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Inleiding 
 

 

In dit rapport bespreken we de ontwikkeling van een vragenlijst voor de directies basisonderwijs voor 

het schooljaar 2003-2004. Deze vragenlijst kadert in het longitudinale onderzoek naar de schoolloopba-

nen van kinderen doorheen het basisonderwijs (SiBO-onderzoek). Het doel van het onderzoek is het 

beschrijven en het verklaren van de ontwikkeling van leerlingen en van hun schoolloopbaan vanaf het 

kleuteronderwijs tot het einde van de lagere school. De loopbanen wensen we te verklaren vanuit ken-

merken van het kind en van het gezin enerzijds en vanuit kenmerken van de klas en de school ander-

zijds. De directievragenlijst vormt één van de instrumenten waarmee getracht wordt schoolkenmerken 

die relevant zijn voor de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. 

 

De huidige vragenlijst is een aanpassing van de vragenlijst die werd ontwikkeld voor het eerste jaar van 

het onderzoek (schooljaar 2002-2003). Hoewel deze vragenlijst elk jaar afgenomen wordt, is het niet 

nodig om bepaalde gegevens elk jaar te bevragen. In het eerste hoofdstuk beschrijven we de opbouw 

van de vragenlijst en bespreken we de wijzigingen ten opzichte van de directievragenlijst voor het 

schooljaar 2002-2003. In het tweede hoofdstuk gaan we in op de resultaten van een reeks analyses. We 

bekijken de statistische kenmerken van items en/of schalen, evenals de samenhangen tussen de scha-

len, met het oog op het beoordelen van de betrouwbaarheid en de validiteit. In hoofdstuk 3 ten slotte, 

presenteren we enige conclusies. 
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1. Opbouw van de vragenlijst 
 
 
Met de vragenlijst voor de directies van de scholen die deelnemen aan het longitudinaal onderzoek in 

het basisonderwijs werden primair drie doelen beoogd: (1) het verzamelen van een aantal feitelijke 

gegevens betreffende de school en de directeur, (2) het verzamelen van gegevens betreffende de opvat-

tingen en ervaringen van de directie inzake een aantal aspecten van het lokale schoolbeleid en (3) het 

verzamelen van gegevens omtrent een aantal beleidskeuzes die gemaakt werden. Voor elk van de drie 

doelen gaat het om gegevens waarvan we wensen te onderzoeken of ze een invloed hebben op de ont-

wikkeling van de kinderen. 

Voor wat betreft de feitelijke gegevens was een basisoptie dat in de directievragenlijst enkel gevraagd 

zou worden naar gegevens die niet vanuit andere, meer directe bronnen (bv. het departement Onder-

wijs) verkregen konden worden. Die optie werd genomen om de belasting voor de schooldirecties zo 

klein mogelijk te houden. Daarom wordt bijvoorbeeld niet gevraagd naar het lestijdenpakket dat de 

school ontvangt, of naar de sociale achtergrondkarakteristieken van de schoolbevolking. 

 

De twee belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste versie van de vragenlijst zijn dat de vra-

gen toegespitst werden op de lagere afdeling en dat er twee verschillende versies ontwikkeld werden. 

We beargumenteren eerst deze aanpassingen. 

 

a) Oriëntatie op de lagere afdeling 

Aangezien de kinderen die wij in dit onderzoek volgen in het schooljaar 2003-2004 normaal gezien in het 

eerste leerjaar van een lagere school zitten, vonden we het aangewezen dat voor deze vragenlijst, waar 

relevant, de vraagstelling toegespitst zou worden op de lagere afdeling. We peilden dus vooral naar die 

aspecten in de organisatie en het beleid van de school die rechtstreeks de werking van de lagere afde-

ling aanbelangen. Parallelle aspecten die vooral de werking van de kleuterafdeling aanbelangden, wer-

den in de vorige directievragenlijst aangekaart. Het is immers niet ondenkbaar dat bij de beleidsvoering 

andere concrete opties genomen worden voor het kleuteronderwijs dan voor het lager onderwijs (bv. bij 

het inzetten van een taakleerkracht, de aanwending van GOK-lestijden, enz.). Concreet betekent dit 

dat alle verwijzingen naar kleuters, kleuteronderwijs, kleuterafdeling en kleuterleid(st)er in de nieuwe 

versie van de vragenlijst werden gewijzigd in kinderen (of leerlingen), lager onderwijs, lagere afdeling 

en leerkracht of onderwijzer. 

 

b) Verschillende versies 

Er zijn zowel scholen die vanaf de start van het onderzoek (schooljaar 2002-2003) deelnemen, namelijk 

basisscholen die zowel een kleuter- als een lagere afdeling hebben, als scholen die in het schooljaar 

2003-2004 voor de eerste maal deelnemen, namelijk de autonome lagere scholen. Dit betekent dat 

bepaalde directies de directievragenlijst voor de eerste keer invullen en andere directies dit voor de 

tweede maal doen. Omdat het voor bepaalde gegevens (bv. kenmerken van de directie) niet nodig is om 

die opnieuw te bevragen, hebben we het zinvol geacht twee versies te ontwikkelen. De eerste versie 

(de volledige of lange versie) werd gestuurd naar alle directies die de vragenlijst voor de eerste keer 

moesten invullen. Dit zijn ofwel directies van een autonome lagere school ofwel nieuwe directies van 

reeds deelnemende scholen ofwel directies van scholen die reeds deelnamen sinds vorig jaar, maar toen 

geen vragenlijst terugstuurden. De tweede, ingekorte versie werd verstuurd naar alle directies die vorig 

schooljaar een vragenlijst invulden.  

 

In wat volgt, overlopen we de opbouw van de volledige vragenlijst (lange versie). Hierbij volgen we de 

structuur van de vragenlijst. Op het einde van dit hoofdstuk geven we een overzicht van welke vragen in 
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de verschillende versies opgenomen werden. De vragenlijsten zelf (korte en lange versie) zijn opgeno-

men in bijlagen 1 en 2. 

 

 

1.1 Algemene gegevens 
 

In een eerste deel wordt een aantal algemene gegevens omtrent de organisatie en de historiek van de 

school gevraagd: het aantal, het adres van de vestigingsplaatsen en de functie van de persoon bij wie de 

effectieve leiding van de vestigingsplaats berust. Per vestigingsplaats wordt verder gevraagd naar: 

• het pedagogisch project, 

• de aanwezigheid en organisatie van voorschoolse en naschoolse opvang, 

• of er een aanbod van warme maaltijden is, 

• de schooltijden. 

Wat het pedagogisch project betreft, kan een keuze gemaakt worden uit: traditioneel, ervaringsgericht, 

Freinet-pedagogiek, Montessori-pedagogiek, Steiner-pedagogiek, Jenaplan, projectonderwijs. Er kan 

uiteraard ook een eigen omschrijving gegeven worden. 

In dit eerste deel wordt ook nog, voor de school als geheel, gevraagd naar de samenwerkingsverbanden 

die de school heeft (met wie, welke soort instanties die partners zijn, wat de aard van de samenwerking 

is), of er sedert 1 september 1997 (d.i. in de vijf jaar voorafgaand aan de bevraging) fusies zijn ge-

weest, of de school in die periode is ontstaan uit een defusie en wat de evolutie van het leerlingenaan-

tal is geweest in die periode. 

In vergelijking met de directievragenlijst 2002-2003 voegden we aan het onderdeel over de aard van de 

samenwerkingsverbanden enkele mogelijkheden toe. Voor de rest is deze rubriek identiek aan de vra-

genlijst van het schooljaar 2002-2003. 

 

 

1.2 Omkadering 
 

In dit deel proberen we een beeld te krijgen van de totale omkadering waarover de school beschikt 

(kwantitatief) en van de wijze waarop bepaalde specifieke omkaderingen worden ingevuld. Wat het 

eerste betreft, wordt voornamelijk gevraagd naar gegevens die niet via het departement Onderwijs van 

de Vlaamse gemeenschap verkregen kunnen worden. Het tweede betreft onder meer een aantal speci-

fieke beleidskeuzes die de school gemaakt heeft, zowel binnen het kader van het gewone, organieke 

lestijdenpakket, als met betrekking tot de extra middelen die de school eventueel krijgt. 

Meer bepaald wordt gevraagd naar: 

1. niet rechtstreeks door de Vlaamse Overheid gefinancierde omkadering, 

2. de aanwezigheid van het CLB op de school, 

3. de aanwezigheid van andere externe hulpverleners op de school, 

4. de wijze waarop GOK-lestijden aangewend worden binnen het lager onderwijs, 

5. de wijze waarop aanvullende lestijden ‘onthaal anderstalige nieuwkomers’ binnen het lager onder-

wijs aangewend worden, 

6. of de school een taakleerkracht heeft aangesteld, en zo ja, welke soort activiteiten die taakleer-

kracht ten aanzien van de lagere afdeling in de school ontplooit, 

7. hoeveel lestijden de school in één of meer functies van ‘ambulante leerkracht’ investeert, hoeveel 

daarvan in de lagere afdeling aangewend worden en, in voorkomend geval, voor welk soort activi-

teiten die lestijden gebruikt worden,  
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8. of de school een brugklas, speelleerklas of schakelklas organiseert, dan wel of er in de nabijheid 

van de school een andere school (voor gewoon of buitengewoon onderwijs) een dergelijke klas or-

ganiseert, 

9. de aanwezigheid van een zorgcoördinator op school, en zo ja, welke soort activiteiten die zorgcoör-

dinator ontplooit, 

10. hoe de klassen zijn samengesteld: homogeen naar leerjaar, in vaste groepen, of in groepen die 

naargelang van het moment op de dag of in de week van samenstelling wisselen, 

11. hoeveel lestijden per vestigingsplaats worden aangewend voor de aanstelling van klasleerkrachten 

in de lagere afdeling, 

12. hoeveel lestijden aan de lagere afdeling worden gespendeerd door niet-klasleerkrachten, 

13. hoeveel lestijden worden aangewend voor ‘bijzondere pedagogische taken’. 

14. hoe in de scholengemeenschap de stimulus-puntenenveloppe aangewend wordt. 

 

De vragen over de zorgcoördinator (zie 9.) en over de stimulus-puntenenveloppe (zie 14.) zijn nieuw in 

deze versie van de vragenlijst (2003-2004). De functie van zorgcoördinator bestond ook pas vanaf dat 

schooljaar. 

Ook in de vraag naar de GOK-lestijden (zie 4.) voegden we een rubriekje toe waarin gevraagd wordt 

voor welke thema’s de school gekozen heeft inzake de aanwending van de GOK-lestijden. 

Ten slotte werd in de vraag naar de klassen in de lagere afdeling (zie 10.) vanaf de huidige versie ook 

expliciet gevraagd naar het aantal graadsklassen, het totaal aantal voltijdse equivalenten (FTE) met een 

onderwijsopdracht en het totaal aantal leerkrachten met minstens een halftijdse onderwijsopdracht in 

de school. 

 

 

1.3  Infrastructuur in het lager onderwijs 
 

Er wordt per vestigingsplaats gevraagd welke infrastructuur beschikbaar is voor de lagere afdeling zoals 

speelruimtes binnen en buiten en een bibliotheek. In deze nieuwe versie peilden we bovendien naar de 

aanwezigheid van een klasbibliotheek en van computers (al dan niet in de eigen klas). 

Daarnaast voegden we ook een vraag toe waarin we nagaan hoe de directie de materiële omgeving van 

de school beoordeelde op basis van enkele aspecten zoals ruimte, groen, inrichting, nutsvoorzieningen, 

veiligheid, hygiëne en mogelijkheden voor activiteiten met de kinderen. 

 

 

1.4 De directeur 
 

Naast de gebruikelijke personalia (naam, geboortejaar, diploma’s, anciënniteit) wordt gevraagd welke 

nascholing de directeur sedert 1 september 2000 gevolgd heeft en hoe zijn of haar tijdsverdeling er 

gedurende een normale, gemiddelde week uit ziet. Bij dat laatste wordt een opsplitsing gemaakt naar 

diverse types activiteiten enerzijds en naar beleidsdomeinen anderzijds. De volgende beleidsdomeinen 

worden onderscheiden: 

• pedagogisch-onderwijskundig beleid, 

• leerlingenbeleid, 

• personeelsbeleid (inclusief nascholingsbeleid), 

• financieel beleid, 

• materieel beleid (gebouwen, infrastructuur, ...), 

• uitstraling van de school, 

• opvang en begeleiding ouders, ouderwerking. 



 5

Ten slotte werd in de huidige directievragenlijst in tegenstelling tot de vorige ook gepeild naar de aan-

wezigheid van een adjunct-directeur. 

 

 

1.5  Overleg binnen en buiten de school 
 

In dit deel wordt gevraagd naar de aanwezigheid van overlegorganen binnen de school, de frequentie 

van bijeenkomsten en hoe vaak de directeur eraan deelneemt. Een analoge vraag wordt gesteld met 

betrekking tot schooloverstijgende en externe overlegorganen, waaronder het Lokaal Overlegplatform, 

regionaal overleg met andere basisscholen, overleg binnen de wijk (schoolopbouw en andere), overleg in 

het kader van specifieke samenwerkingsverbanden, overleg met het schoolbestuur en overleg georgani-

seerd door de pedagogische begeleidingsdienst. 

Deze rubriek is identiek aan de vorige versie van de vragenlijst. 

 

 

1.6 Opvattingen en ervaringen van de directie 
 

Omdat de analyses op de items van de vorige vragenlijst nog niet voltooid waren op het ogenblik van de 

opmaak van de lange versie van de vragenlijst werd ervoor geopteerd om alle 39 uitspraken die peilen 

naar de opvattingen en ervaringen van de directie opnieuw op te nemen. Waar nodig werden ze wel 

aangepast aan het lager onderwijs.  

Alle uitspraken moesten worden beoordeeld op een zespuntenschaal. De antwoordmogelijkheden gaan 

van (1) helemaal niet mee eens en (2) niet mee eens, over (3) eerder niet mee eens en (4) eerder wel 
mee eens, tot (5) mee eens en (6) volledig mee eens. 

Met deze Likert-schalen wordt gepeild naar de percepties en ervaringen van de directies inzake: 

1. de overeenkomst in doelgerichtheid binnen het schoolteam, 

2. de samenwerking met de ouders, 

3. de samenwerking met het CLB, 

4. de impact van en omgang met diversiteit (qua instroomkarakteristieken),  

5. de participatie van leraren aan het schoolbeleid en de rol van de directie, 

6. de doelstellingen en de inhoudelijke oriëntatie van het lager onderwijs in de school. 

 

De eerste drie variabelen betreffen bestaande schalen, de laatste drie omvatten sets van uitspraken die 

zelf ontwikkeld werden ten behoeve van de eerste afname van de directievragenlijst. De eerste variabe-

le, overeenkomst in doelgerichtheid, is overgenomen uit de Vragenlijst Professionele cultuur van basis-
scholen (Staessens, 1991a, 1991b). De tweede en de derde zijn gebaseerd op schalen uit het LOSO-

onderzoek (Van Damme, Van Landeghem, De Fraine, Opdenakker, & Onghena, 2000). Bij deze twee is 

voor bepaalde items de formulering licht aangepast aan de nieuwe doelgroep. Deze drie schalen zijn ook 

opgenomen in de schoolteamvragenlijst (Maes, 2003), wat een vergelijking mogelijk maakt tussen de 

perceptie van de directies en die van hun schoolteam. 

De vierde variabele, impact van en omgang met diversiteit, houdt verband met het Gelijke Onderwijs-

kansenbeleid. In dat opzicht lijkt het relevant de visie van de directie te kennen omtrent de mate waar-

in een basisschool kan voorzien in een goede aanpak van leer- en ontwikkelingsproblemen en omtrent de 

impact van diversiteit (qua sociaal-culturele achtergrond van de leerlingen) op de kwaliteit die een 

school kan bieden.  

Met de items van de vijfde variabele, participatie van leraren en de rol van de directie, wordt gepoogd 

een tegenhanger te creëren voor de schaal ‘Schoolhoofd als cultuurbouwer en –drager’ die in de school-

teamvragenlijst is opgenomen. Bij de laatste variabele (doelstellingen) werden twee van de drie items 

grondig herwerkt ten opzicht van de eerste afname. Het item ‘De kleuters voorbereiden op het latere 



 6

leren lezen, schrijven en rekenen is een heel belangrijke taak van het kleuteronderwijs’ werd vervangen 

door ‘In het lager onderwijs dient de cognitieve ontwikkeling van leerlingen een prominente plaats in te 

nemen’ en het item ‘De ontwikkeling van kleuters wordt het best gestimuleerd door het stimuleren van 

positieve ervaringen bij de kinderen die de drang tot exploratie aanspreken’ werd herwerkt tot ‘De 

ontwikkeling van lagere schoolkinderen wordt het best gestimuleerd door positieve ervaringen die de 

drang tot exploratie aanspreken’. 

Tabel 1 geeft een overzicht van alle items per variabele binnen de rubriek ‘opvattingen en ervaringen 

van de directie: 

 
Tabel 1 

De items van de schalen ‘Overeenkomst in doelgerichtheid’, ‘Samenwerking met de ouders’, ‘Samenwerking met het 

CLB’, ‘Omgaan met diversiteit’, ‘Personeelsbeleid & rol directie’ en ‘Doelstellingen lager onderwijs’ 

SCHALEN ITEM NR. 

Overeenkomst in 

doelgerichtheid 

1. Het team in onze school is enthousiast om er iets van te maken. 

2. Niet alle leerkrachten hebben dezelfde mening over wat belangrijk is voor onze school. (-) 

3. Alle leerkrachten werken hier in dezelfde geest aan de basisdoelen van onze school. 

4. Iedereen trekt aan hetzelfde zeel in onze school. 

5. De leerkrachten in onze school steunen datgene wat we met de school willen bereiken. 

6. Sommige leerkrachten houden er hier ideeën op na die niet echt passen binnen de school. (-) 

7. In onze school zijn er meningsverschillen tussen de leden van het team over welke school we 

willen zijn. (-) 

1 

25 

21 

12 

31 

17 

35 

Samenwerking 

met de ouders 

1. Ik vind het positief dat ouders deelnemen aan het schoolse gebeuren. 

2. De oudervereniging of ouderraad behoort geen invloed te hebben op het schoolbeleid. (-) 

3. Ik vind dat ouders een invloed moeten hebben op de organisatorische vormgeving van het 

onderwijs bij ons op school. 

4. Oudercontactavonden leveren voor mij als directeur vrijwel niets op. (-) 

5. De ouders van de leerlingen van onze school stellen vaak onredelijke eisen aan de leerkrach-

ten en de school. (-) 

6. Ik vind dat ouders via de oudervereniging of ouderraad invloed moeten hebben op de inhoud 

van het onderwijs bij ons op school. 

7. Contacten met ouders betekenen voor mij als directeur een belangrijke bron van informatie. 

8. De contacten die ik met de ouders van onze leerlingen heb zijn over het algemeen aange-

naam. 

9. De diversiteit in sociale achtergrond moet ook in de samenstelling van de oudervereniging of 

ouderraad weerspiegeld worden. 

