestatiegedrag van de onderzochte leerlin-

gen (tweedeklassertjes in Limburg) (28). Het onderzoek van 

Heyerick (1978) ging na welke het aandeel was van de leer-

kracht (zijn. verwachtingen, aanpak) bij het tot stand komen 

van achterstand bij arbeiderskinderen in een aantal lagere 
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scholen van het Gentse (29). 

De meeste van de geschetste democratiseringstudies kenden een 

verspreiding via artikelen en werden gepubliceerd tussen 1972 

en 1978. Sommigen gingen reeds in 1968 van start. In zoverre 

ze betrekking hadden op de doorstroming van leerlingen betref-

fen ze eerder een probleem dat reeds enige traditie kende in 

het sociaal-wetenschappelijk onderzoek en dat reeds eerder op 

het beleidsvlak was geformuleerd geworden (cfr. supra)..Wel 

is het zo dat de studiekeuze- en selectieproblematiek een 

hernieuwde aandacht kregen bij de gesprekken rondom onderwijs-

vernieuwing op lager en secundair niveau. Gezocht werd naar 

mogelijke oplossing voor deze problematiek. In dit opzicht 

treffen we enkel in de laatstgenoemde studies omtrent demo-

cratisering (Claeys, 1972; Heyerick, 1976) de vraag aan naar 

een onderwijs dat meer aangepast is aan de individuele begaafd-

heidsstructuur en waardenoriëntaties van de leerlingen. 

Een tweede reeks onderzoekingen na 1970 had betrekking op het 

onderwijzend personeel (9 studies). Sommigen bleven eerder 

inventariserend van aard : een beschrijving van het tewerkge-

steld personeel (naar dimlomagroep, plaats van afstuderen 

e.a.) of van de tewerkstellingssituatie (30). De meeste stu-

dies gingen deze keer nochtans peilen naar de opinies en het 

gedrag van de tewerkgestelde of toekomstige leraars op secun-

dair niveau, dit in relatie tot een aantal positionele varia-

belen, zoals het vakdomein waarop ze werkzaam zijn, hun posi-

tie in het onderwijssysteem, opleidingskarakteristieken(6 stu-

dies). In die zin kan er sprake zijn van een verhoogde aan-

dacht voor het onderwijsgebeuren zelf en voor de rol van de 

leraar binnen dit gebeuren. Dergelijk onderzoek gebeurde door 

de Onderwijskundige dienst van U.I.A. (1978). Hier werd de 

vraag gesteld naar de opinies van germanisten (N=148) en wis-

kundigen (N=70) m.b.t. hun opleiding en het lerarenberoep. 

Binnen het "Institut de sociologie" van de U.L.B. werden ver- 

schillende aspecten van de rol van de leraar binnen de onder-

wijsvernieuwing bekeken : de evaluatie- en relatiepatronen 

van leraars in relatie tot o.m. het vak dat ze geven, hun di-

ploma en statuut. Dit gebeurde via vragenlijsten bij een re-

presentatieve steekproef van leraars in het officieel onder-

wijs (N= 530) (31). Diverse enkelvoudige verbanden werden ge-

constateerd zonder evenwel te controleren voor andere facto-

ren. Ook de afdeling Onderwijssociologie van het Sociologisch 

Onderzoeksinstituut van de K.U.L. deed onderzoek i.v.m. ver-

nieuwing in het onderwijs. In het kader van (meestal Ameri-

kaanse) studies omtrent de geplande sociale verandering werd 

gepoogd de betekenis te doorgronden van de lerarenopleiding en 

de concrete onderwijssituatie voor het innovatieproces (32). 

In een eerste deel werd de vraag gesteld naar de V.S.0.-geIn-

formeerdheid, de gebruikte didactische werkvormen en de eva-

luatie van verschillende V.S.0.-doelstellingen bij bepaalde 

categorieën docenten en studenten in de lerarenopleiding (mid-

delbaar normaalonderwijs en universiteit). Voor het onderzoek 

bij de docenten (N=48) werden diepteinterviews gebruikt, de 

studenten (N=794) werden benaderd via een gestructureerde vra-

genlijst. Een tweede deel bekeek het onderwijsvernieuwingsge-

drag zelf. Aan de hand van een vragenlijst bij leerkrachten 

uit het katholiek meisjesonderwijs (N= 396) werd vooral ge-

peild naar de betekenis van het diploma (licentiaat-regent), 

het vak (nederlands-wiskunde) en van de onderwijsstructuur 

(traditioneel en vernieuwd secundair onderwijs) voor de im-

plementatie van verschillende aspecten van onderwijsvernieu-

wing (leerstofdifferentiatie, e.a.). In deze studies werden 

tal van verbanden op hun schijnbaarheid gecontroleerd door 

het invoeren van één of meerdere controlevariabelen. Vermei-

den we tenslotte nog dat ook de onderzoeksdiensten van het 

N.S.K.O. op beperkte schaal enquêtes deden bij een aantal 

leerkrachten en directieleden omtrent bepaalde facetten van 

het innovatiegebeuren (33). Diezelfde diensten zouden trouwens 
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ook instaan. voor enig demografisch onderzoek (o.m. een vraag-

aanbod-studie m.b.t. de gediplomeerden van het katholiek 

kleuter- en lager normaalonderwijs). 

Uit het overzicht van de verschillende studies i.v.m. demo-

cratisering en het lerarencorps blijkt duidelijk dat een vrij 

groot aantal daarvan in verband staat met de onderwijsvernieu-

wing. Vernieuwing werd in tabel 1 niet als apart thema weer-

houden, omwille van de overlapping met andere thema's. Wanneer 

we nochtans deze topic afzonderlijk nemen, dan haalt deze een 

totaal van 11 studies welke hoofdzakelijk door sociologen wer-

den uitgevoerd (9 sociologen op een totaal van 10 auteurs). 

Verschillende aspecten ervan werden onderzocht. Zoals reeds 

vermeld zijn dat : a. de democratisering en meer bepaald de 

vraag of er een verschil is inzake studiekeuzepatroon (naar 

sociale herkomst) tussen het vernieuwd en traditioneel onder-

wijssysteem; b. verschillende aspecten van de leraarsrol (op-

leiding, onderwijssituatie). Andere vragen door de onderwijs-

vernieuwing opgeroepen, zijn : c. het verband tussen de socia-

le positie van de ouders en de deelname van hun kinderen aan 

een bepaald onderwijstype, m.a.w. de vraag naar de eventuele 

sociale verschillen inzake de sociale samenstelling van de 

leerlingenpopulatie tussen V.S.0.- en niet-V.S.0.-scholen (34) 

en d. de relatie tussen de sociale positie van de ouders en 

hun verwachtingen t.a.v. het lager onderwijs : neigen deze in 

de richting van de vernieuwde doelstellingen (algehele per-

soonlijkheidsontplooiing) of van de meer traditionele (kennis-

overdracht) (35). Beide problemen (c en d) werden o.m. door 

sociologen van de U.C.L. (Centre de Recherches Sociologiques) 

bestudeerd. Laatstgenoemde vraag werd nationaal aangepakt (N. 

1000 ouders) terwijl de vraag naar de recrutering van V.S.0.-

scholen regionaal werd bekeken en onder de controle van het 

onderwijsnet en de geografische afstand van de school (N,-,3868 

eerstejaarsleerlingen uit de regio Luxemburg). Een theore-

tische interpretatie voor de vastgestelde verbanden wordt ge-

geven en situeert zich in structureel perspectief (36). 

De meeste van deze onderzoekingen (9 van 11 studies) date-

ren uit een periode waarin de optie op een vernieuwd secun-

dair onderwijs reeds was genomen en in het rijksonderwijs 

veralgemeend (i.c. na 1975). Ze betekenen eerder een opvol-

ging van de vernieuwing naar de erin opgesloten intenties 

eny'of vonden mede hun ontstaan in bepaalde theoretisch-socio-

logische opstellingen (geplande verandering; theorie van 

Bourdieu). Een band met de politieke vraagstelling is niet 

direct aanwezig. 

Een andere belangstellingspunt in de beschouwde periode was 

het schoolpact en de keuze van een schoolnet. Zoals in de 

historische schets verduidelijkt werd, is volgens de logica 

van het schoolpact (1956) de keuze van een schoolnet een 

zaak van de "levensbeschouwelijke vrije keuze". Vanaf 1966 

werd dit principe voorwerp van sociologische vraagstelling. 