4 

24 

30 

 

37 

8 

 

38 

 

13 

11 

 

33 

Samenwerking 

met het CLB 

1. Over de huidige werking van ons CLB ben ik erg tevreden. 

2. Het CLB doet voor onze school veel nuttig werk. 

3. Het CLB brengt vaak interessante aanvullende gegevens aan bij de bespreking over een leer-

ling met leerproblemen. 

4. De inbreng vanwege het CLB betekent praktisch niets voor het werk van onze onderwijzers. (-) 

5. Het CLB speelt in onze school een belangrijke rol in de verwijzing en advisering van kinderen. 

6. De contacten die ik met mensen van CLB heb verlopen over het algemeen vrij stroef. (-) 

7. Wij bespreken de ernstige problemen met onze leerlingen meestal met iemand van het CLB. 

22 

36 

18 

 

26 

32 

3 

14 
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Omgaan met 

diversiteit 

1. Hoe groter de diversiteit in een klas hoe moeilijker het is goede onderwijskwaliteit te bieden (-) 

2. De onderwijskwaliteit die een school kan bieden, staat los van de kenmerken en de achtergrond 

van de leerlingen en hun ouders. 

3. Men mag van een school voor gewoon basisonderwijs niet verwachten dat ze leerlingen met 

ontwikkelingsproblemen goed kan opvangen. (-) 

4. Voor een goede aanpak van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden is een individuele aanpak door 

gespecialiseerd personeel een vereiste. (-) 

5. Om een goede onderwijskwaliteit te kunnen houden, telt een school best niet te veel niet-

Nederlandstalige kinderen. (-) 

6. Bij de aanpak van leer- en ontwikkelingsproblemen dienen de klasleerkrachten een centrale rol 

te vervullen. 

2 

6 

 

7 

 

15 

 

23 

 

34 

Personeelsbeleid 

Rol directie 

1. Het beleid van een school kan maar goed zijn als het gedragen wordt door het team. 

2. Om leerkrachten op een degelijke wijze bij het schoolbeleid te betrekken, kan best met een 

beperkt kernteam gewerkt worden in plaats van met de voltallige personeelsvergadering. 

3. Leerkrachten dienen bij het pedagogisch beleid van de school betrokken te worden. 

4. Leerkrachten worden best jaarlijks door de directie geëvalueerd. 

5. Leerkrachten worden best bij alle aspecten van het beleid in een school betrokken.  

6. De directie heeft een belangrijke taak in de begeleiding van zijn leerkrachten.  

7. Om een goed schoolbeleid te kunnen voeren moet de directeur een voortrekkersrol vervullen. 

5 

10 

 

19 

28 

39 

9 

29 

Doelstellingen 

lager onderwijs 

1. Zorgen voor veiligheid en geborgenheid voor de leerlingen is een heel belangrijke taak voor het 

lager onderwijs. 

2. In het lager onderwijs dient de cognitieve ontwikkeling van leerlingen een prominente plaats in 

te nemen. 

3. De ontwikkeling van lagere schoolkinderen wordt het best gestimuleerd door positieve ervarin-

gen die de drang tot exploratie aanspreken. 

16 

 

20 

 

27 

 

a) Gecursiveerde items werden aangepast in vergelijking met de directievragenlijst voor schooljaar 2002-2003 

b) Onderlijnde items (zie nummers) werden ook opgenomen in de korte versie van de vragenlijst 
 

Bij het schrijven van dit rapport waren intussen ook de resultaten van de analyses van de eerste afname 

van de directievragenlijst (schooljaar 2002-2003) beschikbaar (zie Verhaeghe, 2004). Tabel 2 geeft een 

overzicht van de variabelen die op basis van die analyses als betrouwbare – in de betekenis van ‘intern 

consistente’ schalen - naar voren kwamen. 
 

Tabel 2 

Gecreëerde schalen over opvattingen en ervaringen van de directie op basis van de afname in het schooljaar 2002-

2003 

Schalen Oorspronkelijk 

aantal items 

Uiteindelijk 

aantal items 

Cronbachs 

alfa 

 Overeenkomst in doelgerichtheid 

 Samenwerking met ouders 

o Positieve ervaringen in contacten met ouders 

o Positieve houding t.a.v. ouderparticipatie 

 Samenwerking met CLB  

 Openheid voor diversiteit  

 Opvattingen over de doelstellingen van het kleuteronderwijs  

 Opvattingen over personeelsbeleid en de rol van leerkrachten  

o Directie als voortrekker en begeleider 

o Positieve houding t.a.v. lerarenparticipatie 

7 

9 

 

 

7 

6 

3 

7 

7 

9 

(5) 

(3) 

7 

0 

0 

0 

3 

2 

.82 

.79 

.73 

.76 

.88 

- 

- 

- 

.66 

.60 

 39 28  
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1.7 Kenmerken van het gevoerde beleid 
 

Aan de directies worden ook nog 65 uitspraken voorgelegd die moeten beoordeeld worden op de mate 

waarin ze voor hun school van toepassing zijn. Opnieuw wordt hiervoor een zespuntenschaal gehan-

teerd. Op deze wijze proberen we een beeld te krijgen van het beleid dat op de school gevoerd wordt. 

Waar in het voorgaande deel de directie gevraagd werd zijn of haar eigen mening weer te geven door de 

passende antwoordcategorie aan te kruisen, wordt hier gevraagd zo objectief mogelijk weer te geven in 

welke mate het actueel gevoerde beleid te herkennen valt in de uitspraken die voorgesteld worden.  

De volgende beleidsdomeinen komen hierbij aan bod: 

 Pedagogisch-onderwijskundige gerichtheid op vernieuwing binnen het LO-team, o.m. inzake de 

aanpak van leer- en ontwikkelingsproblemen, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters, en-

zovoort, 

 Beleid inzake doorstroming van kinderen doorheen het lager onderwijs, inzake zittenblijven en 

verwijzing naar het buitengewoon onderwijs, 

 Leerlingenbeleid: rekrutering, doorverwijzing van leerlingen, 

 Ouderparticipatie: beleid t.a.v. ouders; op welke wijze en in welke mate ouders bij (diverse aspec-

ten van) het schoolleven betrokken worden, 

 In dit kader wordt ook gepeild naar de autonomie in de beleidsvoering: in hoeverre hebben de di-

recties het gevoel een autonoom beleid te kunnen voeren op diverse domeinen: financieel, materi-

eel, inzake personeel, algemeen. 

 

Om dezelfde reden als bij voorgaande rubriek (namelijk dat de analyses op de eerste afname nog niet 

gedaan waren) werden ook hier alle items (N=63) overgenomen.  

Tabel 3 geeft een overzicht van alle items per variabele. In vergelijking met de vorige afname in 2002-

2003 werden twee items toegevoegd. Zo komen we in totaal aan 65 items aangaande kenmerken van het 

gevoerde beleid. Er zijn evenwel twee items die oorspronkelijk voor twee variabelen voorzien werden: 

item 1 werd toebedeeld aan de variabelen ‘Pedagogisch-onderwijskundig beleid’ en ‘Beleid inzake door-

stroming, zittenblijven en verwijzing naar BO’ en item 28 werd zowel toebedeeld aan de variabele ‘Be-

leid inzake rekrutering en toelating van leerlingen’ als aan ‘Autonomie in de beleidsvoering’. Wanneer 

het aantal items in Tabel 3 samengeteld wordt komen we zo aan 67. 

 

Tabel 3 
De items van de variabelen ‘Pedagogisch-onderwijskundig beleid’, ‘Doorstroming’, ‘Leerlingenbeleid’, ‘Ouderparti-

cipatie’, ‘Autonomie in de beleidsvoering’ en ‘overige’ items 

VARIABELE ITEMS: “In onze school…” Nr. 

Pedagogisch-

onderwijskundig 

beleid 

1. staan de leerkrachten in het LO open voor het exploreren van nieuwe mogelijkheden om 

de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. 

2. staan de leerkrachten in het LO open voor suggesties tot vernieuwing en optimalisering 

van de klaspraktijk. 

3. staan de leerkrachten in het LO open voor de bespreking van onvolkomenheden en mo-

gelijkheden tot verbetering van de klaspraktijk. 

4. staan de leerkrachten in het LO open voor commentaren en suggesties die de kwaliteit 

van de werking in de klas kunnen verbeteren. 

5. is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de onderwijzers. 

6. is het moeilijk om de leerkrachten van het LO achter één gemeenschappelijk pedago-

gisch project te krijgen. (-) 

7. wordt voortdurend gezocht naar betere wijzen om leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden 

aan te pakken. 

8. proberen we de leefwereld van de leerlingen en hun ouders thuis te betrekken in de 

activiteiten in de klas. 

63 

 

10 

 

25 

 

41 

 

48 

12 

 

39 

 

51 
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9. proberen we heel sterk ervaringsgericht te werken in het LO. 

10. wordt voortdurend gezocht naar betere manieren om de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van leerlingen LO te bevorderen. 

11. wordt binnen het team overlegd omtrent de voorwaarden voor doorstroming van KO naar 

LO. 

12. is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de leerkrachten van het KO 

en de leerkrachten van het LO. 

13. wordt het creëren van veiligheid en geborgenheid ook voor lagere schoolleerlingen 

belangrijk geacht. 

14. proberen we vooral de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. 

15. vormen kringgesprek en spel de belangrijkste elementen voor de stimulering van de 

socio-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen LO. 

16. worden specifieke activiteiten voor de taalvaardigheidsontwikkeling van niet-

Nederlandstalige leerlingen georganiseerd. 

17. worden de leerkrachten in het LO goed begeleid in het optimaliseren van hun klasprak-

tijk. 

18. worden de leerkrachten eigenlijk niet echt op de kwaliteit van hun werk geëvalueerd. 

19. staan de leerkrachten in het LO heel erg op hun eigen autonomie. 

20. wisselen we ervaringen en methodieken uit met collega’s uit het buitengewoon onder-

wijs 

21. worden leerlingen zoveel mogelijk naar leeftijd gegroepeerd. 

22. vinden we een nauwe samenwerking met logopedisten en revalidatiecentra een nood-

zaak om leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden goed te kunnen aanpakken. 

23. proberen we te compenseren voor de ontwikkelingskansen die de leerlingen thuis niet 

krijgen. 

24. gaan leerlingen gedurende de schooltijd naar een revalidatiecentrum voor de remedië-

ring van leer- of ontwikkelingsproblemen. 

25. vinden we dat de aanpak van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden in de eerste plaats in 

de klas moet gebeuren. 

26. vinden we remediërend onderwijs minder geschikt. 

27. proberen we rekening te houden met de specifieke gezinssituatie van kinderen van al-

leenstaande of gescheiden ouders of uit nieuw-samengestelde gezinnen. 

28. probeer ik me als directeur door geregelde klasbezoeken en gesprekken met individuele 

leerkrachten een beeld te vormen van de kwaliteit van klaspraktijk. 

29. vinden we het belangrijk dat de leerlingen goed op het secundair onderwijs worden 

voorbereid. 

20 

43 

 

1 

 

9 

 

50 

 

30 

44 

 

5 

 

33 

 

53 

52 

3 

 

21 

6 

 

56 

 

16 

 

47 

 

38 

15 

 

62 

 

57 

Doorstroming 1. wordt binnen het team overlegd omtrent de voorwaarden voor doorstroming van KO naar 

LO. 

2. wordt er bij het formuleren van een advies tot zittenblijven of tot verwijzing naar het 

buitengewoon onderwijs vooral voortgegaan op het oordeel van het CLB. 

3. adviseren we ouders van wie het kind niet rijp is om over te gaan, het eerste leerjaar 

over te doen. 

4. stoppen we in voorkomend geval heel wat energie in het proberen overtuigen van ouders 

dat zittenblijven of overgang naar het BuO voor hun kind echt het beste is.  

5. adviseren we ouders van wie het kind niet rijp is voor het eerste leerjaar om een jaar 

speelleerklas of brugklas te doen. 

6. worden alleen kleuters die er echt klaar voor zijn, tot het eerste leerjaar toegelaten. 

7. wordt er vooraleer een advies tot doorverwijzing naar het BuO geformuleerd wordt, 

nagegaan in hoeverre de ouders er open voor staan. 

8. wordt er bij het formuleren van een advies tot zittenblijven of tot verwijzing naar het 

buitengewoon onderwijs vooral voortgegaan op het oordeel van de klasleerkracht. 

9. doen we geen moeite om een advies tot verwijzing naar het BuO op te stellen als we 

merken dat de ouders er toch niet open voor staan. 

10. worden leerlingen slechts in uiterste nood naar het buitengewoon onderwijs doorverwe-

zen. 

1 

 

4 

 

59 

 

17 

 

18 

 

29 

61 

 

37 

 

46 

 

49 
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11. laten we leerlingen LO principieel niet zittenblijven. 

12. geven we leerlingen die niet aan de minimumeisen voldoen geen getuigschrift van 
lager onderwijs. 

13. geven we zonodig ook in de hogere leerjaren advies tot zittenblijven. 

55 

64 

 

65 

Leerlingenbeleid 1. staan we open voor niet-Nederlandstalige kinderen die door naburige scholen naar ons 

worden doorverwezen. 

2. proberen we door specifieke accenten in onze werking en gerichte beeldvorming de 

school aantrekkelijk te maken voor autochtone Vlaamse kinderen. 

3. nemen we eigenlijk alleen niet-Nederlandstalige kinderen op om het leerlingenaantal op 

peil te houden. 

4. proberen we via gerichte wervingscampagnes bij allochtone ouders het aandeel niet-

Nederlandstalige kinderen op het peil van de regio te brengen. 

5. is het nogal moeilijk een autonoom leerlingenbeleid te voeren. 

6. proberen we met wachtlijsten voor Nederlandstalige kinderen het aandeel niet-

Nederlandstaligen op het peil van de regio te brengen. 

7. proberen wij het aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen zoveel mogelijk te beperken. 

2 

 

11 

 

19 

 

27 

 

28 

36 

 

45 

Ouderparticipatie 1. proberen we de ouders heel sterk bij het schoolleven te betrekken. 

2. nemen we er de tijd voor om ouders uit te leggen wat de betekenis is van de activiteiten 

die we met en voor de leerlingen organiseren. 

3. nemen we er de tijd voor om te luisteren naar de problemen die ouders hebben. 

4. proberen we ervoor te zorgen dat de school ook een ontmoetingsplaats voor ouders is. 

5. worden ouders vooral voor praktische aangelegenheden bij het schoolleven betrokken.(-) 

6. vinden we dat ouders zich niet te veel met de interne werking van de school en de klas 

moeten moeien. (-) 

7. kunnen we zeggen dat de samenstelling van het oudercomité de verscheidenheid in soci-

ale achtergrond van onze leerlingenpopulatie weerspiegelt. 

8. streven we ernaar dat de samenstelling van het oudercomité de verscheidenheid in socia-

le achtergrond van onze leerlingenpopulatie weerspiegelt. 

9. proberen we de ouders ook bij het beleid van de school te betrekken. 

7 

8 

 

22 

23 

24 

 

31 

 

32 

 

40 

60 

Autonomie in de 

beleidsvoering 

1. is er door de bemoeizucht van het schoolbestuur van autonomie inzake financieel beleid 

eigenlijk geen sprake. (-) 

2. kunnen we eigenlijk heel veel zelf bepalen hoe we de dingen regelen; het schoolbestuur 

laat ons daarin geheel vrij. 

3. is het nogal moeilijk een autonoom leerlingenbeleid te voeren. (-) 

4. kunnen de leerkrachten mee het beleid van de school vorm geven. 

5. weegt bij de aanstelling of benoeming van een personeelslid de stem van de directie het 

zwaarst door.  

6. moeten we voor de aankoop van alles en nog wat de toestemming van het schoolbestuur 

vragen. (-) 

7. weegt het schoolbestuur nogal zwaar op de interne besluitvorming. (-) 

8. speelt bij de benoeming van leerkrachten de kwaliteit van hun werk het sterkst door. 

13 

 

26 

 

28 

34 

35 

 

42 

 

58 

14 

Overige 1. nemen ook Nederlandstalige leerlingen deel aan taalvaardigheidactiviteiten 54 

a) Gecursiveerde items werden aangepast in vergelijking met de directievragenlijst voor schooljaar 2002-2003 

b) Items in vet werden extra toegevoegd in vergelijking met de directievragenlijst voor schooljaar 2002-2003 

b) Onderlijnde items (zie nummers) werden ook opgenomen in de korte versie van de vragenlijst 

 

Ook voor deze rubriek waren bij het schrijven van het rapport intussen de analyses van de eerste afna-

me van de directievragenlijst (schooljaar 2002-2003) beschikbaar (zie Verhaeghe, 2004). Tabel 4 geeft 

een overzicht van de variabelen die op basis van die analyses als betrouwbare schalen naar voren kwa-

men. 
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Tabel 4 

Ontwikkelde schalen over kenmerken van het gevoerde beleid op basis van de afname in het schooljaar 2002-2003 

Schalen Oorspronkelijk 

aantal items 

Uiteindelijk 

aantal items 

Cronbachs 

alfa 

 Pedagogisch-onderwijskundig beleid 

 Gerichtheid van het team op vernieuwing  

o Subschaal 1  

o Subschaal 2  

 Kwaliteitsbewaking 

 Autonomie in de beleidsvoering 

 Ouderparticipatie op school 

 Beleid inzake rekrutering en toelating van leerlingen 

 Beleid inzake doorstroming, zittenblijven en verwijzing naar BO 

29 

(21) 

 

 

(8) 

8 

9 

7 

11 

 

10 

(6) 

(4) 

0 

6 

6 

0 

0 

 

.90 

.89 

.70 

- 

.77 

.77 

- 

- 

 64* 22  

* Twee items werden oorspronkelijk voor twee variabelen voorzien: item 1 werd toebedeeld aan de variabelen ‘Ge-

richtheid van het team op vernieuwing’ en ‘Beleid inzake doorstroming, zittenblijven en verwijzing naar BO’ en item 

28 werd zowel toebedeeld aan de variabele ‘Autonomie in de beleidsvoering’ als aan de variabele ‘Beleid inzake 

rekrutering en toelating van leerlingen’. Daarnaast werd item 54 aan geen enkele variabele toebedeeld.  

 

 

1.8 Specifieke methoden, materialen, vernieuwingsprojecten 
 

In een laatste deel tenslotte wordt informatie ingewonnen omtrent: 

• het leerlingvolgsysteem dat de school hanteert in de lagere afdeling, door wie en waarvoor het ge-

bruikt wordt, 

• deelname aan specifieke vernieuwingsprojecten binnen de lagere afdeling, 

• deelname aan of organisatie van specifieke projecten voor de ouders. 

Waar in de voorgaande delen via Likert-schalen gepoogd werd een beeld te krijgen van de mate van ge-

richtheid op en openheid voor vernieuwingen, gaat het hier om de vraag met welke vernieuwingen de 

school actueel bezig is. 

 

 

1.9 Overzicht korte en lange versie 
 

Zoals we bij het begin van dit hoofdstuk reeds vermeldden, werden voor de afname van de directievra-

genlijst in het schooljaar 2003-2004 twee versies ontwikkeld. Tabel 5 geeft een overzicht van de opgeno-

men onderdelen in de lange en korte versie van de directievragenlijst 2003-2004. Beide versies van de 

vragenlijst (de korte en de lange versie) zijn opgenomen in bijlage 1, respectievelijk in bijlage 2. 