Het was aanleiding tot empirisch onderzoek naar de factoren 

of interpretaties die de facto het terechtkomen in een be-

paald schoolnet bepalen. Voor Wallonnië werd deze vraag op-

genomen door Deprez (U.C.L., Institut des sciences politi-

ques et sociales), daarbij rekening houdend met de kerkelij-

ke integratiegraad, beroepspositie, opleiding en schoolnet 

der ouders (37). Door J. Billiet van de afdeling godsdienst-

sociologie aan de K.U.L. werd een gelijkaardige vraag ge-

steld in zijn onderzoek te :Mechelen, ditmaal in het kader 

van studies rondom secularisatie en bovendien rekening hou-

dend met de verzuildheidsgraad (3). Globaal kan gesteld wor-

den dat deze studies ertoe geleid hebben het belang van niet-

godsdienstige factoren en interpretaties bij de schoolkeuze 

in het licht te stellen. De inspiratie voor de vraagstelling 

van deze onderzoeken is niet onmiddellijk te vinden bij de 

centrale beleidsinstanties. De herziening van het school-

pact (1973) verliep nog steeds binnen het kader van de oude 



26. 27. 

spelregels. Wel konden in een andere context, en o.m. onder 

groepen jonge katholieke intellectuelen (De Maand, e.a.) 

sinds 1968 stemmen gehoord worden die pleitten voor de op-

heffing van de verzuiling in het onderwijs door het invoe-

ren van de zgn. "pluralistische school". 

Een directie inspiratie voor de sociologische vraagstelling 

vanuit het politieke gebeuren is enkel aanwezig in een arti-

kel omtrent het in 1977 door beleidsmensen geformuleerde ont-

werp van personeelsstatuut voor de leerkrachten in het katho-

liek onderwijs (39). Vanuit het kader van secularisatie en 

verzuiling worden een aantal kritische bedenkingen gemaakt 

t.a.v. het disciplinair statuut voor deze leerkrachten. 

c. Besluit : enkele losse bedenkingen  

2) De thema's die bij de beschouwingen omtrent onderwijs en 

samenleving viSélr 1970 werden aangesneden, waren : de re-

latie tussen onderwijs en de (interne dynamiek) van de 

sociale mobiliteit, het belang van het onderwijs voor de 

wetenschappelijke en technische ontwikkeling (41). Na 

1970 zou in de kring van een aantal sociologen het beeld 

van het onderwijs als (individueel) mobiliteitskanaal 

meer en meer de plaats ruimen voor eerder pessimistische 

geluiden. De titels van een aantal democratiseringsstu- 

dies zijn in dit opzicht sprekend 	"L'égalites des chan- 

ces ou la grande illusion", "Doubler a l'école primaire : 

une condammation sans appel", "Democratisering van het on-

derwijs : het ontnuchterend ontwaken uit een al te mooie 

wensdroom". Een beperkt aantal bijdragen van sociologen 

(o.m. in het kader van de arbeidersbeweging) zou nu ook 

1) Het is duidelijk dat na 1970 ook andere onderzoekscentra 

zich zijn gaan bezighouden met het sociaal-wetenschappe-

lijk onderzoek van het basis- en secundair onderwijs 

(cfr. aan de K.U.L. en U.I.A.). Enkel aan het "Institut 

de sociologie" van de U.L.B. en min of meer ook aan de 

U.C.L. (zij het in het kader van verschillende centra) 

waren over het geheel van de bestudeerde periode een aan-

tal mensen (aanvankelijk vooral pedagogen e.a.) begaan 

met dit soort onderzoek. Het is ook binnen het kader van 

deze instellingen dat v6br 1970 een aantal meer algemene 

werken omtrent de relatie onderwijs en samenleving ver-

schenen. In 1970 zou vanuit het "Institut de sociologie" 

(U.L.B.) bovendien het eerste en enige Belgische handboek 

omtrent onderwijssociologie op de markt komen (40). Het 

dient zich aan als een complement van de psychologische 

en pedagogische wetenschappen. 

meer aandacht vragen voor de interne democratisering en 

voor de mogelijke bijdrage van het onderwijs tot een meer 

rechtvaardige samenleving via een vernieuwing van de on-

derwijsinhouden en -methodes. 

3) Sociologen raken na 1970 meer betrokken bij het sociaal-

wetenschappelijk onderzoek, dit meestal in het kader van 

een of andere universiteit, in de positie van hoogleraar 

maar doorgaans als wetenschappelijk medewerker. Meer re-

cente studies doen ook beroep op meer gesofisticeerde 

analysetechnieken (controle van geconstateerde verbanden, 

padanalyse). 

4) Tenslotte kan vastgesteld worden dat de meeste studies 

betrekking hebben op het secundair onderwijs; een beperkt 

aantal gaat ook het lager onderwijs bekijken terwijl het 

hoger niet-universitair (bij uitzondering van het nor-

maalonderwijs) en het kleuteronderwijs nagenoeg geen aan-

dacht kregen. 
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B. Het politieke gebeuren en de sociaal-wetenschappelijke  

benadering van de universiteit  

1. Het politieke spel in relatie tot de universiteiten (41) 

Lange jaren is de universiteit buiten schot gebleven in het 

Belgische parlement. In het begin der zestiger jaren kwam 

daar verandering in bij de discussies over de universitaire 

expansie en nog meer na de splitsingseisen te Leuven (1968) 

en de vraag naar nieuwe beleidsstructuren in de universitei-

ten (1969). De universiteit is echter nooit voorwerp van de 

harde discussies geweest tijdens de Schoolstrijd (1954-1958) 

en maakt evenmin deel uit van het "Schoolpact". Dit betekent 

echter niet dat de tegenstelling katholiek - niet-katholiek 

niet zou gespeeld hebben bij de politieke besluitvorming in-

zake de universitaire expansie. Het is immers duidelijk dat 

tijdens de verschillende discussies omtrent de universitaire 

expansie de reeds door Emile Vandervelde in 1912 beschreven 

drieledige tegenstelling ook in relatie tot de universitei-

ten wordt gehanteerd, nl. "antagonismes de classes", "anta-

gonisme de croyances", en "antagonisme de nationalités" (42). 

In de na-oorlogse periode kan men wat betreft de politieke 

benadering van het universitair onderwijs drie periodes on-

derscheiden : 1) 1945-1964 : de periode van de eerste demo-

cratisering 2) 1965-1969 : de eerste universitaire expansie, 

3) 1970 tot nu : de tweede universitaire expansie en de be-

leidsstructuurverandering der universiteiten. 

De eerste periode (1945-1964) wordt gekenmerkt door een al-

gemene eis naar democratisering van het universitair onder-

wijs. Dit is zowel gespreksstof van de studentenorganisaties 

en de diverse arbeidersorganisaties (43) als van de politie- 

ke besluitvormers. Twee belangrijke momenten moeten hierin 

gestipuleerd worden : de wet van 19 maart 1954 waardoor een 

"Nationaal Studiefonds" wordt opgericht en de wet van 8 juni 

1964 waardoor een "maturiteitsexamen" wordt ingericht (omni-

valentiewet). De eerste wet verleent o.m. studiebeurzen aan 

minvermogende studenten die in het middelbaar onderwijs blijk 

gaven geschikt te zijn universitaire studies te doen. De 

tweede wet maakt de toegankelijkheid van de universiteit af-

hankelijk van een proef na het middelbaar onderwijs. Hier-

door worden alle studierichtingen van de universiteit (uit-

gezonderd deze voor burgerlijk ingenieur) opengesteld voor 

alle studenten met gelijk welke middelbare opleiding. 

Ondertussen werd het echter duidelijk dat bestaande univer-

siteiten niet langer de groeiende studentenaantallen konden 

opvangen. Van 22.462 studenten in 1954-55 groeide het aantal 

in 1964-65 tot 40.307. Van verschillende zijden (studenten-

organisaties, rectoren, vakbonden, bisschoppen) werden er 

oplossingen geformuleerd. Het vergelijk dat door de wet van 

9 april 1965 werd bereikt was een typisch product van de 

Belgische pacificatie-politiek. Het resultaat van de wet was 

dat er naast de 4 oude universiteiten (Brussel, Gent, Leuven, 

Luik) twee staatsuniversitaire centra werden opgericht (Mons 

en Antwerpen) en twee katholieke universitaire faculteiten 

werden erkend (Namur, U.F.S.I.A. (Antwerpen_)). Daarenboven 

mocht de Université Libre de Bruxelles expansie zoeken in 

het arrondissement Nijvel en de Katholieke Universiteit Leu-

ven in Brussel en Kortrijk. Zowel katholieken en niet-katho-

lieken als Walen en Vlamingen konden deze oplossing aanvaar-

den. 

Men voelde in regeringskringen en de universiteiten echter 

wel aan dat de geboden oplossingen niet voldoende waren. De 
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universiteit zou dichter bij de bevolking gebracht moeten 

worden door een grotere spreiding. Daarenboven waren de wen-

sen van verschillende politieke partijen nog niet helemaal 

ingelost. Wanneer op 7 februari 1968 de Christen-liberale 

regering Van den Boeynants valt over de eis van de Vlaamse 

C.V.P. (onder druk van de Vlaamse studenten, assistenten en 

professoren van de K.U.L.) om de tweetalige Leuvense Univer-

siteit te splitsen en de Franstalige afdeling van deze uni-

versiteit naar Wallonië over te brengen, wordt meteen een 

aanleiding gevonden om een tweede universitaire expansie in 

te zetten. Rond dezelfde tijd hebben naast bezettingen en 

betogingen in Leuven ook acties plaats te Brussel, Gent en 

Luik. De eis van studenten en personeel van deze universitei-

ten is een nieuwe beleidsstructuur voor de universiteiten. 

De twee problemen worden door de nieuwe christen-socialis-

tische regering G. Eyskens verschillend aangepakt. 

Het probleem van de expansie maakte voorwerp uit van voorbe-

reidende gesprekken door een politieke elite maar buiten de 

normale parlementaire organen. Niet enkel de Leuvense Univer-

siteit werd gesplitst maar ook de Brusselse. Katholiek en 

niet-katholiek België kregen daardoor hun zin, alsook Wallo-

nië en Vlaanderen. In Antwerpen zou een a-confessionele Uni-

versitaire Instelling worden opgericht en het Universitair 

centrum van Mons zou een staatsuniversiteit warden. Limburg 

zou kandidaturen krijgen in Hasselt (L.U.C.) en Luxemburg 

zou een post-universitaire "Fondation Universitaire Luxem-

bourgeoise" herbergen. Dit product van Belgische antagonis-

men mocht in 1970 reeds onderdak verstrekken aan 65.008 stu-

denten (44). 

Tegelijkertijd met deze expansie-discussie won ook de idee 

veld dat alle universiteiten op gelijkaardige wijze zouden 

moeten gefinancierd worden. De wet van 27 juli 1971 maakte 

dit mogelijk. Maar dit bracht ook de staat dichter bij de 

universiteit. Staatscontrole nam toe (regeringsafgevaardig-

de) zowel in vrije als in staatsuniversiteiten. Dit zou bron 

worden van een constante spanning tussen staatsoverheid en 

universiteiten. Deze spanning zou nog verhoogd worden door 

de verschillende financieringsverminderingen van de univer-

siteiten door de regering in de crisisjaren van 1975-1979. 

Ofschoon de staatsoverheid een stevige greep heeft op de uni-

versiteiten door de financieringswet, wilde het parlement 

geen dictaat opleggen aan de universiteiten bij de wijziging 

van de beleidsstructuur. De vrije universiteiten hervormden 

totaal autonoom hun beleidsstructuur, terwijl het parlement 

zich liet inspireren door de universitaire wereld. De wet 

van 24 maart 1971 heeft een beleidsstructuur geformuleerd 

waarin naast professoren, ook assistenten, technisch perso- 

neel, 	studenten en vertegenwoordigers van het economisch 

en sociaal leven een zeg zouden hebben. In de vrije univer-

siteiten zette men een gelijkaardige structuur op. 

1970 wordt hier gehanteerd als begin van de derde periode 

omdat in dat jaar de wetten op de tweede universitaire ex-

pansie vorm krijgen en ook de nieuwe beleidsstructuren inge-

voerd worden (aan de vrije universiteiten). 

2. Sociaal-wetenschappelijke benadering van de universiteiten 

Het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in België in verband 

met de universiteit lijkt wel gebiologeerd door drie proble-

men, nl. 1) uit welke socio-professionele categorieën komen 

de universiteitsstudenten, 2) wat zijn de slaagkansen aan de 



universiteit en 3) welke beroepsactiviteit speelt er na de 

universiteit. Op een totaal van 105 studies ziet men dat 58 

zich met de eerste vraag inlaten, 21 behandelen vraagstukken 

van slagen en 10 behandelen de arbeidsmarkt. Nog vijftien an-

dere studies behandelen verschillende problemen, o.a. be-

leidsstructuur van de universiteit, opleiding van leerkrach-

ten, enz. (45). 

Zoals voorheen zal hier opnieuw de vraag bekeken worden of 

er enig verband bestaat tussen de politieke probleembehande-

lingen en de sociologische probleemformuleringen. En in de 

mate van het mogelijke zal er ook gepoogd worden een aandui-

ding te geven van de professionele kentrekken van de onder-

zoekers (opleiding, onderzoekcentra, enz.). 

1) Algemeen overzicht 

Bij een eerste ruwe benadering der cijfers (zie tabel 2) kun-

nen wij enkele trends onderscheiden : 

a) Tot 1969 zijn de hoofdvragen ! welke sociale categorieën 

gaan er naar de universiteit en wie slaagt er. Van de 47 

studies behandelen er 46 deze problematiek. De klemtoon 

ligt echter duidelijk op de democratiseringsproblematiek 

(46). 

b) Vanaf 1970 wordt de vraagstelling verlegd. Democratise-

ring (19 op 57) en slagen (14 op 57) trekken nog wel de 

aandacht, maar men gaat nieuwe vragen stellen. De grote 

aanwas van studenten heeft immers problemen laten zien naar 

plaatsingsmogelijkheden. Men stelt zich meer en meer de 

vraag waar de afgestudeerden na de universiteit gaan wer-

ken (10 op 57 studies). Daarenboven werd de vraagstelling 

ook meer betrokken op het eigenlijke onderwijsgebeuren 

aan de universiteit en op de besluitvorming (14 van de 57 

studies). 
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e) Van de 83 verschillende auteurs (46bis) kan men er slechts 

39 als getrainde sociologen onderscheiden. De overigen 

zijn psychologen of pedagogen (groot deel), economisten, 

historici, mathematici, juristen, enz... 

De belangstelling van sociologen voor universitaire pro-

blemen neemt toe in de tijd. In de eerste periode onder- 

tiger jaren in België is gestart en pas aan de meeste uni-

versiteiten algemeen werd in de zeventiger jaren. 

d) Ook stelt men in tabel 2 vast dat de betekenis van de so- 

ciologen voor de studie van de verschillende probleemge-

bieden erg verschilt : 

1) Op 39 auteurs die de democratisering bestuderen zijn 

er 18 sociologen (+ 46 %). 

2) Van de 19 analysten der slaagcijfers aan de universi-

teiten zijn er slechts 4 sociologen (+ 21 %). 

3) De arbeidsmarkt wordt door 9 onderzoekers bekeken waar-

van 4 sociologen. 

4) De overige probleemgebieden worden door 16 onderwijs-

kundigen aangesneden waarvan 13 sociologen. 

e) Merkwaardig is verder dat op één uitzondering na, alle 

sociologen verbonden zijn aan een universiteit hetzij als 

wetenschappelijk ambtenaar, hetzij als hoogleraar. Dit is 

ook het geval voor het grootste deel der andere auteurs. 

Ook deze cijfermatige analyse dient vanzelfsprekend met de 

nodige omzichtigheid behandeld. De betekenis van de diverse 

studies (gerichtheid, methode, omvang) werd onvoldoende in 

rekening genomen. In wat volgt worden ze wat meer inhoude-

lijk bekeken. 

kent men slechts 6 sociologen op 22 auteurs, in 

periode reeds 7 op 17 en in de derde periode 26 

gen op 44 auteurs. Men moet er wel mee rekening 

dat sociologie als specifieke opleiding slechts 

de tweede 

sociolo-

houden 

in de zes- 

35. 

2) De relatie tussen politieke opties en sociologische vraag-

stelling 

a. De periode van de eerste democratisering (1945-1954) 

Sedert de stichting van het "Nationaal Studiefonds" in 1954 

is het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in verband met de 

universiteit hoofdzakelijk bezig met vragen omtrent de so-

ciale samenstelling van de studentenpopulatie. Men stelt 

vragen omtrent de socio-professionele categorieën waaruit de 

studenten komen, het geslacht, de opleiding der studenten en 

der ouders, de gezinsgrootte, geografische herkomst en dgl., 

en men gaat na hoe die categorieën gespreid liggen over de 

verschillende studierichtingen. Men beperkt zich in dit 

hoofdzakelijk beschrijvend werk tot het verzamelen van zijn 

materiaal met behulp van schriftelijke vragenlijsten, secun-

daire bronnen en in enkele zeldzame gevallen met behulp -van 

het interview• 

Ofschoon het onderzoek in hoofdzaak beperkt is tot hoger ge-

geven. factoren zijn er enkele onderzoekers die een aantal 

factoren aanwijzen die de achtergrond van bepaalde categorie-

en kunnen verklaren of de democratisering, vertaald in ter-

men van een ruimere participatie van de lagere socio-profes-

sionele categorieën aan het universitair onderwijs, kunnen 

bevorderen. L. Coetsier noemt ondermeer 1) een bewuste wel-

vaartspolitiek die rekening houdt met de regionale verschil-

len, 2) een "opvóeding van de onderste en middelste bevol- 

kingslagen tot een hoger 

en -leningen in functie van werkelijke familielast 

breiding van hulp langs 

(47). Verder wordt ook de 

Diensten voor Studieadvies en 1)  1:.M1iSt.-  

omnivalentie der middelbare diplo- 

aspiratieniveau", 3) studiebeurzen 

en 
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ma's verdedigd en de uitstel van studierichtingkeuze in het 

middelbaar onderwijs teneinde de democratisering van de uni-

versiteit niet te hinderen (4a). 