 
Tabel 5 

Overzicht van de opgenomen onderdelen in de lange en korte versie van de directievragenlijst 2003-2004 

 
Onderdeel (nummering komt overeen met lange versie, niet met korte versie) 

Lange 
versie 

Korte 
versie 

1.1 aantal VP X X 

1.2 pedagogisch project LO X X 

1.3 samenwerkingverbanden X  

1.4 fusies sedert 1 september 1997 X  

1.4 fusies sedert 1 september 2003  X 

1.5 ontstaan uit defusie sedert 1 sept. 1997 X  
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1.5 ontstaan uit defusie sedert 1 sept. 2003  X 

1.6 evolutie leerlingenaantal in vergelijking met 1997-1998 X  

1.7 zijn er fusies op til? X X 

1.8 voor- en naschoolse opvang X  

1.9 aanbod warme maaltijden X  

1.10 schooltijden X  

2.1 niet door de Vlaamse Overheid gefinancierde omkadering voor LO X X 

2.2 aanwezigheid CLB voor LO X X 

2.3 externe hulpverleners voor LO X X 

2.4 GOK-lestijden voor LO X X 

2.5 lestijden Onthaal Anderstalige Nieuwkomers voor LO X X 

2.6 taakleerkracht voor LO X X 

2.7 ambulante leerkrachten voor LO X X 

2.8 brugklas – speelleerklas - schakelklas X X 

2.9 zorgbeleid – zorgcoördinator X X 

2.10 aantal klassen in LO X X 

2.11 andere leerkrachten met lesopdracht in LO X X 

2.12 lestijden voor ‘bijzondere pedagogische taken’ X X 

2.13 stimulus-puntenenveloppe X X 

3.1 Infrastructuur voor LO X X 

3.2 Materiële omgeving X X 

4.1 achtergrondgegevens directeur X  

4.2 lesopdracht X X 

4.3 frequentie nascholingsactiviteiten X X 

4.4 welke nascholing sedert 01.09.2000 X  

4.5 welke nascholing afgelopen12 maanden (afnamedatum december 2003)  X 

4.6 gemiddelde werkweek: activiteiten X  

4.7 tijdsbesteding beleidsdomeinen X  

4.8 is er een adjunct-directeur? X X 

4.9 bevoegdheden adjunct-directeur?   X X 

5.1 organen en vormen van intern overleg X  

5.2 organen en vormen van extern overleg X  

6. opvattingen en ervaringen directie (39 items) X  

6. opvattingen en ervaringen directie (doelstellingen: 3 items; diversiteit: 2 items; CLB 1 item)  X 

7. kenmerken van het gevoerde beleid (63 + 2 nieuwe = 65 items) X  

7. kenmerken van het gevoerde beleid (43 + 2 nieuwe = 45 items)  X 

8.1 leerlingvolgsysteem LO X X 

8.2 vernieuwingsprojecten LO X X 

8.3 specifieke projecten voor ouders van LO X X 

8.4 specifieke projecten voor ouders (vorig jaar) X X 

Gecursiveerde onderdelen zijn aanvullingen in vergelijking met de directievragenlijst voor schooljaar 2002-2003 
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2. Frequentieverdelingen, beschrijvende statistieken, betrouw-

baarheids- en validiteitsgegevens 
 

 

In december 2003 werd de vragenlijst voorgelegd aan alle directies van de scholen die deelnemen aan het 

SiBO-onderzoek. Van 174 directies kregen we de vragenlijsten terug. Op een totaal van 196 scholen (alle 

steekproeven samen) is dit 88,8%.  

Een overzicht van de responsgegevens op schoolniveau voor de verschillende steekproeven, per versie van 

de directievragenlijst en in het totaal, is opgenomen in Tabel 6.  

 
Tabel 6 

Responspercentages (op schoolniveau) in de verschillende steekproeven voor de verkorte, lange en beide versies van 

de vragenlijst 

STEEKPROEF %kort %lang %totaal 

Referentiesteekproef 94,1% (96/102) 78,9% (15/19) 91,7% (111/121) 

GOK-scholen 81,0% (17/21) 62,5% (5/8) 75,9% (22/29) 

Methodescholen 95,8% (23/24) 0% (0/1) 92,0% (23/25) 

Gentse Stedelijke Scholen 100% (13/13) 62,5% (5/8) 85,7% (18/21) 

Totaal 93,1% (149/160) 69,4% (25/36) 88,8% (174/196) 

 

Uit bovenstaande Tabel 6 kunnen we afleiden dat de responspercentages het hoogst zijn in de steekproef 

van de methodescholen (92%) en van de referentiescholen (91,7%). In de steekproef van de Gentse Stede-

lijke scholen ligt het responspercentage iets lager (85,7%). De respons in de steekproef van de GOK-

scholen ten slotte is het laagst (75,9%).  

Indien we de responsgegevens vergelijken voor elk van beide versies van de vragenlijst, merken we dat de 

respons van scholen die een verkorte versie van de vragenlijst hebben ontvangen in het algemeen (d.i. 

onafhankelijk de steekproef) beduidend hoger ligt dan de respons van de scholen die de lange versie van 

de vragenlijst hebben ontvangen. In de laatste groep hebben 10 directeurs die in de derde kleuterklas de 

vragenlijst niet hebben teruggestuurd ook in het eerste leerjaar geen directievragenlijst ingevuld. Een 

andere school heeft een directiewissel gekend na een fusie. In de derde kleuterklas had de directeur de 

vragenlijst nog ingevuld, de nieuwe directeur na de fusie niet. Alle directeurs van de autonome lagere 

scholen daarentegen hebben de directievragenlijst ingevuld en teruggestuurd. 

 

Hierna worden kenmerken van items en schalen uit de directievragenlijst beschreven. We beschrijven in 

eerste instantie de gegevens van de referentiesteekproef. Hiermee bedoelen we de steekproef van alle 

referentiescholen die in 2003-2004 aan het onderzoek hebben deelgenomen. Deze steekproef beoogt een 

getrouwe afspiegeling te zijn van de Vlaamse schoolpopulatie. Soms zullen we ook gegevens uit de andere 

steekproeven beschrijven die in 2003-2004 aan het onderzoek hebben deelgenomen. 
 

Terwijl in het LOA-rapport nr. 21 (Directievragenlijst schooljaar 2002-2003) hoofdzakelijk kenmerken van 

items en schalen uit delen 6 en 7 werden beschreven, heeft dit rapport betrekking op alle vragen van de 

vragenlijst. Indien een bepaalde vraag niet hernomen wordt in de verkorte versie van de vragenlijst (zie 

punt 1.9 ‘Overzicht korte en lange versie’), hebben we, waar mogelijk en indien zinvol, voor deze scho-

len, vestigingsplaatsen of directeurs gebruik gemaakt van gegevens zoals verkregen via de directievragen-

lijst tijdens het schooljaar 2002-2003. Deel 6 vormt hier een uitzondering op. Bij de beschrijvingen volgen 

we de structuur van de vragenlijst. 



 14

We beschrijven in eerste instantie de resultaten voor elke vraag afzonderlijk. Telkens geven we het aan-

tal vestigingsplaatsen, scholen en/of directeurs waarop de verdelingskenmerken betrekking hebben (N). 

Volledigheidshalve geven we ook het aantal ontbrekende waarden of ‘missing values’ weer (NMiss).  

Voor discrete variabelen geven we een overzicht van de aantallen per categorie, desgevallend aangevuld 

met percentages.  

De verdeling van continue variabelen wordt beschreven1 aan de hand van het gemiddelde (M), de stan-

daardwijking (SD), coëfficiënten voor scheefheid (a3) en welving (a’4). Indien de beschrijvende statistie-

ken betrekking hebben op minder dan twee derde van de scholen, directeurs of vestigingsplaatsen worden 

de coëfficiënten voor scheefheid en welving vervangen door de eerste drie kwartielen, het minimum en 

het maximum. Indien de berekening van het gemiddelde en de standaardafwijking gebeurt op minder dan 

één vijfde van de totale referentiesteekproef vermelden we slechtst de minimale en maximale waarde. 

Aan de hand van frequentiehistogrammen (m.b.v. SAS-Insight) zijn we nagegaan of de variabele al dan 

niet bi- of multimodaal verdeeld is. Met bimodaal verwijzen we naar twee scores of klassen die maximum-

frequenties bezitten, met multimodaal naar meer dan twee scores of klassen met maximumfrequenties. 

Extreme waarden hebben we met SAS-Insight opgespoord aan de hand van een doos-met-snorharen dia-

gram. Als we hierna spreken over uitschieters of extreme waarden betreft het waarden die verder dan 

anderhalve keer het interkwartielbereik van respectievelijk het eerste en het derde kwartiel verwijderd 

liggen (Onghena, 1997-1998).  

 

Voor de schalen uit de delen 6 en 7 worden eerst resultaten op itemniveau gepresenteerd. Deze tonen per 

item (dat beoordeeld moest worden op een zespuntenschaal) het aantal directeurs dat een geldig ant-

woord gaf (N), het gemiddelde (M), de spreiding (standaardafwijking, SD) en de item-totaal-correlatie, 

waarbij ‘totaal’ staat voor het totaal van de overige items2 (Rit). Vervolgens geven we ook de verdelings-

kenmerken van de schaalscores (het gemiddelde, de standaardafwijking, de scheefheid) en een maat voor 

interne consistentie (Cronbachs alfa).  

Bij de interpretatie van de afzonderlijke items en hun verdelingskenmerken hanteren we volgende richt-

lijnen: 

- Een gemiddelde groter dan vijf of kleiner dan twee beschouwen we als extreem.  

- Een standaardafwijking kleiner dan 1 beschouwen we als klein.  

- Een item met een kleine spreiding heeft een lage discriminatiewaarde en is mogelijk minder zinvol 

om opgenomen te worden in verdere analyses. Vaak hebben items met een extreem gemiddelde een 

kleine standaardafwijking. 

- De scores van de items met een negatieve of tegengestelde betekenis in vergelijking met de inhoud 

van de schaal hebben we geïnverteerd. Concreet betekent dit dat een zes een één wordt, een vijf 

een twee, een vier een drie en omgekeerd. Voor deze items werd in hun variabelennaam de index ‘I’ 

(‘inverted’) toegevoegd (bv. BE55 wordt BE55I). 

Schaalscores worden slechts berekend indien minstens twee derde van de items waaruit de schaal bestaat 

ingevuld zijn. Concreet betekent dit dat in het geval van een schaal met zes of zeven items geen schaal-

score berekend wordt indien drie of meer items onbeantwoord (of ongeldig) zijn; in het geval van een 

schaal met drie, vier of vijf items is dit het geval indien twee items of meer onbeantwoord (of ongeldig) 

zijn. 

 

                                                       
1 Berekend volgens de SAS-procedure ‘proc univariate’ 
2 Berekend volgens de SAS-procedure ‘proc corr alpha nomiss’ 
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2.1 Algemene gegevens 
 
In een eerste deel van de vragenlijst werd gepeild naar algemene gegevens betreffende de vestigings-

plaatsen of scholen. Met betrekking tot de scholen werd gevraagd naar: 

- bestaande samenwerkingsverbanden met andere scholen of instellingen 

- fusies en defusies in het verleden en de toekomst 

- de evolutie van het leerlingenaantal 

De vragen op vestigingsniveau hebben betrekking op: 

- de effectieve leiding 

- het onderwijsaanbod 

- het pedagogisch project 

- de voor- en/of naschoolse opvang 

- het aanbod van warme maaltijden 

- de schooltijden 

 

2.1.1 Het onderwijsaanbod in de vestigingsplaatsen 

 

Ook het onderwijsaanbod wordt in eerste instantie opgevraagd bij het departement Onderwijs en ter 

controle en eventueel ter aanvulling bevraagd in de directievragenlijst.  

Voor een overzicht van het onderwijsaanbod in de verschillende vestigingsplaatsen (inclusief de niet-

deelnemende vestigingsplaatsen) van de deelnemende scholen verwijzen we naar Tabel 7. 

Hieruit kunnen we afleiden dat in de verschillende steekproeven het merendeel van de scholen zowel 

kleuteronderwijs als lager onderwijs aanbiedt. In de referentiesteekproef zijn er meer autonome lagere 

scholen dan vestigingsplaatsen met autonome kleuterscholen, in de andere steekproeven is dit andersom. 

 
Tabel 7 

Het onderwijsaanbod in de vestigingsplaatsen van de deelnemende scholen. Percentages (relatieve frequenties) in de 

verschillende steekproeven 

ONDERWIJSAANBOD %REF %GOK %METH %GENT 

Kleuteronderwijs (uitsluitend) 7,83% (13/166) 13,04% (6/46) 4,65% (2/43) 20,69% (6/29) 

Lager onderwijs (uitsluitend) 12,65% (21/166) 10,86% (5/46) 0,00% (0/43) 3,45% (1/29) 

Lager en kleuteronderwijs 78,92% (131/166) 76,09% (35/46) 95,35% (41/43) 75,86% (22/29) 

 

Indien we de gegevens van de directievragenlijst vergelijken met de gegevens verkregen van het depar-

tement Onderwijs, merken we geen verschillen op. 

 

2.1.2 Het pedagogisch project van de vestigingsplaatsen 

 

In de directievragenlijst 2003-2004 wordt gevraagd naar de grote lijnen van het pedagogische project in 

de verschillende vestigingsplaatsen. Het is de bedoeling dat de directeurs per vestigingsplaats één peda-

gogisch project aankruisen. Over de verschillende steekproeven heen hebben ongeveer 80% van de direc-

teurs dit ook zo gedaan. De overige 20% directeurs hebben meerdere pedagogische projecten aangekruist. 

Voor deze laatste directeurs hebben we op basis van de gegevens van het departement Onderwijs een 

ordening gemaakt in de verschillende projecten waarbij we het pedagogisch project dat overeenkomt met 

de gegevens van het departement Onderwijs als ‘hoofdproject’ hebben beschouwd. Tabel 8 biedt per 

steekproef de frequentieverdelingen van de pedagogische projecten in de verschillende vestigingsplaat-

sen. We hebben ons hierbij beperkt tot het vermelden van de ‘hoofdprojecten’. Als bijlage 3 hebben we 

een tabel opgenomen waarin tevens de verschillende combinaties zijn opgenomen. 
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In de verschillende steekproeven zijn er geen deelnemende vestigingsplaatsen die een Montessori-school 

zijn of waarvan het pedagogisch project enkel gekenmerkt wordt als projectonderwijs. Steinerscholen en 

leefscholen komen enkel voor in de steekproef van de methodescholen, Jenaplanscholen enkel in de 

steekproef van de Gentse stedelijke scholen. Zowel in de referentiesteekproef als in de GOK-steekproef 

wordt in 95% of meer van de deelnemende vestigingsplaatsen onderwezen op basis van een traditioneel 

pedagogisch project.  

 
Tabel 8 

Het pedagogisch (hoofd)project van de deelnemende vestigingsplaatsen. Percentages (relatieve frequenties) in de 

verschillende steekproeven 

VARIABELE PEDAGOGISCH PROJECT %REF %GOK %METH %GENT 

DL1_PEDP_1 Traditioneel 95,16% (118/124) 96,15% (25/26) 0,00% (0/28) 60,00% (12/20) 

DL1_PEDP_2 Ervaringsgericht 2,42% (3/124) 0,00% (0/26) 25,00% (7/28) 10,00% (2/20) 

DL1_PEDP_3 Freinet 1,61% (2/124) 3,85% (1/26) 46,43% (13/28) 15,00% (3/20) 

DL1_PEDP_5 Steiner 0,00% (0/124) 0,00% (0/26) 14,29% (4/28) 0,00% (0/20) 

DL1_PEDP_6 Jenaplan 0,00% (0/124) 0,00% (0/26) 0,00% (0/28) 15,00% (3/20) 

DL1_PEDP_8 Andere 0,81% (1/124) 0,00% (0/26) 14,29% (4/28) 0,00% (0/20) 

 

 

In de referentiesteekproef wordt in 13% van deze scholen het traditioneel pedagogisch project aangevuld 

met principes van ervaringsgericht onderwijs (zie bijlage 3). In de referentiesteekproef komen verder 

vestigingsplaatsen voor die ervaringsgericht, Freinet- of bijbelgericht onderwijs aanbieden (4,84%, Tabel 

8). De directeurs van 5 deelnemende vestigingsplaatsen in de referentiesteekproef vermelden geen peda-

gogisch project (NMiss=5). In de GOK-steekproef zijn alle deelnemende vestigingsplaatsen op één vesti-

gingsplaats na in eerste instantie traditionele scholen. Deze ene vestigingsplaats is een Freinetschool. In 

de steekproef van de scholen van de stad Gent komt het traditioneel opvoedingsproject al dan niet aan-

gevuld met principes van ervaringsgericht onderwijs aan bod in 60% van de deelnemende vestigingsplaat-

sen (Tabel 8 en bijlage 3). De overige deelnemende vestigingsplaatsen van het Gents Stedelijk onderwijs 

zijn ervaringsgerichte scholen, Freinetscholen of Jenaplanscholen. In de steekproef van de methodescho-

len ten slotte zijn bijna de helft van de deelnemende vestigingsplaatsen Freinetscholen. De andere deel-

nemende vestigingsplaatsen zijn Steinerscholen, ervaringsgerichte of leefscholen (Tabel 8).  

 

Indien we bovenstaande gegevens vergelijken met de gegevens van het departement Onderwijs en van de 

onderwijskoepels komen de pedagogische projecten van 189 (93,10%) deelnemende vestigingsplaatsen in 

de referentiesteekproef in elk van beide gegevensbestanden overeen met elkaar. Bij deze vergelijking 

hebben we abstractie gemaakt van eventuele aanvullende principes van andere pedagogische projecten 

en dus enkel rekening gehouden met het pedagogisch ‘hoofdproject’ van een vestigingsplaats. Wat de 

verschillen betreft vermelden de directeurs van drie traditionele scholen in de referentiesteekproef en 

twee traditionele scholen in de steekproef van de Gentse stadsscholen in de directievragenlijst dat de 

betreffende deelnemende vestigingsplaatsen ervaringsgerichte scholen zijn. In de referentiesteekproef is 

er verder één traditionele school waarvan de directeur de categorie ‘ander’ heeft aangekruist met ver-

melding van bijbelgericht onderwijs. Volgens de gegevens van het departement onderwijs en van de on-

derwijskoepels zijn de vijf vestigingsplaatsen in deze steekproef met ontbrekende waarden voor het pe-

dagogisch project vestigingsplaatsen met een traditioneel pedagogisch project. In de steekproef van de 

Gentse stadsscholen hebben de verschillen betrekking op een traditionele school waarbij de directeur de 

categorie ‘jenaplan’ heeft aangekruist. 
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2.1.3 Samenwerkingsverbanden met andere scholen en instellingen 
 

De samenwerkingsverbanden die een school heeft met één of meerdere andere scholen of instellingen naast 

het CLB en/of de pedagogische begeleidingsdienst werden niet opnieuw bevraagd in de verkorte versie van 

de directievragenlijst. Voor deze scholen hebben we ons gebaseerd op de gegevens verkregen tijdens het 

schooljaar 2002-2003. Van 6 scholen in de referentiesteekproef hebben we geen informatie over mogelijke 

samenwerkingsverbanden (NMiss=6). In de referentiesteekproef maken 97 scholen (92,38%) deel uit van één of 

meerdere samenwerkingsverbanden (Tabel 9). Gemiddeld maken scholen deel uit van 2 tot 3 samenwerkings-

verbanden (M=2,93). Scholen verschillen van elkaar wat het aantal samenwerkingsverbanden betreft 

(SD=1,54). Minimaal betreft het één samenwerkingsverband (N=19), maximaal zeven (N=2). De grootste groep 

scholen maakt deel uit van 2 samenwerkingsverbanden (N=27). In totaal betreft het 284 samenwerkingsver-

banden. 