Ondertussen ziet men in tal van geschriften de Vlaams-Waalse 

problematiek naar boven komen. De stroming van de eerste uni-

versitaire expansie wordt reeds voorbereid in de vijftiger 

jaren. In 1959 wijst Coetsier op het feit dat Vlaanderen met 

62 % der Belgische jeugd maar beschikt over twee universitei-

ten, terwijl Wallonië met 38 % der jeugd over drie universi-

teiten beschikt. Daarenboven stroomt men in Vlaanderen niet 

Voldoende door naar het hoger middelbaar onderwijs en parti-

cipeert men amper aan doctorale programma's (49). Een ande-

re reden voor de achterstand van Vlaanderen t.o. Wallonië is 

nog de grote vlucht van Vlaamse jongeren in de 4e graad van 

het lager onderwijs, die goede krachten gewoonweg blokkeert 

(50). 

Het onderzoek in verband met slagen aan de universiteit is 

eerder van leerpsychologische aard. De vragen hebben betrek-

king op de geïnvesteerde tijd in de studie, regelmatige stu-

die en dgl., maar ook gaat men na uit welk socio-professio-

neel milieu men komt (51). De meeste studies gebeuren als 

een "éénmansonderneming", maar ook is er het product van een 

groep professoren van de U.L.B. geholpen door een lid van 

het Institut de Sociologie Solvay (52). 

De positie van de meeste onderzoekers in deze periode is 

zeer duidelijk. Het zijn mensen verbonden aan een bepaalde 

universiteit en de probleemstellingen die zij aansnijden 

zijn meestal met deze universiteit verbonden, ofschoon men 

zich theoretisch wel afvraagt of het probleem elders in de-

zelfde banen loopt. Elke universiteit had wel 66n of ander 

onderzoeker die zich met de problematiek van de doorstro-

ming van kinderen uit de minder begunstigde milieus bezig 

hield (53). Dit fenomeen werd als zo belangrijk aangevoeld 

dat men tot op de huidige dag aan verscheidene universitei-

ten elk jaar opnieuw de sociale herkomst van de studenten 

onderzoekt (54). Opvallend is echter dat de probleemstel-

ling niet veel veranderd is. Men blijft steken in de vraag 

welke de sociale herkomst is van de student, maar waarom nu 

juist deze categorie meer of minder naar de universiteit 

trekt wordt niet in de empirische observatie opgenomen. 

De centra waar deze democratiseringsvragen werden gesteld 

waren Gent, Brussel en Leuven. Het eerste hoofdzakelijk be-

mand door pedagogen en psychologen, de twee laatste door so-

ciologen. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat sedert 

1960 de Universitaire Stichting jaarboeken uitgeeft waarin 

studentenaantallen gesitueerd worden naar universiteit, taal, 

arrondissement en studierichting. Mede door deze publicaties 

kwam de achterstand van Vlaanderen inzake universiteitspar-

ticipatie aan het licht. Dit probleem zou het begin van de 

zestiger jaren de politieke discussie bezig houden en zou 

leiden tot de eerste universitaire expansie. 

b. De periode van de eerste universitaire expansie (1965-

1969) 

Ofschoon sommigen spreken over een "windstilte rond deze pro-

blematiek" (van democratisering) (55) toch lijkt ons dit in 

geen geval waar voor de vraagstelling in de sociologische 

analyses van deze periode. Men kan wellicht wel stellen dat 

door de geïnteresseerde drukkingsgroenen (o.a. arbeidersor-

ganisaties) minder openbare standpunten werden geformuleerd. 

Een gemiddelde van meer dan 3 studies per jaar werden er in 
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verband met doorstroming naar de universiteiten tussen 1965-

1969 gepubliceerd en een groot deel (12 studies) publiceer-

den empirisch materiaal verzameld in functie van de studie 

op basis van eigen enquêtes of gebruik makend van het werk 

van derden (o.a. van de Universitaire Stichting). 

De bestaande gewoonte in de democratiseringsstudie die we in 

de eerste periode beschreven blijkt doorgezet te worden. De 

belangstelling blijft uitgaan naar de volgende variabelen, 

nl. faculteit, socio-professionele categorie der ouders, sco-

larisatie der ouders, middelbaar onderwijs van de student, 

geslacht, gezinsgrootte. Er wordt ook gewag gemaakt van stu-

diebeurzen, huisvesting der studenten en burgerlijke stand 

der studenten (56). Men raakt dus wel een aantal belangrij-

ke categorieën aan die een differentiatie in het volgen van 

universitair onderwijs teweegbrengen maar men doet haast 

geen onderzoek over de verschillende kentrekken van deze ca-

tegorieën die de doorstroming kunnen hinderen. Men spreekt 

b.v. over een ander waardenpatroon bij de "volksklassen" en 

over de "angst voor de vervreemding van de kinderen", maar 

er wordt weinig empirisch materiaal in dit verband aange-

reikt (57). 

Op élén punt komt er wel verandering, ni. De Lanoo stelt de 

vraag naar de democratisering over een langere periode (van 

1934-1966) en plaatst dit in een vraagstelling rondom de 

stratificatietheorieën (58). 

De overtuiging, in vroegere periode reeds gemeld, dat regio-

nale welzijnsverschillen eveneens de democratisering kunnen 

tegenhouden, vindt in deze periode empirische bevestiging 

in enkele studies (59). Maar ook de oude tegenstelling tus-

sen Vlaanderen en Wallonië wordt wederom aangesneden. De wet 

van 9 april 19b5 had Vlaanderen en Wallonië bedacht met en- 

kele nieuwe universitaire centra, maar de tweede universi-

taire expansie zou in 1968 opnieuw besproken moeten worden 

(door de gebeurtenissen in 1968 werd dit afgeremd). J. Ma-

ton (Gent) berekent rond deze tijd dat de bouw van 4 nieuwe 

universiteiten niet meer dan een surplus van 7 % studenten 

zou aantrekken. De kost voor deze democratisering vindt hij 

te hoog (60). Anderzijds gaan Coetsier en Bonte na welke de 

aantrekkingskracht van de Franstalige universiteiten op 

Vlaamse studenten is (61). En in dezelfde tijd brengt E. 

Creutz naast het probleem van de relatie tussen universiteit 

en arbeiderswereld en de democratisering reeds de inplanting 

van de U.C.L. in Wavre ter sprake. Deze auteur spreekt ech-

ter voor het M.O.C. (62). 

Een zeer duidelijke aansluiting bij het politieke gebeuren 

vindt men in "L'opinion publique belge et l'université de  

Louvain. Enquête sociologique sur les problèmes de l'univer-

sité et divers problèmes connexes (1967). Deze studie uitge-

voerd in opdracht van de Association du corps acadámique et 

du personnel scientifique de l'université de Louvain tracht 

een aanduiding te geven dat de U.C.L. in Leuven moest blij-

ven teneinde het separatisme in België geen kans te geven. 

De U.C.L. en de K.U.L. zouden echter in 1968 toch uit elkaar 

gaan. 

Wat betreft deze laatste punten kan men dus wel zeggen dat 

de sociologische vraagstelling de politieke vraagstelling 

volgt. Dit blijkt ook nog op een ander terrein, nl. de omni-

valentie der diploma's van het middelbaar onderwijs door de 

wet van 8 juni 1964. Reeds in 1965 vraagt D'Hoogh wat het 

effect was van deze wet voor de U.L.B. In 1966 formuleert 

Besmet de vraag opnieuw voor de U.L.B. en in 1969 doet Bonte 

dit voor de R.U.G. (63). De balans is negatief. 
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Merkwaardig is eveneens dat het standpunt, vertolkt door de 

Rector Boeckaert van Gent in 1964, tegen de spreiding van 

de kandidaturen (64) pleitbezorgers vindt bij de Gentse on-

derzoekers Coetsier, Van Steenkiste, Bonte en Maton (65). 

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat de studies over 

c. 

1) 

De periode van de tweede universitaire expansie en van 

de democratisering der universitaire beleidsstructuren 

(1970-1979) 

De belangstelling in de studies over de universiteit 

blijft de klassieke trend volgen : bijna 2/5 van de stu- 

slagen aan de universiteit niet zozeer leerpsychologische 

factoren opnemen, dan wel het studieverloop van de studen-

ten rekening houdend met het resultaat van middelbaar onder-

wijs, beursstudent of niet-beursaal, sociale herkomst, leef-

tijd en geografische herkomst (66). 

In vergelijking met vorige periode (1945-1964) is er weinig 

aan de posities van de onderzoekers gewijzigd. De meeste on- 

dies gepubliceerd tussen 1970-1979 zijn aan democratise-

ringsproblemen gewijd. De klassieke vraag "uit welke so-

cio-professionele categorieën komen de universitairen ?" 

blijft aan de orde. Tal van universiteiten verzamelen 

jaarlijks antwoorden op deze vraag. Dit materiaal is ech-

ter weinig vergelijkbaar. Hier tracht men nu iets aan te 

verbeteren in het kader van het "Nationaal impuisprogram-

ma voor het onderzoek in de informatica-universitaire da- 
der hen zijn 

universiteit 

leraar. Deze 

verbonden aan een onderzoeksafdeling van een 

als wetenschappelijk ambtenaar, soms als hoog-

verbondenheid met een universiteit heeft een 

tabank, catalogus studenten" 

tenschapsbeleid (67). Op dit 

geen resultaten. Men mag wel 

van het Ministerie voor We- 

ogenblik zijn er echter nog 

stellen dat de democratise- 
duidelijke impact op hun studie-domein. De meeste studies 

beperken zich tot de studenten van de universiteit waaraan 

de onderzoeker werkt. In enkele gevallen slechts worden de 

problemen nationaal aangepakt. Soms kan men een sterke band 

zien tussen standpunten verdedigd door de academische over-

heid en de opties van de onderzoekers (cfr. Gent). 

Ook de centra blijven dezelfde : Gent, Brussel en Leuven. In 

Gent worden de democratiseringsvragen bestudeerd door psy-

chologen en pedagogen, terwijl in Brussel en Leuven sociolo-

gen dit werk doen. Ondertussen is echter de opleiding van 

sociologen toegenomen en met die toename ook het sociologisch 

onderzoek. Deze onderzoekcentra zullen eveneens ruimte bie-

den voor een nieuwe sociologische vraagstelling over de uni-

versiteit in de derde periode. 

ring niet het niveau heeft bereikt dat sommige hoopten 

(68). Studiebeurzen brachten slechts een geringe stijging 

van de arbeiderskinderen aan de universiteiten teweeg, 

maar een grotere participatie van de kinderen uit de mid-

dencategorie. 

Enkele veranderingen zijn er echter in deze democratise-

ringsstudies waar te nemen. Op de eerste plaats gaat men 

nu ook het aantal diploma's tellen dat afgeleverd wordt, 

en op de tweede plaats gaat men de universiteit bekijken 

als doorstromingskanaal naar beroepen (69). 

2) In deze periode nemen ook het aantal studies toe in ver-

band met het slagen aan de universiteit, nl. 1/4 van al-

le werken tussen 1970-1979. De bestudeerde variabelen in 

deze studies veranderen niet veel in vergelijking met 

vroeger, tenzij dat nu ook in sommige studies slaagcij-

fers van het niet-universitair hoger onderwijs worden op- 
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genomen (70). Er is nochtans één rijkere studie, nl. de-

ze van de pedagoge M. Lohle-Tart-Esser, waarin naast tal 

van didactische en leerpsychologische variabelen eveneens 

variabelen zijn opgenomen van het studentenleven (71). 

Als belangrijkste determinanten van de slaagkans komen 

steeds de resultaten en de aard van het secundair onder-

wijs terug en de universitaire studierichting. De sociale 

herkomst heeft maar onder bepaalde voorwaarden een in-

vloed. Beursstudenten maken een iets betere kans dan ande-

re studenten. 

Tussen deze 11 auteurs bevinden zich vier sociologen. Twee 

van deze studies werden aanvaard als doctoraatsthesis in 

de sociale wetenschappen (72). 

Een band met de politieke vraagstelling is er niet direct 

te bespeuren. Slechts één auteur, nl. Dijck, verwijst 

naar zijn betrokkenheid in een ministeriële commissie 

(1972) die moest onderzoeken of er een preselectie voor 

de universiteit mogelijk was. 

3) De vraag naar de democratiserende werking van de univer-

siteit werd in deze periode ook verlegd. De universiteit 

werd niet meer bestudeerd als eindpunt van de democrati-

sering, maar wel als bron van sociale mobiliteit. Twee 

Leuvense studies moeten hier vermeld worden. De eerste 

omvat een steekproef van 1.995 alumni (uit de jaren 1934, 

1939, 1944, 1949, 1954, 1959) en onderzocht de invloed 

van begaafdheid, migratie, gezinsomvang en opleiding op 

de sociale mobiliteit (73). De tweede studie onderzocht 

het verschillend mobiliteitsgedrag van 51 alumni uit ar-

beidersgezinnen en 96 alumni uit de hoogste sociale laag 

(74). Uit deze studies blijkt duidelijk dat de mobiliteit 

die de universiteit bewerkt doorkruist wordt door de stu-

dieloopbaanresultaten en het socio-economische milieu 
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waaruit de alumni komen. M.a.w. goede uitslagen en een fi-

nanciële comfortabele positie bevorderen een opwaartse so-

ciale mobiliteit. 

In dezelfde lijn kan men ook de studies plaatsen die aan 

bepaalde faculteiten en universiteiten gebeurden. Nochtans 

ligt in deze studies eerder de klemtoon op de kennis van 

de tewerkstellingsmogelijkheden, dan wel van de sociale 

mobiliteit. Men voelt hierin de angst van de universitei-

ten om mensen te vormen die niet allen een job vinden waar-

toe ze zijn opgeleid (75). 

De snelle groei van de studentenbevolking (in 1977-7b wa-

ren er 89.349 studenten aan de universiteiten waarvan 

78.287 Belgen) en de toename van het aantal gediplomeer-

den ging de laatste jaren immers gepaard met een econo-

mische crisis. In plaats van de vraag naar democratisering 

komt in een aantal geschriften de vrees voor werkloosheid 

der academici naar boven. Op basis van de bestaande trends 

tracht men de studierichtingen te identificeren die inza-

ke tewerkstelling problematisch zullen zijn in de toekomst 

(76). Eén van deze studierichtingen is de sociologie. 

De wording van deze laatste studies (over de arbeidsmarkt) 

kan gezien worden binnen de regelmatige pogingen van de 

regeringen om de universiteiten, die door de wet van 27 

juli 1971 een ruime financiering hadden gekregen, tot een 

soberder leefwijze aan te manen. Regelmatig dreigde het 

spook van de "numerus slausus" als één van de maatregelen. 

De financiering van de universiteiten gebeurt trouwens op 

basis van het aantal studenten. 

4) Naast de democratiseringsstudies, de docimologische onder-

zoeken en de vraagstellingen over de arbeidsmarkt en de 

universiteit als bron van sociale mobiliteit, werden er 

nog 14 studies ever zeer diverse terreinen gepubliceerd. 
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zaam aan een universiteit, hetzij als tijdelijk weten-

schappelijk ambtenaar, hetzij als vast benoemd onderzoe-

ker of hoogleraar. Door de oprichting van nieuwe onder-

zoekseenheden en studiediensten bij de rectoraten van de 

verschillende universiteiten zijn de arbeidsmogelijkheden 

in de onderwijssociologie wel toegenomen. Nochtans niet 

fenomenaal, aangezien het meeste onderzoek van contracten 

afhankelijk is waar slechts weinig sponsors voor te vin-

den zijn (80). 

Naast de centra Gent, Brussel en Leuven (K.U.L. en U.C.L.) 

komt nu ook Antwerpen aan bod, nl. de U.I.A. De probleem-

benadering blijft echter zeer plaatselijk. Het overgrote 

deel der studies onderzoekt slechts de universiteit waar-

aan de onderzoeker werkt. 

C. Politisering van de onderwijsproblemen en professionalise-

ring van de onderwijssociologen  

1. Het is redelijk zich af te vragen of sociologen voeling 

houden met de politieke probleemformulering en probleem-

oplossing. Het is immers zo dat de politieke discussies 

en antwoorden een kristalisatie zijn van een grote varia-

tie aan reacties op bepaalde problemen, i.c. hier onder-

wijsproblemen, komende van verschillende belangengroepen 

en politieke formaties. Aangezien deze vragen het sociale 

leven beroeren zullen deze de sociologen niet koud laten. 

De uitbouw van hun professie kan erdoor bepaald worden. 

Wanneer we voorgaande analyse bekijken dan moet er op 

deze probleemstelling met de nodige nuances geantwoord 

worden. Het is duidelijk dat bepaalde onderzoekers direct 

44. 

Een deel ervan (zes) behandelen het ontstaan, het verloop 

en de resultaten van de structuurveranderingen van de uni-

versiteiten tussen 1968 en 1973 (77). De vraag naar demo-

cratisering en beleidsstructuren was echter in eerste in-

stantie een vraag van de universiteitsbevolking, die 

slechts traag werd ingevolgd door het parlement. In die 

zin mag men zeggen dat de politieke probleemformulering 

maar in tweede orde aanleiding was voor de sociologiSche 

benadering van het probleem. In deze studies komt nochtans 

de politieke vraagstelling het scherpst naar boven. 