 
Tabel 9 

Aantal samenwerkingsverbanden per school. Frequentieverdeling in de referentiesteekproef 

AANTAL SAMENWERKINGSVERBANDEN PER SCHOOL % (N/totaal aantal scholen) 

Geen samenwerkingsverbanden 7,6%   (8/105) 

1 samenwerkingsverband 18,1% (19/105) 

2 samenwerkingsverbanden 25,7% (27/105) 

3 samenwerkingsverbanden 16,2% (17/105) 

4 samenwerkingsverbanden 17,1% (18/105) 

5 samenwerkingsverbanden 9,5% (10/105) 

6 samenwerkingsverbanden 3,8%   (4/105) 

7 samenwerkingsverbanden 1,9%   (2/105) 

NMiss=6 

 

Tabel 10 biedt een overzicht van de aard van de scholen en de instellingen waarmee scholen uit de referen-

tiesteekproef samenwerken. Voor 5 samenwerkingsverbanden in de referentiesteekproef beschikken we over 

geen of geen geldige gegevens (NMiss=5).  

 
Tabel 10 

Aard van scholen of instanties die deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Frequenties en percentages in de refe-

rentiesteekproef 

AARD VAN DE INSTANTIE N % 

Basisschool (kleuter- en/of lagere school) 130 46,6% 

School voor buitengewoon basisonderwijs 28 10,0% 

Andere personen of organisaties (plaatselijke openbare bibliotheek, schoolopbouwwerk, …) 26 9,3% 

Hulpverleningsinstellingen (revalidatiecentra,…) 26 9,3% 

Instelling voor voorschoolse opvang 20 7,2% 

Zelfstandige hulpverleners (logopedisten,…) 18 6,5% 

Meerdere instanties, andere dan louter met kleuter- en/of lagere scho(o)l(en) 14 5,0% 

School voor secundair of buitengewoon secundair of hoger onderwijs 13 4,7% 

Internaat voor kleuters of lagere schoolkinderen 4 1,4% 

NTotaal=284; NMiss=5   
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De samenwerking tussen een school en één of meerdere andere basisscholen (kleuter- en/of lagere scholen) 

komt in de referentiesteekproef het meest voor (N=130). Indien we tevens rekening houden met het aantal 

samenwerkingsverbanden met het buitengewoon basisonderwijs (N=28) menen we te mogen besluiten dat in 

de referentiesteekproef scholen het meest samenwerken met één of meerdere andere onderwijsinstellingen 

voor basisonderwijs. Met secundaire scholen of scholen van hoger onderwijs wordt minder samengewerkt, 

alsook met instellingen voor voorschoolse opvang, hulpverleningsinstellingen of zelfstandige hulpverleners, 

althans in het kader van een daadwerkelijke samenwerkingsverband (zie ook punt 2.2.3, ‘Aanwezigheid van 

externe hulpverleners op school’). De lagere scholen uit de referentiesteekproef werken het minst samen 

met internaten voor kleuters of lagere schoolkinderen. 

 

Wat de aard van de samenwerking tussen de school en andere instellingen of scholen betreft werken de 

meeste scholen met diverse doeleinden met deze instanties samen. Tabel 11 biedt een overzicht van het 

aantal keer dat een bepaalde vorm van samenwerking door de directies in de referentiesteekproef werd 

aangekruist. Voor vijf samenwerkingsverbanden werd deze vraag niet beantwoord (NMiss=5). 

 
Tabel 11 

Aard van de samenwerking van de scholen in de referentiesteekproef. Aantallen en percentages 

AARD VAN SAMENWERKING N % 

Er is occasionele, informele uitwisseling van ervaringen en werkwijzen 112 40,14% 

Er is een systematische uitwisseling van informatie en expertise (andere dan ICT) 104 37,28% 

We hebben een gemeenschappelijke ICT-coördinator 99 35,48% 

We delen administratieve ondersteuning 70 25,09% 

We delen beleidsondersteunend personeel 69 24,73% 

Uitwisselen of delen van materiaal of boeken 62 22,22% 

We kopen samen materiaal of boeken aan 51 18,28% 

We werken samen in de organisatie van schoolactiviteiten voor de kinderen 55 19,71% 

We werken samen op vlak van leerlingenwerving (gemeenschappelijke folder, info-avond,…) 51 18,28% 

We werken samen in de organisatie van voorschoolse of naschoolse opvang 49 17,56% 

We werken samen in de organisatie van naschoolse activiteiten (sport,…) 43 15,41% 

We werken samen in de organisatie van activiteiten voor ouders 43 15,41% 

We delen een gedeelte van de infrastructuur 29 10,39% 

Deelt gebouw of campus met een vestigingsplaats van mijn school 23 8,24% 

We stemmen ons zorgbeleid op elkaar af 26 9,32% 

We maken afspraken over aanwerving en inzet van personeel 21 7,53% 

We vormen een scholengemeenschap 17 6,09% 

We hebben een gemeenschappelijke zorgcoördinator 15 5,38% 

We hebben een gemeenschappelijk financieel beleid en een gemeenschappelijke boekhouding 13 4,66% 

We dragen onderling uren en lestijden over 13 4,66% 

Andere  1 0,36% 

NMiss=5 
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Op basis van aantallen (percentages) en inhoud kunnen we volgende blokken onderscheiden. Scholen werken 

het meest samen met andere scholen of instellingen met het oog op het systematisch en/of informeel uitwis-

selen van informatie en expertise, respectievelijk van ervaringen en werkwijzen. Een volgende blok betreft 

het delen van administratief personeel, beleidsondersteunend personeel en/of ICT-coördinatoren en het 

samen aankopen, uitwisselen of delen van boeken en materiaal. Een derde blok heeft betrekking op het sa-

menwerken om diverse activiteiten te organiseren en/of op het vlak van leerlingenwerving. In een vierde 

blok gaat het om het delen van infrastructuur, een gebouw en/of een campus. In een laatste blok groeperen 

we de overige categorieën. Het betreft het samenwerken op gebied van aanwerving en inzet van personeel, 

van lestijden, van financiën, van zorg en/of het vormen van een scholengemeenschap. (De school die een 

‘andere’ samenwerkingsvorm aangeeft, specificeert de samenwerking als een wekelijkse vergadering met de 

zorgcoördinator, de GOK-leerkrachten en de directie. Het betreft een school die deel uitmaakt van een scho-

lengemeenschap.) 

 

2.1.4 Fusies en defusies  
 

Om het aantal fusies, defusies en fusies/defusies op til te kunnen beschrijven hebben we tevens gebruik 

gemaakt van gegevens zoals verkregen via de directievragenlijst 2002-2003. Tabel 12 bevat de percentages 

en (relatieve) frequenties betreffende de fusies en defusies voor de verschillende steekproeven. Het betreft 

fusies en/of defusies sinds 1 september 1997 en toekomstige fusies en defusies. Onderaan in de tabel vermel-

den we tevens het aantal scholen waarvoor we over geen of geen geldige gegevens (NMiss) beschikken. Bij de 

inhoudelijke bespreking hierna beperken we ons tot de referentiesteekproef. 

 
Tabel 12 

Fusies en defusies. Percentages en relatieve frequenties per steekproef 

 %REF %GOK %METH %GENT 

Fusies sinds 1 september 1997 13,5% (14/104) 16,7% (3/18) 9,1% (2/22) 7,1% (1/14) 

Defusies sinds 1 september 1997 15,4% (16/104) 5,3% (1/19) 4,5% (1/22) 0% (0/14) 

Toekomstige fusies en/of defusies  5,8% (6/104) 0% (0/19) 0% (0/22) 0% (0/14) 

 NMISS=7 NMISS=3 NMISS=1 NMISS=4 

 
In de referentiesteekproef melden 14 scholen een fusie met andere scholen sinds 1 september 1997. Hierbij 

meldt 1 directeur dat er naast de fusie ook een defusie heeft plaats gevonden. Daarnaast meldt 1 school een 

herstructurering op bestuursniveau. Omdat het niet duidelijk is of het hier een daadwerkelijke fusie betreft 

in de zin van het ontstaan van een school als een afzonderlijke onderwijsinstelling uit 2 of meer bestaande 

scholen, tellen we deze laatste niet bij het aantal fusies sinds 1997. De soorten fusies zijn onder meer fusies 

tussen een lagere en kleuterschool, tussen een jongens- en een meisjesschool, tussen twee vrije basisscholen 

en tussen een gemeente- (al dan niet jongensschool) en een vrije basisschool (al dan niet een meisjesschool). 

Het aantal scholen in de referentiesteekproef dat na 1 september 1997 is ontstaan uit een defusie is 16 (in-

clusief de school die tevens een fusie heeft gekend). In het kort kunnen we stellen dat er zich de voorbije vijf 

schooljaren heel wat veranderingen hebben voorgedaan. Een relatief groot aantal scholen is gefusioneerd of 

ontstaan uit een defusie. 

Ook in de toekomst voorzien enkele scholen een fusie of defusie. Vijf scholen in de referentiesteekproef 

voorzien binnen enkele jaren een fusie met een andere school (4,8%), één school voorziet een defusie in de 

nabije toekomst. Drie scholen voorzien geen fusie met een andere school, maar melden wel dat ze recent 

toegetreden zijn of in de nabije toekomst zullen toetreden tot een scholengemeenschap. Bij één school die 

in het schooljaar 2002-2003 een fusie voorzag, heeft deze ook daadwerkelijk plaats gevonden. 
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2.1.5 Evolutie van het leerlingenaantal 
 

Bij deze vraag valt het op dat heel wat directeurs niet of ongeldig hebben geantwoord (NMiss=31). Moge-

lijk heeft dit te maken met de plaats van de vraag in de vragenlijst. De vraag is als afzonderlijke vraag 

bedoeld maar staat vermeld op de pagina met vragen over fusies en defusies. Bovendien is ze vermeld 

tussen de vraag naar defusies en de vraag naar fusies op til (zie bijlage 2). De kans bestaat dat de direc-

teurs van scholen die geen fusie of defusie hebben meegemaakt deze vraag niet beantwoord hebben.  

Tabel 13 bevat de gegevens over de evolutie van het leerlingenaantal sinds het schooljaar 1997-1998 

voor de scholen in de referentiesteekproef voor wie de directeur de vraag heeft beantwoord. 

 
In de meeste scholen van de referentiesteekproef is het aantal leerlingen merkelijk toegenomen (40%) 

of ongeveer gelijk gebleven (37,5%). Slechts in een minderheid van de scholen is het aantal leerlingen 

merkelijk gedaald (22,5%). 

 
Tabel 13 

Evolutie van het leerlingenaantal (sinds 1 september 1997) in de scholen van de referentiesteekproef. Aantallen en 

percentages 

VARIABELE EVOLUTIE VAN HET LEERLINGENAANTAL N % 

DL1_EVO_1 Merkelijk meer leerlingen (10% of meer) 32 40,0% 

DL1_EVO_2 Merkelijk minder leerlingen (10% of meer) 18 22,5% 

DL1_EVO_3 Ongeveer evenveel leerlingen  30 37,5% 

 

 

2.1.6 Voor- en/of naschoolse opvang 
 

Ook voor deze vraag hebben we voor de scholen waarvan de directeur de verkorte versie van de direc-

tievragenlijst heeft ingevuld een beroep gedaan op de gegevens zoals ingevuld tijdens het schooljaar 

2002-2003. De vraag naar voor- en/of naschoolse opvang werd gesteld op vestigingsplaatsniveau. Omdat 

de keuze voor de verkorte directievragenlijst op schoolniveau werd genomen en deze vragenlijst voor 

twee scholen voor een andere vestigingsplaats werd ingevuld dan deze waarvoor ook tijdens het school-

jaar 2002-2003 een directievragenlijst werd ingevuld, beschikken we voor deze scholen over geen gege-

vens omtrent de voor- en/of naschoolse opvang. Drie andere directeurs hebben de vraag naar voor- 

en/of naschoolse opvang opengelaten. Dit brengt het totaal aantal ‘missings’ op vijf (NMiss=5). 

 

In de referentiesteekproef voorzien 105 scholen voorschoolse opvang (96,33%). In elk van de scholen 

gaat het om een afgebakende tijdsperiode voor de aanvang van de lessen, die gescheiden wordt van de 

start van de lessen door een andere tijdsperiode, vermoedelijk een speeltijd. Gemiddeld genomen duurt 

de voorschoolse opvang relatief gezien lang, namelijk ongeveer 1 uur 10 minuten (Tabel 14). De langste 

voorschoolse opvang duurt zelfs 3 uur. Het weglaten van deze extreme waarde beïnvloedt in grote mate 

de scheefheid en de welving van de verdeling (N=104; M=68,20; SD=23,22; a3=0,04; a’4=-0,41). De kort-

ste voorschoolse opvang bedraagt 15 minuten. Vier scholen voorzien geen voorschoolse opvang.  

 

106 scholen (98,15%, NMiss=6) in de referentiesteekproef voorzien naschoolse opvang op maandag, dins-

dag, donderdag en vrijdag. Gemiddeld genomen duurt deze opvang 2 uur en 10 minuten (SD=28,39). Het 

betreft een symmetrische bimodale verdeling met 1 uitschieter naar boven en 2 uitschieters naar bene-

den. Het weglaten van deze extreme waarden heeft slechts een beperkte invloed op de verschillende 

verdelingskenmerken (N=103; M=129,95; SD=26,15; a3=-0,5 en a’4=-0,22). De variabele blijft tevens 

bimodaal verdeeld. Volledigheidshalve merken we op dat in 6 vestigingsplaatsen de naschoolse opvang 
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aanvangt vóór het einde van de lessen. In 2 van die vestigingsplaatsen vindt de naschoolse opvang plaats 

op een andere locatie en biedt dit mogelijk een verklaring. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen 

liggen in het feit dat de schooltijden voor kleuter en lager in sommige scholen van elkaar verschillen. 

Directeurs van 36 vestigingsplaatsen melden dat de naschoolse opvang onmiddellijk aansluit op het 

einde van de lessen. In 37 andere vestigingsplaatsen begint de naschoolse opvang niet onmiddellijk na 

de school. Slechts twee vestigingsplaatsen voorzien geen naschoolse opvang op maandag, dinsdag, don-

derdag en vrijdag.  

 
Tabel 14 

Voorschoolse en naschoolse opvang. Aantal vestigingsplaatsen, gemiddelde aantal minuten, standaarddeviatie, 

coëfficiënten voor scheefheid en welving 

 

Een relatief groot aantal scholen voorziet geen naschoolse opvang op woensdagnamiddag (N=25). Het 

aantal scholen dat op woensdagnamiddag wel naschoolse opvang voorziet, bedraagt 83 (76,85%, NMiss=6). 

Deze naschoolse opvang duurt gemiddeld 4 uur en 49 minuten, maar varieert sterk van vestigingsplaats 

tot vestigingsplaats (SD=127,27).  

 
Tabel 15 

Voor- en naschoolse opvang in de referentiesteekproef. Personeel en locatie. Aantal vestigingsplaatsen (Percentage) 

 

Voor concrete aantallen betreffende het personeel en de locatie van de voor- en naschoolse opvang in 

de verschillende vestigingsplaatsen verwijzen we naar Tabel 15. In de meeste vestigingen zorgt ander 

personeel dan het onderwijzend personeel van de school voor de voor- en naschoolse opvang en gebeurt 

deze in de eigen vestigingsplaats.  

 

2.1.7 Aanbod van warme maaltijden 

 

Voor drie vestigingsplaatsen hebben we geen gegevens betreffende het aanbod van warme maaltijden 

(NMiss=3). Het betreft 2 vestigingsplaatsen van scholen die reeds tijdens het schooljaar 2002-2003 hebben 

deelgenomen, maar destijds voor andere vestigingsplaatsen een directievragenlijst hebben ingevuld en 1 

vestigingsplaats waarvoor de gegevens in het eerste leerjaar niet werden ingevuld. 

 

74 vestigingsplaatsen in de referentiesteekproef bieden warme maaltijden aan (67,27%). Gemiddeld 

maken 38,72% van de leerlingen hiervan gebruik (N=65, Tabel 16). De vestigingsplaatsen verschillen van 

VARIABELE VOORSCHOOLSE OF NASCHOOLSE OPVANG N M SD a3 a’4 

DL1_VO_min Voorschoolse opvang 105 69,27 25,55 0,73 2,32 

DL1_NO_min Naschoolse opvang op ma, di, do en vrij 106 129,48 28,39 0,00 0,12 

DL1_WO_min Naschoolse opvang op woensdagnamiddag 83 288,84 127,27 -1,15 -0,21 

 

VARIABELE PERSONEEL EN LOCATIE VOORSCHOOLS NASCHOOLS 

(ma, di, do en vrij) 

NASCHOOLS 

(wo-nm) 

DL1_VO3 Met apart personeel 84 (78,50%) 87 (84,47%) 70 (67,31%) 

DL1_VO4_1 Locatie* In de eigen vestigingsplaats 88* (83,01%) 87* (83,65%) 57 (53,77%) 

DL1_VO4_2  In een andere vestigingsplaats 1 (0,94%) 1 (0,96%) 2 (1,89%) 

DL1_VO4_3  In een andere locatie 14* (13,21%) 15* (14,42%) 22 (20,75%) 

*In één vestigingsplaats vindt de voorschoolse en naschoolse opvang (op ma, di, do en vrij) zowel in de school zelf als op een andere 
locatie plaats. Deze vestigingsplaats werd tweemaal opgenomen in de tabel m.b.t. tot de locatie. 
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elkaar wat dit percentage betreft, met een minimum van 1 percent van de leerlingen tot alle leerlingen 

(100%) die gebruik maken van het aanbod van warme maaltijden. De verdeling is multimodaal. 

 
Tabel 16 

Aanbod van warme maaltijden in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal vestigingsplaatsen, gemiddeld 

percentage leerlingen, standaardafwijking, eerste, tweede en derde kwartiel, minimum, maximum 

 

2.1.8 Schooltijden 
 

In de verschillende vestigingsplaatsen duren de voormiddagen (inclusief de speeltijden) gemiddeld on-

geveer 3 uur en 19 minuten (Tabel 17). Gemiddeld genomen verschillen vestigingsplaatsen niet zo zeer 

van elkaar. De standaardafwijkingen variëren van 12,88 minuten tot 17,42 minuten. Absoluut bestaan er 

wel grote verschillen tussen welbepaalde scholen. Het verschil tussen het minimum aantal minuten en 

het maximum aantal minuten varieert tussen 60 minuten (vrijdag) en 80 minuten (op maan-, dins- en 

donderdag). Op woensdagvoormiddag zijn de verschillen tussen vestigingsplaatsen gemiddeld (SD=17,42) 

groter dan op andere schooldagen (SD=12,88 of SD=12,89). Het aantal minuten schooltijd op woensdag-

voormiddag is multimodaal verdeeld met een uitschieter naar beneden. Indien we deze extreme waarde 

niet opnemen in de analyse verkleint de standaarddeviatie (SD=16,71), maar blijft deze groter dan de 

standaarddeviaties voor het aantal minuten schooltijd op andere schooldagen. De invloed op de andere 

verdelingskenmerken is gering (N=107; M=198,97; a3=-0,59; a’4=-0,55).  

 
Tabel 17 

Schooltijden in de voormiddag, in de namiddag en tijdens een volledige schooldag. Aantal vestigingsplaatsen, ge-

middeld aantal minuten, standaarddeviatie, minimum, maximum, coëfficiënten voor scheefheid en welving 

 

De namiddagen (inclusief de speeltijden) duren in de verschillende vestigingsplaatsen gemiddeld minder 

lang dan de voormiddagen (Tabel 17). Op vrijdag duren de namiddagen (M=126,21) gemiddeld ongeveer 

15 minuten minder lang dan op andere schooldagen (M=140,98). We merken verschillen op met betrek-

king tot de duur van een namiddag. Het verschil tussen het minimum aantal minuten schooltijd in de 

namiddag en het maximum aantal minuten is gelijk aan 55 (op ma-, dins- en donderdag), respectievelijk 

70 (op vrijdag). Aanvullend hebben we de verdelingskenmerken van de schooltijden voor volledige 

schooldagen in bovenstaande Tabel 17 opgenomen. 

 

OMSCHRIJVING N M SD Q1 Q2 Q3 Min. Max. 

Percentage leerlingen die warme maaltijden nemen 65 38,72 23,18 20 40 50 1 100 

 

SCHOOLTIJDEN N M SD Min. Max. a*3 a’4 

Maan-, dins- of donderdag Voormiddag 107 198,32 12,88 165 245 0,63 0,68 

 Namiddag 107 140,98 18,01 110 165 -0,13 -1,07 

 Volledige schooldag 107 339,30 11,68 320 365 0,45 -1,21 

Woensdagvoormiddag 108 198,47 17,42 145 220 -0,71 -0,14 

Vrijdag Voormiddag 107 198,47 12,89 165 225 0,29 -0,39 

 Namiddag 107 126,21 18,10 90 165 0,26 -0,80 

 Volledige schooldag 107 324,68 16,75 280 360 -0,65 -0,19 

*De verschillende verdelingen zijn multimodaal. 
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Omdat de verschillende schooltijden op voor- en namiddagen, respectievelijk op verschillende dagen 

elkaar kunnen compenseren, hebben we tevens de schooltijden per week berekend. Uit Tabel 18 leiden 

we af dat het totaal aantal uren per week gemiddeld 25 uur en 41 minuten bedraagt. Vijf scholen heb-

ben extreme waarden naar boven. Het betreft scholen met een wekelijkse minimale schooltijd van 26 

uur en 50 minuten. Het weglaten van deze extreme waarden beïnvloedt vooral de coëfficiënten voor 

scheefheid en welving (N=102, M=25,62, SD=0,36, a3=0,04, a’4=-0,29). 

 
Tabel 18 

Wekelijkse schooltijd. Aantal vestigingsplaatsen, gemiddeld aantal uur, standaardafwijking, coëfficiënten voor 

scheefheid en welving 

 N M SD a3 a’4 

Wekelijkse schooltijd 107 25,68 0,46 1,04 2,37 

 

 

 

2.2 Omkadering 
 
In dit deel van de vragenlijst wordt gevraagd naar de totale omkadering waarover de school beschikt en 

de wijze waarop de school deze omkadering invult.  

 

2.2.1 Niet door de Vlaamse Overheid gefinancierde omkadering 
 

Hierna geven we gegevens weer betreffende eventuele bijkomende omkadering die niet door de Vlaam-

se Overheid wordt gefinancierd waarop vestigingsplaatsen in verschillende steekproeven een beroep 

kunnen doen. Hierbij wensen we op voorhand te wijzen op het groot aantal ‘missings’. Voor alle steek-

proeven samen hebben 40 directeurs de tabel in de directievragenlijst volledig blanco gelaten. In de 

tabellen hebben we telkens het aantal ontbrekende waarden opgenomen (‘NMiss’) 

 

19,05% van de vestigingsplaatsen in de referentiesteekproef beschikt over een bijkomende omkadering. 

Per betrokken vestigingsplaats is deze totale extra omkadering gemiddeld 78,84% van een voltijdse 

equivalent (FTE), voor de lagere afdeling afzonderlijk beschouwd 62,07% van een voltijdse betrekking. 

De standaarddeviaties wijzen op grote verschillen tussen de verschillende vestigingsplaatsen in de refe-

rentiesteekproef. Indien een vestigingsplaats beschikt over een extra omkadering komt deze minimaal 

overeen met  0,083 FTE (of 2 lestijden) en maximaal met 2,29 FTE. In de lagere afdelingen varieert de 

extra omkadering van 0,083 FTE tot 2 FTE (Tabel 19). 

 
Tabel 19 

Niet door de Vlaamse Overheid gefinancierde omkadering. Totale omvang van de extra omkadering beschikbaar voor 

de hele vestigingsplaats (KO en LO) in termen van voltijds equivalenten (FTE). Aantal ontbrekende waarden, aantal 

vestigingsplaatsen per steekproef, percentage, gemiddelde, standaardafwijking, minimum, maximum 

EXTRA OMKADERING NMiss N % M SD Min. Max. 

FTE beschikbaar voor de hele school        

 Referentiesteekproef 24 20 19,05% 0,788 0,682 0,083 2,290 

 GOK-scholen 6 3 2,86% 0,703 0,579 0,360 1,250 

 Methodescholen 9 8 7,62% 1,136 0,579 0,375 1,990 

 Gentse Stedelijke scholen 6 8 7,62% 0,458 0,478 0,070 1,490 
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In vergelijking met de referentiesteekproef beschikt een merkelijk groter percentage vestigingsplaatsen 

in de steekproeven van de Gentse Stedelijke scholen (64,71%) en van de Methodescholen (47,62%) over 

bijkomende omkadering. De gemiddelde omvang van de totale bijkomende omkadering voor de vesti-

gingsplaats in haar geheel is in de steekproef van de methodescholen tevens groter. In de steekproef 

van de Gentse stadsscholen is de gemiddelde omvang kleiner. Er bestaan grote verschillen tussen de 

vestigingsplaatsen in elk van de twee steekproeven (Tabel 19). Wat de gemiddelde beschikbaarheid van 

deze extra omkadering in de lagere afdelingen betreft (Tabel 20), verschillen de vestigingsplaatsen in 

de referentiesteekproef amper nog van de vestigingsplaatsen in de steekproef van de Gentse stedelijke 

scholen. Omdat we voor vijf van de acht vestigingsplaatsen in de steekproef van de methodescholen 

met een bijkomende omkadering niet weten hoeveel voltijds equivalenten aangewend worden voor de 

lagere afdeling menen we dat de gemiddelde waarden moeilijk met elkaar te vergelijken zijn.  

 

Het percentage vestigingsplaatsen van de steekproef van GOK-scholen (15,00%) dat over extra omkade-

ring beschikt is het kleinst in vergelijking met de andere steekproeven. Het betreft slechts 3 vestigings-

plaatsen. De gemiddelde omvang voor de vestigingsplaats in haar geheel komt overeen met 70% van een 

voltijdse betrekking. De verschillen tussen de verschillende vestigingsplaatsen zijn groot (Tabel 19). Van 

één vestigingsplaats weten we dat ze een deel van deze extra omkadering aanwendt in de lagere afde-

ling (Tabel 20). 

 
Tabel 20 

Niet door de Vlaamse Overheid gefinancierde omkadering. Totale omvang van de extra omkadering beschikbaar voor 

de lagere afdeling in termen van voltijds equivalenten (FTE). Aantal ontbrekende waarden, aantal vestigingsplaat-

sen per steekproef,  percentage, gemiddelde, standaardafwijking, minimum, maximum 

EXTRA OMKADERING NMiss N % M SD Min. Max. 

FTE beschikbaar voor de lagere afdeling        

 Referentiesteekproef 25 18 17,31% 0,621 0,577 0,083 2,000 

 GOK-scholen 8 1 5,56% 0,310 - 0,310 0,310 

 Methodescholen 14 3 21,43% 0,333 0,220 0,083 0,500 

 Gentse Stedelijke scholen 11 3 33,33% 0,598 0,166 0,420 0,750 

 

De verschillende functies waarvoor de vestigingsplaatsen extra middelen krijgen, hebben we onderge-

bracht in 4 verschillende categorieën: de begeleiding van leerlingen, beleidsondersteuning, administra-

tieve ondersteuning en het bevorderen van de ouderparticipatie.  

 
Tabel 21 

Niet door de Vlaamse Overheid gefinancierde omkadering. Aanwending van de extra omkadering per steekproef. 

Aantallen en percentages per steekproef 

EXTRA OMKADERING Nleerl. (%) Nouders (%) Nbeleid (%) Nadm. (%) 

Aanwending     

 Referentiesteekproef 13 (65,00%) 3 (15,00%) 4 (20,00%) 2 (10,00%) 

 GOK-scholen 2 (66,67%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 

 Methodescholen 9 (100,00%) 0 (0,00%) 1 (11,11%) 2 (22,22%) 

 Gentse Stedelijke scholen 8 (88,89%) 1 (11,11%) 0 (0,00%) 1 (11,11%) 

 

 

Zoals uit Tabel 21 kan worden afgeleid wordt de bijkomende omkadering in elk van de steekproeven in 

meer dan de helft van de vestigingsplaatsen (gedeeltelijk of volledig) ingezet voor het begeleiden van 

leerlingen. Het betreft onder meer extra leerkrachten (bijv. lichamelijke opvoeding, ambulant), taak- 
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of zorgleerkrachten, logopedisten, naschoolse opvang of middagtoezicht. In de steekproef van de me-

thodescholen worden zelfs in alle betreffende vestigingsplaatsen de extra middelen aangewend voor de 

begeleiding van leerlingen. Andere wijzen waarop de extra omkadering wordt ingevuld in de vestigings-

plaatsen van de verschillende steekproeven hebben betrekking op administratieve ondersteuning, het 

ondersteunen van het beleid of het slaan van een brug tussen de school en de ouders (bijv. door brugfi-

guren). Voor exacte aantallen en percentages verwijzen we naar Tabel 21. 

 

De verschillende financieringsbronnen hebben we ondergebracht in 5 categorieën: stad/gemeente, 

sif/stedenfonds, oudervereniging, inrichtende macht en restcategorie (‘ander’). De categorie ‘inrich-

tende macht’ heeft betrekking op het schoolbestuur, de scholengroep of het gemeenschapsonderwijs. 

Onder de categorie ‘ander’ vallen eigen middelen, terugbetaling vanuit werkingstoelagen. 

In de referentiesteekproef en in de steekproef van de Gentse stadsscholen wordt de extra omkadering in 

de meeste vestigingsplaatsen gefinancierd door de stad of de gemeente. In de referentiesteekproef 

vormt de inrichtende macht een tweede belangrijke financieringsbron. In vergelijking met de andere 

steekproeven is de oudervereniging in de steekproef van de methodescholen een belangrijke bron van 

financiering. Het sociaal impulsfonds (sif) of het stedenfonds financiert de extra omkadering (gedeelte-

lijk of volledig) in elke steekproef in 2 tot 3 vestigingen (Tabel 22). 

 
Tabel 22 

Niet door de Vlaamse Overheid gefinancierde omkadering. Financieringsbronnen van de extra omkadering per steek-

proef. Aantallen en percentages per steekproef 

EXTRA OMKADERING Nsif (%) Nstad (%) Ninricht. (%) Nouder (%) Nander (%) 

Financieringsbron      

 Gentse Stedelijke scholen 2 (20,00%) 9 (90,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

 Methodescholen 2 (20,00%) 4 (40,00%) 1 (10,00%) 3 (30,00%) 1 (10,00%) 

 Referentiesteekproef 3 (15,00%) 13 (65,00%) 4 (20,00%) 1 (5,00%) 1 (5,00%) 

 GOK-scholen 2 (66,67%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 

 

 

2.2.2 Aanwezigheid van het CLB op de school 
 

Op 103 vestigingsplaatsen (83,74%, NMiss=6) is het CLB, behalve voor MDO’s en andere vergaderingen, 

beschikbaar voor de leerlingen van de lagere school en/of hun ouders. Voor 79 vestigingsplaatsen be-

schikken we tevens over het gemiddeld aantal uur dat het CLB wekelijks op de school aanwezig is. In de 

referentiesteekproef bedraagt dit gemiddelde 2,48 uur (Tabel 23). Het gemiddeld aantal uur varieert 

van vestigingsplaats tot vestigingsplaats (SD=1,97). De verdeling is positief scheef met 4 extreme waar-

den naar boven.  

 
Tabel 23 

Aanwezigheid van het CLB in de scholen van de referentiesteekproef (aantal uren). Aantal vestigingsplaatsen, per-

centage, gemiddelde, standaarddeviatie, eerste, tweede, derde kwartiel, minimum en maximum 

AANWEZIGHEID CLB N % M SD Q1 Q2 Q3 Min. Max. 

Aantal uur per week 79 64,23% 2,48 1,97 1 2 3 0,25 10 

Occasioneel of vraaggestuurd 26 21,14% - - - - - - - 

Permanent 3 2,44% - - - - - - - 

TOTAAL 108*         

*Vijf vestigingsplaatsen vermelden ‘op afspraak’ én een gemiddeld aantal uur en komen bijgevolg tweemaal voor. 
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Zesentwintig vestigingsplaatsen geven aan dat ouders en/of leerlingen occasioneel, in uitzonderlijke 

gevallen, afhankelijk van de problemen of op afspraak een beroep kunnen doen op het CLB. Deze ver-

schillende vormen van aanwezigheid werden in Tabel 23 onder ‘occasioneel of vraaggestuurd’ vermeld. 

Drie vestigingsplaatsen geven aan dat ze permanent op het CLB beroep (kunnen) doen (‘we doen per-

manent beroep op het CLB’ of ‘er is altijd iemand van het CLB aanwezig tijdens de schooluren’).  

 

2.2.3 Aanwezigheid van externe hulpverleners op de school 
 

In 79 scholen (65,83%, NMiss=9) zijn er externe hulpverleners, andere dan CLB-medewerkers, werkzaam. 

Gemiddeld zijn één of meerdere externe hulpverleners 6 uur en 30 minuten per week aanwezig in de 

scholen (Tabel 24). Deze beschikbaarheid varieert sterk van vestigingsplaats tot vestigingsplaats 

(SD=7,52). 

 
Tabel 24 

Aanwezigheid van externe hulpverleners in de vestigingsplaatsen van de referentiesteekproef. Aantal, percentage, 

gemiddelde wekelijkse aanwezigheid (in uren), standaarddeviatie, eerste, tweede en derde kwartiel, minimum, 

maximum 

VARIABELE N % M SD Q1 Q2 Q3 Min. Max. 

Gemiddelde wekelijkse aanwezigheid 73 63,48% 6,51 7,52 2 4 7 1 34 

 

 

De verdeling is positief scheef met 8 uitschieters naar boven variërend van gemiddeld 16 uur per week 

tot en met gemiddeld 34 uur per week. In ongeveer 75% van de betreffende vestigingsplaatsen daaren-

tegen zijn de externe hulpverleners gemiddeld 7 uur of minder aanwezig zijn. Gezien het grote aantal 

scholen (N=36) dat niet beschikt over een externe hulpverlener, kunnen we verwachten dat de verdeling 

van de gemiddelde wekelijkse aanwezigheid in de totale referentiesteekproef nog sterker positief 

scheef is.  

 
Tabel 25 

Aanwezigheid van externe hulpverleners in de vestigingsplaatsen van de referentiesteekproef. Aantallen en percen-

tages per functie 

FUNCTIE HULPVERLENER N % 

Logopedist 68 70,10% 

GON-begeleider 20 20,62% 

Andere 9 9,28% 

 

 

Wat de functie van deze externe hulpverleners betreft, zijn ongeveer 70% van hen (NMiss=7, NTot=87) 

logopedisten en 20% GON-begeleiders (Tabel 25). Voorbeelden van andere functies zijn kinesitherapeu-

ten, studenten (ortho)pedagogie(k), ‘bijwerkjuffen’, externe hulpverleners (niet nader omschreven) en 

personen die een taalbad aanbieden. 

 

2.2.4 GOK-lestijden  
 

Een groot aantal directeurs in de referentiesteekproef heeft het aantal GOK-lestijden waarover de 

school in haar geheel beschikt niet ingevuld (NMiss=21). Deze ontbrekende gegevens hebben we aange-

vuld met de gegevens betreffende de GOK-lestijden verkregen van het departement Onderwijs. Zo heb-

ben we het aantal ontbrekende waarden kunnen reduceren tot 2.  
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Indien we de niet-ontbrekende waarden van de directievragenlijst (N=90) vergelijken met het aantal 

GOK-lestijden van het departement Onderwijs, vinden we voor 5 scholen uit de referentiesteekproef 

verschillende waarden terug. Voor één school3 hebben we het aantal GOK-lestijden van het departe-

ment Onderwijs overgenomen, voor de andere scholen hebben we de waarden behouden zoals ingevuld 

in de directievragenlijst. 

De nieuwe variabele (‘GOK_afgel_dir’) hebben we als uitgangspunt genomen voor de hierna volgende 

beschrijvingen van de verdelingen. 

 

In de referentiesteekproef beschikken 91 scholen over GOK-lestijden (81,98%). Het gemiddeld aantal 

GOK-lestijden voor de volledige school bedraagt bijna 22 lestijden (NMiss=2). Tussen de verschillende 

scholen in de referentiesteekproef met GOK-lestijden bestaan er grote verschillen (SD=22,15), variërend 

van minimaal 6 GOK-lestijden tot maximaal 125 GOK-lestijden. De verdeling van de GOK-lestijden voor 

de hele school is verder positief scheef (a3=2,88) en hoog gewelfd (a’4=9,55). Er zijn 11 uitschieters naar 

boven. Het betreft scholen met 43 aanvullende GOK-lestijden of meer. 

 
Tabel 26 

Aantal GOK-lestijden in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal scholen, percentage, gemiddeld aantal GOK-

lestijden, standaarddeviatie, coëfficiënten voor scheefheid en welving voor de hele school en voor de lagere afde-

ling 

 

In de lagere afdeling variëren scholen minder sterk van elkaar (SD=13,15; NMiss=7) wat het aantal GOK-

lestijden betreft (Tabel 26). Het gemiddelde aantal GOK-lestijden in de lagere afdeling bedraagt 15 

lestijden. Het minimum aantal GOK-lestijden is 4, het maximum aantal 62. De verdeling van de GOK-

lestijden in de lagere afdeling is ook, maar minder uitgesproken, positief scheef (a3=2,04) en hoog ge-

welfd (a’4= 3,61). 