Een ander belangstellingspunt in de periode 1970 is de 

leerkrachtenopleiding. Politiek was daar niet direct aan-

leiding toe. De opleiding van leerkrachten die sedert 1929 

wettelijk onveranderd is gebleven werd trouwens met varië-

rende intensiteit bekritiseerd gedurende vele jaren. Het 

middelbaar onderwijs waarvoor deze leerkrachten worden op-

geleid veranderde echter op verschillende momenten, het 

meest ingrijpend echter sedert 1970. 

Bedoelde studies i.v.m. de lerarenopleiding werden reeds 

besproken bij de behandeling van het secundair onderwijs. 

In bet algemeen betreft het hier een onderzoek naar de o-

pinies van academisch opgeleide leerkrachten omtrent de 

lerarenopleiding en het lerarenberoep enerzijds (U.I.A.) 

(7&) en een peiling naar de betekenis van o.m. de univer-

sitaire lerarenopleiding voor de onderwijsvernieuwing 

(K.U.L., afdeling onderwijssociologie) (79). 

5) In de periode vanaf 1970 wordt de sociologische vraagstel-

ling m.b.t. de universiteit meer en meer het domein van 

vaksociologen. Zij delen hun studiedomein nog steeds met 

andere onderwijskundigen, maar proportioneel vormen zij 

de grootste categorie (zie tabel 2). 

Hun beroepspositie verandert weinig. Bijna allen zijn werk- 
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inpikkend op het politieke gebeuren hun taak ten uitvoer 

brengen. Nochtans lijkt het ons al te eenvoudig te stellen 

dat de professionalisering van de onderwijssocioloog in di-

rect verband moet gezien worden met de politieke discussies. 

Men kan echter niet ontkennen dat een aantal studies direct 

bij bepaalde politieke problemen aansluiten zonder echter te 

stellen dat deze politieke vraagstelling steeds de belang-

rijkste reden was voor het onderzoek. De volgende studiedo-

meinen kunnen hier vermeld worden s 1) studies die moesten 

toelaten een beeld te krijgen van de nood aan scholen en per-

soneel op secundair niveau, 2) een studie over het Nederlands-

talig onderwijs in Brussel, 3) een artikel over het statuut 

der leerkrachten in het katholiek middelbaar onderwijs, 4) 

enkele studies over de Vlaamse achterstand inzake universi-

tair onderwijs, 5) in zekere zin de doorstromingsstudies 

(naar de universiteit) uit de periode 1945-1964, 6) drie stu-

dies die het effect van de omnivalentiewet bekijken, 7) enke-

le studies over de interne structuurveranderingen der univer-

siteit. 

De meerderheid der onderzoeken ontstaan echter in een andere 

context. Het ogenblik waarop zij worden aangezet of verschij-

nen is gekenmerkt door een afkoeling van de politieke dis-

cussies op parlementair vlak over de bestudeerde problemen. 

Andere factoren hebben blijkbaar een zwaardere impact op de 

wording der sociologische probleemformuleringen. 

Het is b.v. moeilijk een band te vinden tussen de politieke 

vraagstellingen en de studies over de positie der leerkrach-

ten in het middelbaar onderwijs, de onderzoeken in verband 

met bijzonder onderwijs en onderwijs voor vreemdelingen, en 

de studies omtrent democratisering in het lager en middel-

baar- onderwijs. 

Anderzijds schijnt er voor bepaalde studiedomeinen 
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een bepaalde "traditie" te groeien. 

De grote reeks democratiseringsstudies aan universitei-

ten getuigen van deze vasthoudendheid. Daarenboven ziet 

men dat deze studies zeer sterk door de werkgever be-

paald worden : de meeste onderzoekers maken enkel een 

soort winst- en verliesrekening op voor de eigen univer-

siteit. 

Deze trend van traditie en plaatselijke betrokkenheid 

vindt men eveneens terug in de docimologische en de ar-

beidsmarktstudies in verband met de universiteit. De stu-

dies ontstaan eerder als een soort service aan de univer-

siteit waaraan de onderzoekers werken en gebeuren in on-

derzoekseenheden waar het ofwel de hoofdopdracht is of 

een belangrijk onderdeel van de taak. 

Andere studies, o.m. de verzuilingsstudies, groeien uit 

een bepaalde traditie in de onderzoekseenheid en uit de 

betrokkenheid van de onderzoekers op een bepaalde pro-

bleemoplossing die door de huidige maatschappelijke struc-

tuur wordt verhinderd. 

De reeks onderzoeken in verband met het onderwijsgebeu-

ren in het V.S.O. tenslotte komen niet tot stand in de 

zestiger jaren wanneer de politieke discussie0 over het 

V.S.O. aan de gang is, maar wel op een moment dat het 

V.S.O. in het staatsonderwijs algemeen is. Ze worden aan-

geboden als een soort dienstverlening aan de beleidvoer-

ders die het innovatie-proces moeten bijsleutelen. 

Op basis van hier gevolgde methode kunnen wij geen uit-

spraak doen over factoren als de positie van de onderzoe-

ker in de onderzoekseenheid of in de universiteit, de be-

schikbaarheid van onderzoeksgelden, enz. Wij menen noch-

tans dat deze laatste factoren, samen met de voorgaande 

een sterkere greep hebben gehad op de wording van de on- 
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derwijssociologie in België dan de politieke vraagstel-

ling. 

2. Het beeld dat wij hebben trachten op te hangen van de on-

derwijssociologische vraagstelling in België werd bemoei-

lijkt door het feit dat alle werk zich niet aandient als 

sociologisch en ook niet steeds gedaan wordt door getrain-

de sociologen. Van de 196 bestudeerde studies konden wij 

ongeveer de helft van de auteurs als getrainde sociologen 

erkennen. De andere auteurs waren psychologen, pedagogen, 

mathematici, economen, juristen, enz. Het is daarenboven 

duidelijk geworden dat de aanwezigheid van de sociologen 

groter wordt tegen het einde der zestiger jaren en in de 

zeventiger jaren. Dit houdt verband met de zeer jonge ves-

tiging van een specifieke opleiding voor sociologen. Daar-

enboven liet de studentenexplosie en daarmee gepaard gaan-

de creatie van nieuwe universiteiten toe meer sociologen 

in opleiding- en onderzoeksprogramma/s op te nemen. Dit 

heeft ook in de onderwijssociologie zijn sporen na gela-

ten. Men ziet duidelijk toenemende onderwijsociologische 

productie vanaf 1965. 

Nochtans kan men niet stellen dat er een specifieke op-

leiding voor onderwijssociologen in België bestaat. Aan 

de staatsuniversiteiten van Mons en Luik, aan de K.U.L., 

de U.L.B. en de V.U.B. worden er wel onderwijssociolo-

gische cursussen gegeven (30 tot 45 u.), en bestaat er 

een traditie in het schrijven van onderwijssociologische 

eindverhandelingen. Nochtans kan dit niet als een zuiver 

onderwijssociologische opleiding bestempeld worden. Men 

dient ook op te merken dat geen enkel van de vermelde 

hoogleraren uitsluitend een opdracht heeft in de onder-

wijssociologie. 

De deskundigheid van de onderwijskundige onderzoekers 

komt uit deze 196 studies op een zeer gedifferentieerde 

wijze aan de oppervlakte. Het is o.m. niet altijd duide-

lijk wat de socioloog nu meer weet aan te brengen dan de 

pedagoog of psycholoog. De specificiteit van de deskun-

digheid van de onderwijssocioloog is niet altijd uit de-

ze studies af te lezen. 

Het is daarenboven zo dat de operationalisatie van de 

vraagstelling van een sterk verschillend gehalte is. Een 

groot aantal onderzoekers werkt uitsluitend op secundair 

materiaal of beperken zich tot de verwerking van eerder 

eenvoudig geoperationaliseerd materiaal. In recentere ja-

ren verandert daarin iets : het enquête-materiaal is ruim 

geoperationaliseerd en de analyse-technieken nemen meer 

voeling met de stand van de hedendaagse onderzoekstechnie-

ken. 

Het grootste deel van de onderzoekers genieten in hun ar-

beid de autonomie eigen aan de universiteit. Dit betekent 

echter niet dat zij geen rekening dienen te houden met de 

sponsors van hun onderzoek. Het merendeel van het geld 

komt echter van het Fonds voor Kollektief Fundamenteel 

Onderzoek en de universiteiten zelf. Soms is er een mi-

nisteriële en zelden een internationale financiering. Men 

kan dus wel stellen dat de meeste onderzoekers van een be-

trekkelijke autonomie genieten, ofschoon het duidelijk is 

dat het onderzoek over de universiteiten meestal beperkt 

blijft tot de universiteit van de onderzoeker. 