 
Tabel 27 
GOK-lestijden in de lagere afdeling: toewijzing aan leerkrachten en afdelingen. Aantal scholen en percentage 

TOEWIJZING AAN LEERKRACHTEN EN IN AFDELINGEN N % 

Aan één leerkracht, die enkel in het lager onderwijs werkt 28 30,77% 

Verdeeld over meerdere leerkrachten, die zowel in kleuter als in lager GOK-activiteiten hebben 27 29,67% 

Aan één leerkracht, die zowel in kleuter als lager met GOK-uren werkt 18 19,78% 

Verdeeld over meerdere leerkrachten, die enkel in het lager onderwijs werken 18 19,78% 

 

 

GOK-lestijden (NMiss=2) die worden aangewend in het lager onderwijs worden in de referentiesteekproef 

ongeveer in evenveel scholen toegewezen aan één leerkracht als verdeeld over verschillende leerkrach-

ten. Indien ze aan één leerkracht worden toegewezen, betreft het vaker een leerkracht die enkel in het 

lager onderwijs werkt. Indien de GOK-lestijden voor het lager onderwijs verdeeld worden over verschil-

lende leerkrachten, zijn het vaker leerkrachten die zowel in het lager als in het kleuteronderwijs wer-

                                                       
3 De directeur van deze school vermeldt de som 16 + 10 als antwoord op de vraag naar het totaal aantal GOK-

lestijden. Het somtal 16 komt overeen met het aantal GOK-lestijden vermeld in de gegevensbank van het departe-

ment Onderwijs. 

AANTAL GOK-LESTIJDEN N % M SD a3 a’4 

Hele school 89 81,65% 21,92 22,15 2,88 9,55 

Lagere afdeling 84 77,78% 14,99 13,15 2,04 3,61 
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ken (Tabel 27). Indien de GOK-lestijden over meerdere leerkrachten verdeeld worden, worden de GOK-

lestijden gemiddeld genomen (Tabel 28) aan ongeveer 2 leerkrachten die enkel in het lager onderwijs 

werken toegekend (NMiss=3), respectievelijk aan 3 leerkrachten die zowel in het kleuter- als in het lager 

onderwijs GOK-activiteiten hebben (NMiss=4). 

 
Tabel 28 

Verdeling van het aantal leerkrachten met GOK-activiteiten indien het aantal GOK-lestijden aangewend in de lagere 

afdeling verdeeld wordt over meerdere leerkrachten. Aantal scholen in de referentiesteekproef, percentage, ge-

middeld aantal leerkrachten, standaardafwijking, minimum en maximum 

AANTAL GOK-LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS N % M SD Min. Max. 

Leerkrachten die enkel in het lager onderwijs GOK-activiteiten 

hebben 15 13,89% 2,37 0,55 1,50 3,00 

Leerkrachten die zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs 

GOK-activiteiten hebben 23 21,50% 3,17 1,90 1,00 10,00 

 

 

Wat de wijze waarop GOK-lestijden in de klassen van de lagere afdeling worden aangewend, verwijzen 

we naar Tabel 29. 

 
Tabel 29 

GOK-lestijden in de lagere afdelingen van de scholen in de referentiesteekproef. Aanwending in klassen. Aantal 

scholen in de referentiesteekproef  en percentage 

AANWENDING IN KLASSEN EN LESSEN N % 

DL1_GOLA3 Bijstaan van klastitularissen in het kader van differentiatie 82 92,13% 

DL1_GOLA5 Remediërende activiteiten voor individuele of kleine groepjes leer-

lingen 74 83,15% 

DL1_GOLA8 Ontwikkeling van leerlingen volgen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem 66 74,16% 

DL1_GOLA7 Ondersteuning van leerkrachten bij vernieuwing lespraktijk 64 71,91% 

DL1_GOLA4 Specifieke taalvaardigheidsactiviteiten voor bepaalde leerlingen 58 65,17% 

DL1_GOLA6 Materiaalontwikkeling voor leerkrachten 54 60,67% 

DL1_GOLA2 Klassen splitsen voor bepaalde dagdelen of leergebieden 14 15,73% 

DL1_GOLA1 Klassen lager splitsen voor de hele schoolweek 10 11,24% 

NTotaal=91, NMiss=2 

 

De meeste scholen verkiezen om te differentiëren in de klas waarbij de klastitularis bijgestaan wordt 

door een GOK-leerkracht (92,13%). In slechts een beperkt aantal scholen in de referentiesteekproef 

worden de GOK-lestijden aangewend om klassen op te splitsen (11,24%).  

Een groot aantal scholen kiest ervoor om de GOK-lestijden aan te wenden voor preventieve en remedië-

rende activiteiten (83,15%). Het betreft remediërende activiteiten gericht op individuele of kleine 

groepjes leerlingen, het hanteren van een leerlingvolgsysteem en het inrichten van specifieke taalvaar-

digheidsactiviteiten. De voorkeur voor preventie en remediëring gevolgd door taalvaardigheidsonderwijs 

kunnen we ook terugvinden in het grote aantal scholen dat GOK-lestijden aanwendt voor deze twee 

GOK-doelstellingen (Tabel 30). 

Het bijstaan van leerkrachten bij het vernieuwen van hun lespraktijk (71,91%) of bij het ontwikkelen 

van materiaal (60,67%) vormen ook belangrijke opties bij het aanwenden van de GOK-lestijden (Tabel 

29).
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Tabel 30 
GOK-lestijden in de lagere afdelingen van de scholen in de referentiesteekproef. Aanwending per GOK-doelstelling. 

Aantal referentiescholen en percentage 

ITEM AANWENDING NAAR GOK-DOELSTELLINGEN N % 

DL1_GOTH_1 Preventie en remediëring  68 74,73% 

DL1_GOTH_2 Taalvaardigheidsonderwijs 46 50,55% 

DL1_GOTH_5 Sociaal-emotionele ontwikkeling 40 43,96% 

DL1_GOTH_3 Intercultureel onderwijs 12 13,19% 

DL1_GOTH_6 Leerlingen- en ouderparticipatie 12 13,19% 

DL1_GOTH_4 Doorstroming en oriëntering 8 8,79% 

NTotaal=91, NMiss=0 

 

Na de doelstellingen ‘preventie en remediëring’ en ‘taalvaardigheidsonderwijs’ vormt de ‘sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerlingen’ een belangrijk aandachtspunt. De GOK-doelstellingen ‘Leer-

lingen- en ouderparticipatie’, ‘Intercultureel onderwijs’ en ‘Doorstroming’ worden het minst gekozen 

door de scholen in de referentiesteekproef (Tabel 30). 

 

2.2.5 Extra lestijden OVB en ZVB (schooljaar 2001-2002) 
 

Tijdens het schooljaar 2001-2002 konden sommige scholen beschikken over extra lestijden ‘onderwijs-

voorrangsbeleid’ (OVB) en/of lestijden ‘zorgverbreding’ (ZVB). In de referentiesteekproef beschikten 

meer scholen over lestijden ‘zorgverbreding’ (46,36%, NMiss=1) dan over lestijden ‘onderwijsvoorrangsbe-

leid’ (12,73%, NMiss=1). Het gemiddeld aantal lestijden ‘onderwijsvoorrangsbeleid’ (M=53,79) is evenwel 

groter dan het gemiddeld aantal lestijden ‘zorgverbreding’ (M=19,43). De verschillen tussen scholen 

m.b.t. het aantal lestijden ‘onderwijsvoorrangsbeleid’ (SD=37,88) zijn groter dan m.b.t. het aantal 

lestijden ‘zorgverbreding’ (SD=8,19). Beide verdelingen zijn positief scheef met meer dan één modus. 

De lestijden ‘onderwijsvoorrangsbeleid’ en de lestijden ‘zorgverbreding’ zijn op een gelijkaardige ma-

nier verdeeld in de kleuter-, respectievelijk lagere afdelingen (Tabel 31). 

 
Tabel 31 

Scholen in de referentiesteekproef met extra lestijden OVB en/of ZVB. Aantal scholen, percentage, gemiddeld 

aantal lestijden, standaarddeviatie, eerste, tweede en derde kwartiel voor de kleuterafdeling, voor de lagere afde-

ling en voor de hele school 

 

Als we de kleuterafdelingen vergelijken met de lagere afdelingen worden gemiddeld meer lestijden 

‘onderwijsvoorrangsbeleid’, respectievelijk ‘zorgverbreding’ aangewend in de lagere afdelingen dan in 

ITEM AANTAL EXTRA LESTIJDEN N % M SD Q1 Q2 Q3 

DL1_OVBK Kleuterafdeling 13 11,82% 20,23 17,19 8 12 28 

DL1_OVBL Lagere afdeling 14 12,73% 35,00 27,42 13 24 69 

DL1_OVB Hele school 14 12,73% 53,79 37,88 22 43 81 

DL1_ZVKO Kleuterafdeling 43 39,09% 9,91 3,94 6 12 12 

DL1_ZVLO Lagere afdeling 47 42,73% 12,02 4,73 8 12 17 

DL1_ZVB Hele school 51 46,36% 19,43 8,19 12 18 24 

 



 30

de kleuterafdelingen. Ook variëren de respectievelijke lestijden meer in de lagere afdelingen dan in de 

kleuterafdelingen (Tabel 31). 

 

2.2.6 Aanvullende lestijden voor ‘onthaal anderstalige nieuwkomers’ (OKAN) 
 

In de referentiesteekproef beschikken 10 scholen (8,33%, NMiss=13) over lestijden voor het onthaal van 

anderstalige nieuwkomers. Voor de volledige school is het gemiddeld aantal OKAN-lestijden bijna 19 

lestijden. De standaardafwijking bedraagt 7,81 (Tabel 32). 

In de helft van de 8 scholen waarvoor we over het aantal OKAN-lestijden beschikken, worden de OKAN-

lestijden volledig in het lager onderwijs aangewend, in de andere helft van de scholen zowel in het 

lager als in het kleuteronderwijs. Gemiddeld genomen worden er meer lestijden voor het onthaal van 

anderstalige nieuwkomers aangewend in het lager onderwijs dan in het kleuteronderwijs (Tabel 32). 

 
Tabel 32 

Lestijden voor het onthaal van anderstalige nieuwkomers in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal scholen, 

percentage, gemiddeld aantal lestijden, standaardafwijking, minimum en maximum 

Item Lestijden voor het onthaal anderstalige nieuwkomers N % M SD Min. Max. 

DL1_ANKO Kleuteronderwijs 8 8,33% 3,63 4,84 0 12 

DL1_ANLO Lager onderwijs 8 8,33% 15,25 5,99 8 24 

DL1_ANLT Lager en kleuteronderwijs 8 8,33% 18,88 7,81 11 34 

 

 

In de meeste scholen met lestijden voor het onthaal van anderstalige nieuwkomers worden deze 

‘OKAN’-lestijden besteed aan de rechtstreekse begeleiding van leerlingen door het organiseren van 

taalvaardigheidsactiviteiten individueel of in kleine groepjes. Ook het bijstaan van de leerkracht heeft 

in eerste instantie betrekking op het bevorderen van de taalvaardigheid. Andere aanwendingen betref-

fen het ontwikkelen van materiaal, het opvolgen van de ontwikkeling van anderstalige leerlingen en het 

bijstaan van leerkrachten in het kader van interculturele en sociale verscheidenheid. Voor exacte aan-

tallen en percentages verwijzen we naar Tabel 33. 

 
Tabel 33 

Aanwending van de ‘OKAN’-lestijden in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal scholen en percentages 

ITEM AANWENDING LESTIJDEN VOOR HET ONTHAAL VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS N % 

DL1_ANLA_1 Individuele taalvaardigheidsactiviteiten 8 80% 

DL1_ANLA_2 Taalvaardigheidsactiviteiten in kleine groepjes 8 80% 

DL1_ANLA_3 Materiaalontwikkeling voor leerkrachten 5 50% 

DL1_ANLA_6 Bijstaan van klastitularissen bij de organisatie van taalvaardigheidsactiviteiten 5 50% 

DL1_ANLA_4 Opvolgen van de ontwikkeling m.b.v. een leerlingvolgsysteem 4 40% 

DL1_ANLA_5 Bijstaan van klastitularissen bij de organisatie van activiteiten om leerlingen te leren 

omgaan met interculturele en sociale verscheidenheid 3 30% 

 

 

2.2.7 Aanwezigheid van taakleerkrachten 
 

In bijna de helft van de scholen in de referentiesteekproef (46,85%, N=52, NMiss=0) wordt een beroep 

gedaan op een taakleerkracht. In één school zijn er twee taakleerkrachten werkzaam. De taakleerkracht 

is in één school dezelfde persoon als de zorgleerkracht, in een andere school als de zorgcoördinator. 



 31

Gemiddeld genomen worden ongeveer 14 lestijden uitgetrokken voor een taakleerkracht. Tussen de 

scholen bestaan er grote verschillen (Tabel 34). 

 
Tabel 34 

Lestijden uitgetrokken voor een taakleerkracht in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal scholen, percen-

tage, gemiddeld aantal lestijden, standaardafwijking, eerste, tweede en derde kwartiel 

ITEM AANTAL LESTIJDEN TAAKLEERKRACHTEN N % M SD Q1 Q2 Q3 

DL1_TKLO Aantal lestijden voor de lagere afdelingen 43 41,75% 13,93 8,16 9 12 19 

DL1_TKLT Totaal aantal lestijden 46 43,81% 14,28 8,53 9 12 19 

 

 

In 39 scholen (88,63%, NMiss=8) worden de lestijden volledig in het lager onderwijs aangewend. De verde-

ling van de lestijden die aangewend worden voor taakleerkrachten in het lager onderwijs is gelijkaardig 

aan deze van de volledige school (Tabel 34). In één school is de taakleerkracht enkel werkzaam in de 

kleuterafdeling.  

 

Het organiseren van remediërende activiteiten blijft een belangrijke taak van taakleerkrachten. In elk 

van de betreffende scholen behoren deze activiteiten immers tot hun takenpakket. Voor de andere 

taken van de taakleerkracht verwijzen we naar Tabel 35. 

 
Tabel 35 

Aanwending van de lestijden voor een taakleerkracht in de lager afdelingen van de scholen in de referentiesteek-

proef. Aantal scholen, percentages 

ITEM TAKEN UIT HET TAKENPAKKET VAN DE TAAKLEERKRACHT N % 

DL1_TKLA_1 Remediërende activiteiten individueel of in kleine groepjes 51 100% 

DL1_TKLA_6 Volgen van de ontwikkeling van leerlingen m.b.v. een leerlingvolgsysteem 43 84,31% 

DL1_TKLA_3 Leerkrachten bijstaan in het kader van differentiatie 40 78,43% 

DL1_TKLA_2 Taalvaardigheidactiviteiten voor bepaalde leerlingen 32 62,75% 

DL1_TKLA_5 Ondersteuning van leerkrachten bij het vernieuwen van de lespraktijk 22 43,14% 

DL1_TKLA_4 Materiaalontwikkeling ten behoeve van leerkrachten 21 41,18% 

 

 

2.2.8 Aanwezigheid van ambulante leerkrachten 
 

In 52 scholen van de referentiesteekproef (46,85%, NMiss=0) worden lestijden uitgetrokken voor ambulan-

te leerkrachten. Gemiddeld gaat het om 17 lestijden, met grote verschillen tussen scholen (SD=18,48, 

min.=1, max.=115). In 31 (77,50%, NMiss=12) scholen is de ambulante leerkracht enkel werkzaam in het 

lager onderwijs. In de lagere afdelingen is het gemiddeld aantal lestijden ongeveer gelijk aan 16. De 

lagere afdelingen verschillen sterk van elkaar (Tabel 36).  
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Tabel 36 

Lestijden uitgetrokken voor een ambulante leerkracht in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal scholen, 

percentage, gemiddeld aantal lestijden, standaardafwijking, eerste, tweede en derde kwartiel 

 

De voornaamste activiteit van ambulante leerkrachten is het organiseren van remediërende activiteiten 

gevolgd door het bijstaan van leerkrachten m.b.t. differentiatie. Ongeveer 80% van de scholen in de 

referentiesteekproef vermeldt elk van beide activiteiten. In minder dan de helft van de scholen behoren 

taalvaardigheidsactiviteiten voor sommige leerlingen, het ondersteunen van leerkrachten bij het ver-

nieuwen van de lespraktijk en/of het ontwikkelen van materiaal tot het takenpakket van de ambulante 

leerkracht. In twee scholen in de referentiesteekproef worden nog andere taken van de ambulante 

leerkrachten vermeld: het vervangen van leerkrachten om gestructureerd overleg of navorming tijdens 

de lesuren mogelijk te maken en het geven van muzische vorming. Tabel 37 biedt een overzicht van de 

betreffende aantallen en percentages. 

 
Tabel 37 

Aanwending van de lestijden voor een ambulante leerkracht in de lagere afdelingen van de scholen in de referen-

tiesteekproef. Aantal scholen, percentages 

ITEM TAKEN IN HET TAKENPAKKET VAN DE AMBULANTE LEERKRACHT N % 

DL1_AMLA_1 Remediërende activiteiten individueel of in kleine groepjes 40 81,63% 

DL1_AMLA_3 Leerkrachten bijstaan in het kader van differentiatie 39 79,59% 

DL1_AMLA_2 Taalvaardigheidsactiviteiten voor bepaalde leerlingen 20 40,82% 

DL1_AMLA_5 Ondersteuning van leerkrachten bij het vernieuwen van de lespraktijk 16 32,65% 

DL1_AMLA_4 Materiaalontwikkeling ten behoeve van leerkrachten 14 28,57% 

DL1_AMLA_6 Andere 2 4,08% 

    

 

Indien we de taken van de ambulante leerkrachten vergelijken met de taken van de taakleerkrachten en 

van de GOK-leerkrachten valt het ons op dat het ‘bijstaan van de klastitularis m.b.t. differentiatie’ en 

het ‘remediëren van individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen’ in de meeste scholen van de 

referentiesteekproef deel uitmaken van het takenpakket van elk van de drie functies. Voor de taakleer-

krachten en de GOK-leerkrachten komen daar nog het ‘volgen van leerlingen a.d.h.v. van een leerling-

volgsysteem’ en ‘taalvaardigheidsactiviteiten voor bepaalde leerlingen’ bij. Slechts in een minderheid 

van de scholen van de referentiesteekproef leiden ook ambulante leerkrachten taalvaardigheidsactivi-

teiten voor bepaalde leerlingen. Het ‘ondersteunen van het vernieuwen van de klaspraktijk’ en ‘het 

ontwikkelen van materiaal’ zijn in de meeste scholen taken van de GOK-leerkracht, in een kleiner per-

centage scholen tevens van de taakleerkracht, respectievelijk van de ambulante leerkracht. 

 

2.2.9 Zorgbeleid-Zorgcoördinator 
 

In elke school van de referentiesteekproef is er een zorgcoördinator. De opdracht van de zorgcoördina-

tor komt gemiddeld overeen met 37,78% van een voltijdse equivalent. De variatie tussen scholen is 

groot, maar daalt sterk door één school met een extreem hoge waarde buiten beschouwing te laten. Het 

ITEM AANTAL LESTIJDEN AMBULANTE LEERKRACHTEN N % M SD Q1 Q2 Q3 

DL1_AMLO Aantal lestijden voor de lagere afdelingen 39 38,61% 16,10 11,51 8 14 24 

DL1_AMLT Totaal aantal lestijden 44 42,72% 17,34 18,48 7 12 24 

 



 33

weglaten van deze school beïnvloedt tevens in sterke mate de coëfficiënten voor scheefheid en welving 

(Tabel 38). In elk van beide gevallen betreft het een unimodale verdeling. Van 9 referentiescholen be-

schikken we over geen of ongeldige gegevens betreffende de omvang van de opdracht van de zorgcoör-

dinator (NMiss=9). 