De meeste onderzoekscentra zijn te vinden aan de R.U.G., 

U.L.B., U.C.L., K.U.L. en recent aan de U.I.A. (81). Som-

mige onderzoekseenheden zijn verbonden met de inrichtende 

machten van het onderwijs (N.S.K.O.) of belangenorganisa-

ties (Centrum voor Sociaal en Psycho-pedagogisch Onder- 
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zoek, Heverlee). 

Volgens het meeste recente overzicht van de Diensten voor 

programmatie van het Wetenschapsbeleid was men in 1976 

slechts in 5 centra met onderwijssociologisch onderzoek 

bezig nl. "Centre d'études des proble. mes sociaux et pro-

fessionels (U.L.B.), Chaire de Sociologie (U.E. Liège), 

Centre d'étude de sociologie de l'éducation (U.L.B.), Ho-

ger Instituut voor de arbeid(K.U.L.), Afdeling Onderwijs-

sociologie van het Sociologisch Onderzoeksinstituut (K.U. 

L.) (82). In het kader van het Nationaal Onderzoekspro-

gramma in de Sociale Wetenschappen liepen er ook aan de 

U.C.L. en U.L.B. projecten. In totaal had men 12 projec-

ten opgezet. 

Het onderwijssociologisch onderzoek is ook onderhevig aan 

de positie van de onderzoekers aan de universiteiten. Tij-

delijke benoemingen van onderzoekers garanderen geen con-

tinuïteit in het onderzoek- Men kan echter uit het over-

zicht van de enkele onderzoekscentra wel afleiden dat er 

een bepaalde vaste kern groeit die in de toekomst mis-

schien kan gehandhaafd blijven. 

Wanneer het zo is dat de onderwijssociologie voor weini-

gen een vaste opdracht is en daarenboven voor de meeste 

onderzoekers deze onderwijssociologische taak gedeeld 

wordt met vele andere taken, is het haast vanzelfsprekend 

dat deze sociologen zich niet in een aparte beroepsorga-

nisatie opstellen. Dit wordt verder nog gehinderd door 

taalproblemen en de verscheidenheid in opleiding der on-

derzoekers. Er is een beperkte ontmoeting in het kader 

van de Vereniging voor Sociologie, maar dit heeft zeker 

nog niet tot een eigenlijke beroepsvereniging geleid. 

De professie van onderwijssocioloog is in België zeker 
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nog geen vaste waarde. Slechts in enkele zeldzame geval-

len komen onderwijssociologen in een positie waarin zij 

onderzoek kunnen doen én de resultaten hiervan versprei-

den door onderwijs aan vakgenoten (83). De oprichting 

van onderzoekseenheden met een specifiek onderwijssocio-

logische belangstelling kunnen in de toekomst wellicht 

meer ruimte creëren voor dergelijke professionelen. Zij 

zullen echter, zoals het trouwens voor vele andere socio-

logen in België het geval is, moeten inspelen op vragen 

die door de beleidsvoerders (gouvernementele en andere) 

niet zonder onderzoek kunnen beantwoord worden. 
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(41) Zie o.m. DELCOURT, J., Investir en hommes, U.C.L., Col-
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(44)  Zie Tabel 3. 

(45) De 105 studies die in de analyse opgenomen zijn omvat-
ten niet de studies die eerder onbereikbaar zijn in de 
Universitaire Studiebureau's verbonden aan de rectora-
ten. De geanalyseerde studies werden verzameld in de 
bibliotheken van de Universiteiten van de K.U.L., U.C.L., 
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U.L.B., V.U.B., Gent en Luik. 

(46) Wij kunnen met Vandekerckhove en Huyse (op. cit., p. 26) 
niet akkoord gaan waar zij stellen dat tussen 1965-1969 
de democratiseringsstudies slechts "sporadisch verschij-
nen". In deze periode verschenen bijna 1/3 van de demo-
cratiseringsstudies. Ofschoon de twee andere periodes 
langer zijn worden er niet veel meer studies gepubli-
ceerd. 

(46bis) Men dient hier rekening te houden met de specifieke 
telwijze vermeld bij Tabel 2. 

(47) COETSIER, L., Problemen gesteld door de bevolking van 
universitair en middelbaar onderwijs, Gent, Laborato-
rium voor Toegepaste Psychologie, Dienst voor Studie-
advies (R.U.G.), 1959, p. 46-47. 

(48) COETSIER, L. en VANSTEENKISTE, E., Sociaal-economische  
achtergronden van de democratisering van het universi-
tair onderwijs, Ledeberg, Erasmus, N.V., 1961, p. 57. 

(49) COETSIER, L., De  aktuele deelname van beide taalgroe-
pen aan het Belgisch Opleidingswezen en de maatschappe-
lijke gevolgen ervan, Ledeberg, Erasmus, 1959, p. 61. 

Tabel 3. Belgische universiteiten. : taal, juridisch sta-
tuut, ideologische opstelling, stichtingsdatum, 
aantal studenten (1977-78) 

  

Nederlandstalig Franstalig 

Staatsuni- 
versiteiten 

- Rijksuniversiteit 
te Gent 	(R.U.G.) 
"1816 	(N=12.280) 

- Rijksuniversitair 
Centrum te Antwer- 
pen 	(R.U.C.A.). 

°19651. 	(N=1.48) 

- Université de l'é- 
tat á Liège. 	'1816 
(N=9.304) 

- Université de l'é- 
tat A Mons. 	°1965. 
(N=1.250) 

- Faculté des Scien-
ces Agronomiques de 
l'état á Gembloux. 
01919- 	(N=537) 

Vrije uni-
versiteiten 
A-confessio- 
neel 

- Universitaire In- 
stelling Antwer- 
pen, 	(U.I.A.) 

'19721,3 	(N=1.257) 

- Universitair Cen-
trum Limburg 
(L.U.C.). 	'1971. 
(N=758) 

- Faculté Polytech-
nique i Mons. 
01920. 	(N=524) 

- Université Libre 
de Bruxelles (U.L. 
B.). 	"1834.(N= 

13.180)  



- Vrije Universiteit 
Brussel (V.U.B.) 
'1834 (N=4.758) 

- Protestantse Theo-
logische Faculteit 
te Brussel. "1950. 
(N=82) 

Faculté de Théolo-
gie Protestante á 
Bruxelles. '1950. 
(N=34) 

Protestant 

- Katholieke Univer-
siteit Leuven 
(K.U.L.) '1425 + 
K.U.L.A.K. (afde-
ling Kortrijk) 
'1955 (N=20.131) 

- Universitaire Fa-
culteiten Sint-Ig-
natius te Antwer-
pen (U.F.S.I.A.) 

'19651  (N=2.47b) 

- Universitaire Fa-
culteiten Sint-
Aloysius te Brus-
sel (U.F.S.A.L.) 
'1969 (1974) 
(N=387) 

- Université Catho-
lique de Louvain 
(U.C.L.) 
(N=16.014) 

- Facultés Universi-
taires Notre Dame 
de la Paix á Namur 
'1833 (N=2-959 

- Faculté Universi-
taire Catholique de 
Mons. '1965 
(N=455) 

- Facultés Universi-
taires Saint-Louis 
á Bruxelles. 01868 

Katholiek 

U.I.A., R.U.C.A. + U.F.S.I.A. vormen samen de "Univer-1 
siteit Antwerpen". 

"Universitaire Faculteiten" (Facultés universitaires) 
en "Universitaire Centra" hebben slechts enkele facul-
teiten. 

U.I.A. vormt de meeste "Licentiaten" van de "Universi-
teit Antwerpen". 

1 

2 

3 
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(50) COETSIER, L. en VANSTEENKISTE, E., op. cit.,  p. 55. 

(51) COETSIER, L., Problematiek van slagen en mislukken in 
de eerste kandidatuur aan de Universiteit,  Gent, Eras-
mus, 1960, 30 pp. 

(52) XX, Les échecs aux examens,  (Par le groupe pour llétude 
des échecs aux examens sous la présidence du Prof. G. 
Jacquemijns), Bruxelles, Institut de Sociologie Solvay, 
1960, 38 pp. 

(53) o.a. MORSA, J., "L'Studiant Druxellois", Revue de LIIn-
stitut de Sociologie Solvay,  er. 1, 1957, p. 76-123. 
VAN DER STRAETEN, E., Sociografie van de studenten in-
geschreven aan de Rijksuniversiteit te Gent..„.. Academie-
jaar 1958-1959 : enkele aspecten,  Gent, Erasmus, 1959, 
P. 127. 
XX, De samenstelling van de Leuvense studentenbevolking 
1959-1960.  Een statistisch onderzoek door de studie-
dienst van de Universitaire Werkgemeenschap te Leuven. 
Leuven, Acco, s.d., 129 pp. 
BONTE, A. en COETSIER, L., Doorstroming naar de Univer-
siteit. Probleem van laag naar hoog,  Antwerpen, Documen-
ten van de Kultuurraad voor Vlaanderen, 1963. 
DE LANOO, I., "Samenstelling van de Leuvense studenten-
bevolking", Politica,  14 Jg., nr. 3, juli 1964, p. 209-
250. 