 
Tabel 38 

Omvang van de opdracht van de zorgcoördinator als percentage van een voltijds equivalent (FTE). Aantal scholen in 

de referentiesteekproef, gemiddelde percentage FTE, standaardafwijking, coëfficiënten voor scheefheid en welving 

VARIABELE OMVANG OPDRACHT ZORGCOÖRDINATOR N M SD a3 a’4 

DL1_ZRG_FTE Percentage FTE 102 37,78 20,18 1,88 8,15 

DL1_ZRG_FTE Percentage FTE, exclusief 1 extreme waarde 101* 36,67 16,85 0,44 -0,52 

*exclusief de school met een extreme waarde van 150% 

 

In de directievragenlijst werd gevraagd naar het diploma van de zorgcoördinator. Op de vraag naar het 

diploma van de zorgcoördinator geven de directeurs niet altijd de officiële benaming van het diploma. 

In drie scholen wordt de functie van zorgcoördinator ingevuld door twee verschillende personen met een 

verschillend diploma. Van 2 scholen hebben we geen gegevens over de opleiding van de zorgcoördinator.  

 
Tabel 39 

Diploma(‘s) van de zorgcoördinatoren in de referentiesteekproef. Aantallen en percentages 

OPLEIDING VAN DE ZORGCOÖRDINATOR N % 

Onderwijzer 56* 51,38% 

Logopedist 14 12,84% 

Onderwijzer en aanvullend getuigschrift 12 11,01% 

Diploma in de psychologie of in de pedagogiek 11** 10,09% 

Kleuterleider 9* 8,26% 

Regent/Licentiaat*** (excl. pedagogische of psychologische wetenschappen) 6**/1 5,50%/0,92% 

Maatschappelijk assistent of diploma HOKT (n.n.o.) 6 5,50% 

Vozo of dhos  2 1,83% 

*Drie personen beschikken zowel over het diploma voor kleuterleider als over het diploma voor onderwijzer 

**Eén persoon is naast regent lichamelijke opvoeding tevens logopedist, een ander persoon is naast regent tevens 

pedagoog 

***Het betreft een licentiaat lichamelijke opvoeding 

 

Uit Tabel 39 kunnen we afleiden dat het merendeel van de zorgcoördinatoren opgeleid is tot onderwij-

zer al dan niet met een bijkomend getuigschrift. Dit aanvullend getuigschrift betreft een ‘diploma hoge-

re opvoedkundige studiën’, een ‘getuigschrift hogere opvoedkundige studiën’, een opleiding tot ‘reme-

dial teacher’, de ‘voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs’ of de ‘voortgezette leraren-

opleiding zorgverbreding en remediërend leren’. Naast onderwijzers, kleuterleiders en/of regenten zijn 

er ook logopedisten, (ortho)pedagogen of psychologen als zorgcoördinator werkzaam. In dit geval is het 

niet altijd duidelijk of het een licentiaatdiploma of een graduaatdiploma betreft. Andere diploma’s of 

getuigschriften die apart vermeld worden zijn: een diploma HOKT (zonder nadere omschrijving), een 

diploma maatschappelijk assistent, een diploma hoger opvoedkundige studiën, een getuigschrift hoger 

opvoedkundige studiën en een diploma voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend 

leren. Voor de exacte aantallen en percentages verwijzen we naar Tabel 39. 
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Tabel 40 geeft een overzicht van mogelijke taken binnen het takenpakket van de zorgcoördinator. De 

verschillende items werden geordend naar het aantal directeurs dat de betreffende taak heeft aange-

kruist in de vragenlijst. 

 

In de meeste scholen gaan de zorgcoördinatoren in overleg met leerkrachten en andere leden van het 

zorgteam de zorgbehoeften na van individuele leerlingen (N=104). Meer scholen geven aan dat deze 

contacten vooral tijdens individuele overlegmomenten (N=97) plaats vinden dan tijdens teamvergade-

ringen (N=45). Naast contacten met klassenleerkrachten treedt de zorgcoördinator in een groot aantal 

scholen (item DL1_ZRG_6) op als contactpersoon tussen school en ouders en/of werkt hij/zij intens 

samen met het zorgteam (item DL1_ZRG_19). 

 

Het volgen en begeleiden van individuele leerlingen m.b.t. hun ontwikkeling blijft een belangrijk onder-

deel in het takenpakket van de zorgcoördinator. Deze leerlingenbegeleiding heeft zowel betrekking op 

het signaleren (item DL1_ZRG_7), op het analyseren (item DL1_ZRG_9) als op het handelen (items 

DL1_ZRG_1 en DL1_ZRG_2). Wat de laatste twee items betreft, komt het organiseren van en het helpen 

bij taalvaardigheidactiviteiten (N=58) in minder scholen aan bod dan het organiseren van en het helpen 

bij remediërende activiteiten (N=97). 

Daarnaast handelt de zorgcoördinator in een groot aantal scholen op klas- (item DL1_ZRG_3, item 

DL1_ZRG_5, item DL1_ZRG_4 en item L1_ZRG_15) en/of schoolniveau (item L1_ZRG_14). Hoewel een 

groot aantal scholen deel uitmaakt van een scholengemeenschap (cfr. Infra 2.1.14) zijn de voorstellen 

tot zorgverbreding in de meeste scholen in eerste instantie beperkt tot het schoolniveau (item 

DL1_ZRG_14) en/of tot het klasniveau (item DL1_ZRG_15). In een klein aantal scholen (N=16) werkt de 

zorgcoördinator voorstellen tot zorgverbreding uit op het niveau van de scholengemeenschap 

(DL1_ZRG_13). Het analyseren in de zin van het evalueren van de zorgbreedte, van het zorgbeleid (item 

L1_ZRG_10) en/of van de zorginspanningen (item DL1_ZRG_11) van een school komt in iets minder dan 

de helft van de scholen aan bod.  

 

Aan de ene kant geven 45 directeurs aan dat de zorgcoördinator instaat voor de uitwisseling van exper-

tise en van bevindingen tussen de verschillende scholen waarin hij/zij het zorgbeleid coördineert (item 

DL1_ZRG_12). Dit veronderstelt dat de zorgcoördinator in deze verschillende scholen werkzaam is. Maar 

anderzijds kruisen slechts 27 directeurs aan dat de zorgcoördinator ook in andere scholen de functie van 

zorgcoördinator vervult (item DL1_ZRG_23 met NMiss=0). Het is ons niet duidelijk hoe deze tegenstrijdig-

heid begrepen kan worden. Met betrekking tot dit laatste item (item DL1_ZRG_23) zijn de betreffende 

zorgcoördinatoren gemiddeld in 2 andere scholen (M=2,09, SD=1,51, min.=1, max.=8) werkzaam als 

zorgcoördinator. 

 

Verder is de zorgcoördinator in 32 scholen in de referentiesteekproef heel veel op bijscholing geweest 

(item DL1_ZRG_22). In een klein aantal scholen (N=24) is hij/zij nog steeds in grote mate bezig met het 

omschrijven van zijn of haar opdracht (item DL1_ZRG_21). Slechts in een beperkt aantal scholen ten-

slotte is de zorgcoördinator veel op vergadering (item L1_ZRG_20). 

 

Eén school geeft aan dat de zorgcoördinator nauwelijks contact heeft met de klassenleerkrachten (item 

DL1_ZRG_18). Gezien het aantal de door hem/haar aangekruiste items (bijv. de items DL1_ZRG15 t.e.m. 

DL1_ZRG17) die een contact met klassenleerkrachten inhouden, vermoeden we dat de betreffende di-

recteur de vraag anders heeft gelezen dan ze geformuleerd is door bijvoorbeeld het woord ‘nauwelijks’ 

over het hoofd gezien te hebben. Het is immers de enige vraag in de vragenlijst die ‘negatief’ geformu-

leerd is. 
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Tabel 40 

Inhoud van het takenpakket van de zorgcoördinatoren in de referentiesteekproef. Aantallen en percentages 

ITEM DE PERSOON DIE INSTAAT VOOR DE ZORGCOÖRDINATIE … N % 

DL1_ZRG_8 gaat na welke leerlingen bijzondere zorg nodig hebben (in overleg met 
klassenleerkrachten of andere leden van het zorgteam). 104 93,69% 

DL1_ZRG_7 volgt de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van een leerlingvolgsys-
teem. 98 88,29% 

DL1_ZRG_17 komt met de klassenleerkrachten vooral tijdens individuele overlegmomen-
ten in contact. 97 87,39% 

DL1_ZRG_9 maakt een overzicht van de zorgbehoeften van de leerlingen in de school. 88 79,28% 

DL1_ZRG_3 staat de leerkrachten bij in het kader van differentiërende activiteiten (in 
KO of LO). 85 76,58% 

DL1_ZRG_6 treedt op als contactpersoon tussen de school en de ouders van kansarmen 
en/of zorgbehoevende leerlingen. 84 75,68% 

DL1_ZRG_14 werkt op schoolniveau (klasoverschrijdende) voorstellen uit om de zorg-
breedte te vergroten. 83 74,77% 

DL1_ZRG_19 werkt intens samen met andere leden van het zorgteam (taakleerkracht, 
GOK-leerkracht, …). 83 74,77% 

DL1_ZRG_1 organiseert of helpt bij remediërende activiteiten (individueel of in kleine 
groep). 82 73,87% 

DL1_ZRG_5 ondersteunt leerkrachten bij het vernieuwen van de lespraktijk (in KO of 
LO). 78 70,27% 

DL1_ZRG_4 ontwikkelt materialen ten behoeve van leerkrachten (in KO of LO). 72 64,86% 

DL1_ZRG_15 werkt op klasniveau voorstellen uit om de zorgbreedte te vergroten. 71 63,96% 

DL1_ZRG_2 organiseert of helpt bij taalvaardigheidsactiviteiten voor sommige leerlin-
gen (in KO of LO). 58 52,25% 

DL1_ZRG_10 maakt een overzicht van de sterktes en zwaktes in de zorgbreedte en het 
zorgbeleid in de school. 58 52,28% 

DL1_ZRG_11 bereidt ten behoeve van het schoolteam een evaluatie voor van de zorgin-
spanningen in de school o.b.v. de leervorderingen van kansarme leerlingen 
en leerlingen met leerproblemen. 48 43,24% 

DL1_ZRG_12 stimuleert de uitwisseling van expertise en van bevindingen tussen de 
verschillende scholen waarin hij/zij het zorgbeleid coördineert. 45 40,54% 

DL1_ZRG_16 komt met de klassenleerkrachten vooral op teamvergaderingen in contact. 45 40,54% 

DL1_ZRG_22 is tot nu toe heel veel op bijscholing geweest. 32 28,83% 

DL1_ZRG_23 vervult ook in andere scholen de functie van zorgcoördinator. 27 24,32% 

DL1_ZRG_13 werkt op het niveau van de scholengemeenschap voorstellen uit om de 
zorgbreedte te vergroten. 26 23,42% 

DL1_ZRG_21 is nog in grote mate bezig met het omschrijven van zijn of haar opdracht. 24 21,62% 

DL1_ZRG_20 is vooral veel op vergadering. 12 10,81% 

DL1_ZRG_18 komt nauwelijks in contact met de klassenleerkrachten. 2 1,80% 
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Het valt ons op dat in de meerderheid van de scholen van de referentiesteekproef de zorgcoördinator 

dezelfde taken verricht als de GOK-, taak- en/of ambulante leerkrachten. Bijkomend en typerend voor 

de meeste zorgcoördinatoren is het in kaart brengen van de zorgbehoeften van individuele leerlingen in 

de klas en in de school. Zorgcoördinatoren verrichten nog andere taken op leerling- en leerkrachtnivau, 

maar zijn in tegenstelling met de bovenvermelde leerkrachten tevens werkzaam op het niveau van de 

school en/of op het niveau van de scholengemeenschap. Hierbij merken we evenwel op dat deze andere 

activiteiten niet werden bevraagd bij de GOK-, taak- en ambulante leerkracht en dat tevens de moge-

lijkheid niet werd gelaten om ‘andere’ taken in te vullen. 

 

2.2.10 Andere leerkrachten met een lesopdracht in het LO 
 

Omdat deze vraag door het merendeel van de directeurs verkeerdelijk werd ingevuld werden geen ge-

gevens m.b.t. deze vraag opgenomen in het databestand.  

 

2.2.11 Bijzondere pedagogisch taken 
 

In 18 scholen van de referentiesteekproef (16,67%, NMiss=3) worden lestijden ingevuld voor bijzondere 

pedagogische taken. Gemiddeld betreft het ongeveer 7 lestijden (M=7,24, SD=5,34). De taken hebben 

we onderverdeeld in drie categorieën (Tabel 41). In een derde van de scholen worden de lestijden voor-

behouden voor één specifieke opdracht, in de andere twee derden omvatten de lestijden voor bijzonde-

re pedagogische opdrachten verschillende taken. 

 
Tabel 41 

Bijzondere pedagogische taken. Aantal en percentage scholen in de referentiesteekproef 

BIJZONDERE PEDAGOGISCHE TAKEN N % 

Beleidsondersteunend of coördinerend (exclusief zorgverbreding) 10 9,26% 

Zorgverbreding (op leerkracht, klas- of schoolniveau) 7 6,48% 

Andere: projecten 3 2,78% 

 

Taken die de bedoeling hebben bij te dragen tot een zorgbrede school situeren zich op de drie verschil-

lende niveaus: school, leerkracht en leerling. Het zijn onder meer het uitwerken van een leerlingvolg-

systeem, het opmaken van het GOK-actieplan en GOK–evaluatie, het verdiepen van het zorgbeleid, het 

ondersteunen van de leerkracht en het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen. Onder be-

leidsondersteunende of coördinerende taken vallen het uitwerken van een schoolwerkplan, preventie-

advisering, het uitwerken van leerlijnen, het opmaken van een leidraad voor beginnende leerkrachten, 

ICT- en afdelingsverantwoordelijke. Projecten tenslotte betreffen bijvoorbeeld het schoolfeest, de 

schoolreis, het werken rond axenroos, de deelname aan een Comeniusproject en/of projecten van de 

koning Boudewijnstichting. 

 

2.2.12 Klassen in de lagere afdeling 
 

In de referentiesteekproef wordt er in de meerderheid van de vestigingsplaatsen louter klasgroepen die 

homogeen zijn naar leerjaar georganiseerd. Een minderheid organiseert enkel graadklassen4, respectie-

velijk graad- en homogene klassen (NMiss=4). Ook in de steekproef van de GOK-scholen (NMiss=0) en in de 

steekproef van de Gentse scholen (NMiss=2) komen vestigingsplaatsen die qua leerjaar louter homogene 

klassen hebben het meest voor. In deze laatste steekproeven is het aandeel van vestigingsplaatsen met 

                                                       
4 In het kader van dit rapport hebben we het aantal graadklassen en het aantal andere gemengde leeftijdsgroepen 
onder één categorie (‘graadklassen’) samen gebracht. 



 37

graadklassen (al dan niet in combinatie met homogene klassen) groter. In de steekproef van de metho-

descholen vormen de vestigingsplaatsen die louter homogene klassen organiseren de minderheid. Voor 

de exacte percentages verwijzen we naar Tabel 42. 

 
Tabel 42  
Klassen in de vestigingsplaatsen. Percentages (relatieve frequenties) in de verschillende steekproeven 
KLASSEN %Ref %Meth %Gok %Gent 

Homogene klassen naar leerjaar (uitsluitend) 80,00% 

(100/125) 

17,85% 

(5/28) 

69,23% 

(18/26) 

61,11% 

(11/18) 

Graadklassen en/of andere gemengde leeftijdsgroe-

pen (uitsluitend) 

11,20% 

(14/125) 

53,57% 

(15/28) 

15,38% 

(4/26) 

27,78% 

(5/18) 

Homogene klassen en graadklassen of andere gemeng-

de leeftijdsgroepen 

8,8% 

(11/125) 

28,57% 

(8/28) 

15,38% 

(4/26) 

11,11% 

(2/18) 

 

 

Wat de verdeling betreft naar aantal klassen beperken we ons in het kader van dit rapport tot de refe-

rentiesteekproef. Voor het gemiddeld aantal homogene en graadklassen krijgen we in de verschillende 

steekproef logischerwijze immers een gelijkaardig beeld als hierboven werd beschreven. 

 
Tabel 43 

Klassen, leerlingen, leerkrachten en lestijden in de lagere afdelingen van de referentiesteekproef. Aantal vesti-

gingsplaatsen, gemiddelde, standaardafwijking 

ITEM KLASSEN, LEERLINGEN, LEERKRACHTEN EN LESTIJDEN IN HET LAGER N M SD 

DL1_LHO Klasgroepen die homogeen zijn naar leerjaar 111 8,58 3,62 

DL1_GRD Graadklassen of andere gemengde leeftijdsgroepen 25 2,52 1,19 

DL1_KLO Totaal aantal klassen lager onderwijs 127 8,14 3,71 

DL1_LKG Klasgroepen die op sommige dagen gesplitst worden 38 2,34 1,81 

DL1_LKS Klasgroepen die op sommige dagen samen geplaatst worden 27 2,59 1,74 

DL1_LLN Totaal aantal leerlingen LO per VP op 01.10.2003 122 160,23 84,42 

DL1_LTL Totaal aantal lestijden aangewend voor klassenleerkrachten in het LO 91 211,69 95,91 

DL1_FTE Totaal aantal voltijds equivalenten met onderwijsopdracht 100 9,04 5,06 

DL1_HAL Totaal aantal leerkrachten die minstens halftijds werken in de school 101 8,84 8,95 

 

 

In de vestigingsplaatsen van de referentiesteekproef is het gemiddeld (totaal) aantal klassen gelijk aan 

8, met verschillen tussen de vestigingsplaatsen (SD=3,71) variërend van 2 klassen tot en met 19 klassen. 

De verdeling van het totaal aantal klassen is positief scheef (a3=0,64) met een lage welving (a’4=-0,20). 

De verdelingen van het aantal naar leerjaar homogene klassen (a3=0,44, a’4=-0,29) en het aantal graad-

klassen (a3=1,06, a’4=2,17) zijn positief scheef en laag, respectievelijk hoog gewelfd. Wat het aantal 

graadklassen betreft, zijn er twee vestigingsplaatsen met extreme waarden naar boven, met name een 

vestiginsplaats met 5 graadklassen en een vestigingsplaats met 6 graadklassen. In principe dient het 

totaal aantal klassen gelijk te zijn aan de som van het aantal homogene klassen en het aantal graadklas-

sen. Na cleaning bestaat er voor 3 vestigingsplaatsen in de referentiesteekproef (NMiss=4) nog een ver-

schil dat we niet hebben kunnen wegwerken.  
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In 38 vestigingsplaatsen (30,65%, NMiss=5) worden klassen op sommige dagen gesplitst. Gemiddeld betreft 

het 2 tot 3 klassen (M=2,34, SD=1,81). Soms worden klassen ook samengevoegd. Dit is het geval in 26 

vestigingsplaatsen (29,27%, NMiss=5) en het betreft eveneens gemiddeld 2 tot 3 klassen (M=2,59, 

SD=1,74). Er zijn twee vestigingsplaatsen met extreme waarden voor het aantal klassen dat gesplitst 

wordt. In één vestigingsplaats zijn er in totaal 8 klassen die elk op sommige dagen worden gesplitst, in 

de andere vestigingsplaats worden 7 van de 16 klassen op sommige dagen gesplitst.  