(54) O.a. K.U.L., U.F.S.A.L., U.I.A., U.L.B., U.C.L. 

(55) VANDEKERCKHOVE, L. en HUYSE, L., 2p.  cit.,  p. 30. 

(56) DRHoogb, C., Evolution structurelle et démocratisation  
des études á 1°U.L.B.  Bruxelles, Institut de Sociologie 
de 11 U.L.B., 1965, 44 P- 
BESMET, K., Evolution structurelle et démocratisation 
des études à 1'U.L.B. en 1965-1966.  Bruxelles, Institut 
de Sociologie de 1°U.L.B., 1966. 

(57) O.a. in BONTE, A., Democratisering van de toean.g tot  
het hoger onderwijs. Een verkenning in Oost-Vlaanderen. 
Gent, Werken uitgegeven door het Rectoraat van de Rijks-
universiteit te Gent, 1969, p. 266. 

(58) DE LANOO, I., Stratificatieproblemen en democratisering 
van het universitair onderwijs. Een onderzoek naar de 
democratiseringstendensen bij de Leuvense studenten  
1934-1966.  Antwerpen, de Nederlandsche Boekhandel, 1969, 
431 pp. 

(59) NUYENS, Y., "De Kempen en het universitair onderwijs", 
Informatieblad van Ekonomisch Komitee voor de Rempen, 
VI Jg., nr. 4, 1965, p. 1-24. 
BONTE, A. en COETSIER, L., Ruimtelijke verschillen in  
beschikbaar begaafdheidspotentieel en actualisering er-
van door scolarisatie,  Gent, Mededelingen van het labo-
ratorium voor Toegepaste Psychologie en de Dienst voor 
Studieadvies, 1966. 

(60) MATON, J.G., "De weerslag van de universitaire spreiding 



61. 

mière armee universitaire, Louvain, Laboratoire de pé- 
dagogie experimentale, 1977, 771 en 263 pp. 

(61) BEGUIN, A., Une face cach6e de l'enseignemcnt. Analyse  
sociologique du "rendement" quantitatif des ótudes, 
Louvain, Centre de dóveloppement social, 1976, 117 pp. 
EYCK, W.B., Geschiktheid en selektie in het universi-
tair onderwijs, S.l., 1976, 357 pp. (U.I.A.). 

(73) 

(74) 

(75) 

CLAEYS, U., op. cit. 

 

VANDEKERCIMOVE, L. en HUPSE, L., op. cit.  

o.a. HOTYAT, R., La situation socio-professionelle des 
diplomás de la facultá des sciences de l'U.L.B., Bruxel-
les, Institut de Sociologie de l'U.L.B., 1970. 
WULLAERTS, n., "Gediplomeerden in sociale wetenschappen 
(1972-1975) : hun arbeidsmarkt in crisistijd", Politi-
ca, 29ste Jg., nr. 1, maart 1979, p. 47-74. 

(76) BONTE, A. en VAN BIESEN, E., Tewerkstelling na de uni-
versiteit, Gent, Werken uitgegeven door het Rectoraat 
van de R.U.G., 1970, 135 pp. 
VENKEN-IIANOTIAU, E., Dossier "diplêmes et professions. 
Etudes superieures en 1960, Bruxelles, Editions de 11 u-
niversité de Bruxelles, 1976, 66 pp. 

(77) o.a. FRISCHKOPF, A., Modes de gestions facultaire et  
transformations à lluniversité. Fonctions et dysfonc-
tions de la collégialité, Louvain, Centre paur l'Ana-
lyse du Changement social, 1973. 
DEJEAN, C. en BINNEMANS, C.L., L'université Beige. Du  
pari au défi. Bruxelles, Institut de Sociologie, 1971, 
579 p• 
VERHOEVEN, J., op. cit. 

VAN GOETHEM, K., DE BIE, A.M., VAN HOOF, P., Germanis-
ten en wiskundigen in het onderwijs. Resultaten van een  
enquête in het arrondissement Antwerpen,Antwerpen, U.I.A. 
Onderwijskundige Dienst, 1979 (2 delen, 44 en 106 pp.). 
MORTIER, J., VERHOEVEN, J., DOBBELAERE, K., op. cit., 
1979. 

(80) Aan de acht universitaire instellingen in Vlaanderen 
vindt men slechts 6 sociologen in de studiediensten. van 
de rectoraten. 

(61) VersChillende centra die onderwijssociologisch onderzoek 

Go. 

op de participatie aan het universitair onderwijs en de 
universiteitskeuze door studenten. Een kwantitatieve 
studie", Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, nr. 1, 
1966, p. 38-65. 

(61) COETSIER, P. en BONTE, A., Evolutie van de bevolking  
van het universitair onderwijs in België en werfkracht  
van het franstalig universitair onderwijs in Vlaanderen. 
Gent, Laboratorium voor Toegepaste Psychologie van de 
R.U.G., 1969. 

(62) CREUTZ, E., La democratisation des 'etudes est-elle un 
leurre ?, Bruxelles, C.I.E.P. du MOC, 1965, 54 pp. 

(63) D'HOOGH, C., op. cit. 
BESMET, K., op.cit. 
BONTE, A., Democratisering... op. cit., p. 265. 

(64) VERHOEVEN, J., op. cit.  

(65) COETSIER, L. en VAN STEENNISTE, E., op. 	p. 59- 
BONTE,A., Democratisering... op. cit., p. 274. 
MATON, J.G., op. cit., p. 64. 

(66) BONTE, A. en COETSIER, L., Studierendement aan de uni-
versiteit. Studieloopbaan van 2 generaties studenten  
aan de R.U.G. Gent, Rectoraat van de R.U.G., 1965, 134pp. 

(67) Dit programma zou ook toelaten voor alle Belgische stu-
denten de studieloopbaan te herconstrueren. 

(66) BONTE, A., "Vijfduizend diploma's. Balans van twaalf 
jaar universitaire expansie in Vlaanderen", Wetenschap-
pelijke Tijdingen, 3bste Jg., nr. 1, 1979, p. 12-13. 
DE LANOO, I., "De sociale herkomst van de Leuvense stu-
denten II", Politica, 27ste Jg., nr. 3, oktober 1977, 
p. 222. 

(69) CLAEYS, U., Universitair onderwijs als mobiliteitska-
naal. Onderzoek bij afgestudeerden aan de Katholieke  
Universiteit.  Leuven, Leuven, Universitaire Pers, 1974, 
204 pp. 

(70) BONTE, A., Studiesucces aan de universiteit, Gent, Wer-
ken uitgegeven door het Rectoraat van de R.U.G., 1972, 
63 PP. 

(71) LOHLE-TART-ESSER, M., L'insertion des étudiants en pre- 

(76) 

(79) 



62. 

deden : 
Centre d'étude des problémes sociaux et professionels 
de la technique (U.L.Bruxelles). 

- Centre de sociologie de l'éducation (U.L.Bruxelles). 
- Laboratorium voor Toegepaste -psychologie (R.U.Gent). 
- Dienst voor studie-advies (R.U.Gent). 
- Centre de Recherches Socio-Religieuses (U.C.Louvain). 
- Centre d'information sur les débouchés universitai-
res (U.C.Louvain). 
Institut des sciences politiques et sociales (U.C. 
Louvain). 
Centrum voor Bevolking- en Gezinsstudies (Brussel) 

- Studiegroep Onderwijs (K.U.Leuven). 
- Afdeling Godsdienstsociologie van het Sociologisch 

Onderzoeksinstituut (K.U.Leuven). 
- Afdeling Onderwijssociologie van het Sociologisch On-

derzoeksinstituut (K.U.Leuven). 
- Centrum voor Sociaal en Psycho-Pedagogisch Onderzoek 
(Heverlee). 

- Onderwijskundige Dienst (U.I.Antwerpen). 
- Diensten van het Nationaal Sekretáriaat van het Ka-

tholiek Onderwijs (Brussel). 
- Universitair studiebureau (K.U.Leuven). 
- Hoger Instituut voor de Arbeid (K.U.Leuven). 
Instituut voor Psychologie en Pedagogische wetenschap-
pen (K.U.Leuven). 

Programmatie van het Wetenschapsbeleid. Jaarboek 1976, 
Wetenschap en Technologie. Brussel, Diensten van de Eer-
ste Minister, p. 105. 

(b3) Cfr. het "teacher-researcher" model van JANOWITZ, M., 
"Professionalization of sociology" in The American Jour-
nal of Sociology, vol. 7, nr. 5, pp. 105-135. 