 
Wat het aantal leerlingen betreft verschillen de vestigingsplaatsen in de referentiesteekproef (NMiss=7) 

van elkaar (SD=84,42). Gemiddeld telden de vestigingsplaatsen op 1 oktober 2003 160 leerlingen in het 

lager onderwijs. Het aantal leerlingen is positief scheef verdeeld met een lage welving (a3=0,64, a’4=-

0,23). Eén vestigingsplaats met 401 leerlingen wijkt op een extreme manier af.  

Het gemiddelde aantal lestijden aangewend voor klassenleerkrachten in het lager onderwijs bedraagt 

bijna 212 lestijden (Tabel 43). Ook hier bestaan er grote verschillen tussen de scholen (SD=95,91). Het 

betreft een positief scheve verdeling (a3=0,63) met een lage welving (a’4=-0,30) zonder extreme waar-

den. We wensen de aandacht te vestigen op het grote aantal ‘missing values’ (NMiss=38). 

 

Gemiddeld beschikken de vestigingsplaatsen over 9 voltijds equivalenten met een onderwijsopdracht 

(Tabel 43). Het aantal voltijdse equivalenten varieert van vestigingsplaats tot vestigingsplaats 

(SD=5,07), is positief scheef verdeeld (a3=1,43) met een hoge welving (a’4=3,43). Het aantal ‘missing 

values’ is behoorlijk groot (NMiss=29). Vier vestigingsplaatsen vertonen extreme waarden voor het aantal 

voltijds equivalenten. Eén vestigingsplaats vermeldt een waarde van 32 voltijds equivalenten. In verge-

lijking met het aantal klassen (‘KLO’=10), het aantal leerlingen (‘LLN’=182) en het aantal lestijden aan-

gewend voor klasleerkrachten (‘LTL’=240) lijkt het aantal voltijds equivalenten voor deze vestigings-

plaats ons onwaarschijnlijk hoog. Vooral het weglaten van deze extreme waarde beïnvloedt de verdeling 

(N=99; M=8,81; SD=4,52; a3=0,82 en a’4=0,21).  

 

Het aantal voltijds equivalenten hebben we vergeleken met het aantal lestijden aangewend voor de 

klasleerkrachten aan de hand van de vergelijking: ‘24FTE>LTL’. Indien het aantal voltijds equivalenten 

vermenigvuldigd met 24 kleiner is dan of gelijk is aan het aantal lestijden aangewend voor klasleer-

krachten (N=51), werd de vraag naar voltijds equivalenten met een onderwijsopdracht door de directies 

mogelijk geïnterpreteerd als het aantal voltijdse betrekkingen. Voor twee vestigingsplaatsen (021071A 

en 008052A) is het aantal voltijds equivalenten (tevens rekening houden met het aantal aanvullende 

lestijden) relatief groot. We vermoeden dat voor deze vestigingsplaatsen de vraag beantwoord werd 

voor de volledige school, d.i. voor de kleuter- en de lagere afdeling samen. In de vragenlijst zelf wordt 

niet expliciet vermeld of de vraag betrekking heeft op de lagere afdeling dan wel op de volledige 

school. 

 

Ten slotte werd aan de directeurs gevraagd naar het aantal leerkrachten met minstens een halftijdse 

onderwijsopdracht in de school. Kleine waarden voor deze variabelen verwijzen mogelijk naar directies 

die de vraag geïnterpreteerd hebben als het aantal leerkrachten die halftijds tewerkgesteld zijn. Kleine 

waarden zijn waarden waarvoor de ongelijkheid ‘aantal min. halftijdse/aantal voltijds equivalenten’ <1 

van toepassing is (N=34). Ook voor deze variabelen is het aantal ontbrekende waarden relatief gezien 

groot (NMiss=28). In de vestigingsplaatsen van de referentiesteekproef zijn gemiddeld ongeveer 9 leer-

krachten die minstens een halftijdse onderwijsopdracht hebben. De spreiding is groot (SD=8,95) en de 

verdeling is positief scheef (a3=2,83) en hoog gewelfd (a’4=13,62) met vijf extreme waarden. Voor één 

vestigingsplaats is de waarde uitermate groot. Deze vestigingsplaats zou over 64 leerkrachten beschik-

ken met minstens een halftijdse betrekking5. Het weglaten van deze vestigingsplaats heeft vooral een 

invloed op de scheefheid en de welving van de verdeling (N=100; M=8,29; SD=7,06; a3=1,15; a’4=0,85). 

                                                       
5 De tweede grootste waarde voor deze variabele is in de referentiesteekproef gelijk aan 27. 
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2.2.13 Brugklas-Speelleerklas-Schakelklas 
 

Slechts vier scholen uit de referentiesteekproef (3,74%, NMiss=4) organiseren zelf een brug-, speelleer-, 

of schakelklas (Tabel 44). De directeur van een vijfde school geeft aan dat er ‘in een heterogeen sa-

mengestelde kleutergroep gedifferentieerd gewerkt wordt door speciale ontwikkelingsbevorderende 

activiteiten te organiseren in een subgroep’. Meer dan de helft van de scholen (61,46%, NMiss=15) kunnen 

wel een beroep doen op een school voor buitengewoon onderwijs in de nabijheid die een dergelijke klas 

organiseert. Van 11 andere directeurs (12,09%, NMiss=20) weten we dat er in de nabijheid een gewone 

basisschool is die een dergelijke klas organiseert.  

 
Tabel 44 

Brugklas, speelleerklas of schakelklas in de scholen van de referentiesteekproef. Percentage scholen (relatieve 

frequenties) 

ITEM AANWEZIGHEID VAN EEN BRUG-, SPEELLEER- OF SCHAKELKLAS %Ref %GOK %Meth %Gent 

DL1_BRUG 
Scholen die zelf een speelleerklas organiseren 

3,74% 

(4/107) 

5,00% 

(1/20) 

4,76% 

(1/21) 

11,76% 

(2/17) 

DL1_BRBA 
School voor gewoon basisonderwijs in de buurt die een speel-

leerklas organiseert 

12,09% 

(11/91) 

0,00% 

(0/17) 

33,33% 

(5/15) 

14,29% 

(2/14) 

DL1_BRBU 
School voor buitengewoon onderwijs in de buurt die een 

speelleerklas organiseert 

61,46% 

(59/96) 

45,00% 

(9/20) 

43,75% 

(7/16) 

7,14% 

(1/14) 

 

 

Ook in de GOK-steekproef kunnen heel wat scholen een beroep doen op een school voor buitengewoon 

basisonderwijs met een speelleerklas in de buurt (45,00%, NMiss=2). Evenzo organiseert een minderheid 

zelf een speelleerklas (5,00%, NMiss=5). Geen enkele directeur uit die steekproef geeft aan een beroep te 

kunnen doen op een nabijgelegen school voor gewoon basisonderwijs die een dergelijke klas organiseert 

(NMiss=2). 

In de buurt van een groot aantal methodescholen is er een school voor buitengewoon basisonderwijs die 

een speelleerklas organiseert (43,75%, NMiss=7). In tegenstelling tot de vorige steekproeven is er procen-

tueel een groter aantal scholen met een naburige school voor gewoon basisonderwijs die een speelleer-

klas organiseert (33,33%, NMiss=8). Een beperkt aantal methodescholen organiseert zelf een speelleerklas 

(4,76%, NMiss=2). 

In vergelijking met de vorige steekproeven zijn er in de steekproef van de Gentse stadsscholen enerzijds 

procentueel meer scholen die zelf een speelleerklas organiseren (11,76%, NMiss=1) en anderzijds procen-

tueel minder scholen die een beroep kunnen doen op een nabijgelegen school voor buitengewoon on-

derwijs met een dergelijke klas (7,14%, NMiss=4). Eén directeur op zeven geeft aan dat er in de buurt van 

de school een andere school voor gewoon basisonderwijs is die een speelleerklas organiseert (14,29%, 

NMiss=4). 

 

2.2.14 Scholengemeenschappen en de aanwending stimuluspuntenenveloppe 
 

In de referentiesteekproef maken 101 scholen deel uit van een scholengemeenschap (94,39%, NMiss=2).  

Tabel 45 biedt een overzicht van de aanwending van de stimuluspuntenenveloppe in de scholen van de 

referentiesteekproef.  
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Tabel 45 

Aanwending van de stimuluspuntenenveloppe in de referentiesteekproef. Aantal en percentage scholen 

ITEM AANWENDING VAN DE STIMULUSPUNTENENVELOPPE N % 

DL1_STIPU_1 Administratieve ondersteuning 62 61,39% 

DL1_STIPU_2 Zorgbeleid 59 58,42% 

DL1_STIPU_3 ICT-ondersteuning 37 36,63% 

 

 

Aanvullend vermelden we dat 29, 26 en 5 scholen hun stimuluspuntenenveloppe uitsluitend aanwenden 

voor zorgbeleid, administratieve ondersteuning, respectievelijk ICT-ondersteuning. 

 

 

2.3 Infrastructuur voor het lager onderwijs 
 

In dit onderdeel van de vragenlijst wordt per vestigingsplaats gepeild naar de beschikbare infrastructuur 

voor de lagere afdelingen. Daarnaast wordt aan de directeurs gevraagd om de materiële omgeving van 

de vestigingsplaats te beoordelen met betrekking tot bepaalde aspecten ervan. 

 

2.3.1 Infrastructuur in de school en in het eigen klaslokaal 
 

In de referentiesteekproef beschikken 66 vestigingsplaatsen (58,40%, NMiss=16) over een speelruimte 

binnen. Voor 57 vestigingsplaatsen beschikken we tevens over de grootte van de oppervlakte. Deze 

bedraagt gemiddeld ongeveer 207 m2. Tussen de scholen bestaan er grote verschillen (SD=249,19). In 

vijf vestigingsplaatsen wijkt de waarde extreem af van het gemiddelde. Indien we deze vestigingsplaat-

sen buiten beschouwing laten, krijgen we volgende waarden voor gemiddelde en standaarddeviatie: 

M=143,04 en SD=75,26. De coëfficiënten voor scheefheid (a3=3,77) en welving (a’4=16,46) dalen tot 

a3=0,89, respectievelijk tot a’4=0,17. 

 

110 vestigingsplaatsen beschikken over een speelruimte buiten (NMiss=19). Ook wat de speelruimte bui-

ten betreft, bestaan er grote verschillen tussen vestigingsplaatsen (N=97, SD=1590,27). De gemiddelde 

oppervlakte bedraagt 1420,65 m2. Het is een unimodale positief scheve verdeling (a3=3,02) met een 

hoge welving (a’4=11,37). In 8 scholen is de oppervlakte van de speelruimte groter dan of gelijk aan 

3600 m2. Het weglaten van deze extreme waarden heeft een invloed op de verschillende verdelings-

kenmerken (N=89, M=1032,44, SD=717,50, a3=1,05 en a’4=0,74). In de referentiesteekproef beschikken 

64 vestigingsplaatsen over een zandbak (56,64%, NMiss=16), 69 vestigingsplaatsen over vaste speeltuigen 

(60,48%, NMiss=13). Ook voor deze variabelen beschikken we niet altijd over de grootte van de zandbak, 

respectievelijk het aantal vaste speeltuigen. Voor de gemiddelde oppervlakte van de zandbak uitgedrukt 

in vierkante meter en het gemiddeld aantal vaste werktuigen in de vestigingsplaatsen waarvan we wel 

de gegevens hebben, verwijzen we naar Tabel 46. Vijf vestigingsplaatsen, respectievelijk 4 vestigings-

plaatsen vallen op door hun extreme waarden voor deze variabelen. In het eerste geval betreft het 

vestigingsplaatsen met een zandbak van 102 m2, 150 m2, 300 m2, 520 m2 of 600 m2. In het tweede geval 

betreft het vestigingsplaatsen met een aantal speeltuigen gelijk aan 40, 50, 70 of 100. Het aantal speel-

tuigen dat net voor 40 komt bedraagt 10. 

 

In de referentiesteekproef beschikken 34 vestigingsplaatsen (27,20%, NMiss=4) over een schoolbiblio-

theek. In het merendeel van de vestigingsplaatsen beschikken één of meerdere klassen wel over een 

klasbibliotheek (91,67%, NMiss=9). Gemiddeld genomen beschikken 8 klassen over een eigen bibliotheek. 
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Het is een unimodale positief scheve verdeling (a3=0,55) met een lage welving (a’4=-0,24) en twee ex-

treme waarden. Het betreft vestigingen met 17, respectievelijk 18 klassen met een eigen bibliotheek. 
 
Tabel 46 

Infrastructuur in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal ontbrekende waarden, aantal scholen die beschik-

ken over de betreffende infrastructuur en waarvoor we over kwantitatieve gegevens beschikken, gemiddelde en 

standaardafwijking 

 

Wat de computers betreft, staan de computers in de meeste vestigingsplaatsen in het eigen klaslokaal 

(98,37%, NMiss=6). Het gemiddeld aantal klaslokalen met één of meerdere computers is 9 (Tabel 46). 

Vestigingsplaatsen verschillen in het aantal klassen met computers (SD=5,30). Het aantal klassen met 

computers is positief scheef verdeeld (a3=1,52) met een hoge welving (a’4=3,87). Vier vestigingsplaats-

ten met 22 of meer klassen met een computer wijken extreem af van de andere scholen. Het buiten 

beschouwing laten van deze 4 extreme waarden heeft de grootste invloed op de coëfficiënten voor 

scheefheid en welving (N=117, M=8,33, SD=4,14, a3=0,49, a’4=-0,48). Over het aantal computers per klas 

hebben we geen gegevens. Dit werd niet bevraagd in de vragenlijst. 

Vijfenzestig vestigingsplaatsen uit de referentiesteekproef beschikken over een apart lokaal met compu-

ters (54,62%, NMiss=10). In deze computerlokalen staan er gemiddeld 11 computers, maar dit aantal ver-

schilt van school tot school (SD=6,57). Twee scholen hebben 30 computers in een apart lokaal. Dit aan-

tal is een extreme waarde (Tabel 46). 

 

2.3.2 Materiële omgeving in de school 
 

Aan de verschillende directeurs werd gevraagd om de materiële omgeving van hun school te beoordelen 

op een schaal van 0 (helemaal niet) tot 10 (uitstekend, kan niet beter). 13 directeurs hebben deze vraag 

volledig opengelaten (NMiss=13). Voor het item ‘oud, maar goed onderhouden of goed gerenoveerd’ loopt 

het aantal ontbrekende waarden (begrijpelijkerwijze, onder meer in het geval de infrastructuur nieuw 

is) op tot 34. Uit Tabel 47 kunnen we aflezen dat de gemiddelden telkens rond of boven het midden van 

de schaal gelegen is. De directeurs verschillen in hun beoordeling van de materiële omgeving, maar 

deze verschillen worden kleiner naarmate het gemiddelde groter is. De verdelingen zijn negatief scheef 

(a3<0), met een hoge welving (a’4>0, met uitzondering van de items ‘groen en open’ en ‘nieuw en mo-

dern’). De verdelingen van de items ‘nieuw en modern’ en ‘oud, maar goed onderhouden of goed ge-

renoveerd’ zijn multimodaal.  

 

ITEM AARD VAN DE INFRASTRUCTUUR NMiss N1 M SD 

DL1_SRI Speelruimte binnen (in m2) 25 57 206,81 249,19 

DL1_SRU Speelruimte buiten (in m2) 32 97 1420,65 1590,27 

DL1_ZBU • met zandbak buiten (in m2) 21 59 54,93 106,02 

DL1_SPT • met vaste speeltuigen (aantallen) 16 66 8,20  15,84 

DL1_KLBIB Bibliotheek (aantal klassen met eigen bibliotheek) 4 106 7,91 3,72 

DL1_COMP_EIG Computers in eigen klaslokaal (aantal klassen met eigen PC) 6 121 8,94 5,30 

DL1_COMP_AP Computers in apart lokaal (aantal computers) 10 64 10,61 6,57 

1 Voor een aantal scholen beschikken we niet over kwantitatieve gegevens betreffende de genoemde infrastructuur. 

Hierdoor verschillen de aantallen in de tabel soms van de aantallen vermeld in de tekst. In de tabel vermelden we 

tevens het aantal ontbrekende waarden betreffende de kwantitatieve gegevens. 
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Tabel 47 

Beoordeling van de materiële omgeving van de school. Aantal directeurs, gemiddelde, standaardafwijking, coëffici-

enten voor scheefheid en welving 

 

 

2.4 De directeur 
 

In dit deel van de vragenlijst bevragen we enkele persoonlijke gegevens van de directeur, de door 

hem/haar gevolgde nascholingen, zijn/haar tijdsverdeling tijdens een gemiddelde werkweek en de 

beleidsdomeinen waarop zijn/haar activiteiten zich situeren. In een laatste vraag wordt gepeild naar de 

aanwezigheid van een adjunct-directeur en naar zijn/haar functie binnen de school. 

 

2.4.1 Achtergrondgegevens: basisdiploma en bijkomende diploma’s, werkervaring binnen (als 
leerkracht en/of als directeur) en buiten het onderwijs 

 

Met uitzondering van de vraag naar de lesopdracht werden de achtergrondgegevens niet opnieuw be-

vraagd in de verkorte versie van de directievragenlijst. Voor de directeurs van de scholen in de referen-

tiesteekproef die een verkorte versie van de vragenlijst hebben ingevuld, hebben we ons gebaseerd op 

gegevens zoals bevraagd tijdens het schooljaar 2002-2003, voor zover de vragenlijst voor beide schoolja-

ren door eenzelfde directeur werd ingevuld. Dit is het geval voor 102 directeurs.  

 
Tabel 48 

Basisdiploma’s van de directeurs in de referentiesteekproef. Aantal en percentage directeurs 

BASISDIPLOMA N % 

Kleuterleider 6 5,94% 

Onderwijzer 90 89,11% 

Regent 5 4,95% 

 

 

Het merendeel van de directeurs heeft als basisdiploma het diploma van onderwijzer (89,11%, NMiss=1). 

Een minderheid van de directeurs bezit als basisdiploma het diploma van kleuterleider of regent (Tabel 

48). 

 

ITEM BEOORDELING VAN DE MATERIËLE OMGEVING VAN DE SCHOOL N M SD a3 a’4 

DL1_MAT_1 Voldoende ruimte, voldoende lokalen 116 6,44 2,55 -0,92 0,35 

DL1_MAT_2 Groen, open 116 6,78 2,88 -0,91 -0,24 

DL1_MAT_3 Aangenaam, gezellig ingericht, fris ogend 115 7,37 1,71 -1,56 3,84 

DL1_MAT_4 Nieuw, modern 111 5,53 2,94 -0,52 -0,70 

DL1_MAT_5 Oud, maar goed onderhouden of goed gerenoveerd 95 6,22 2,81 -1,28 0,54 

DL1_MAT_6 Nutsvoorzieningen functioneren goed 114 7,77 1,63 -1,65 4,47 

DL1_MAT_7 Veiligheid van de kinderen is optimaal verzekerd 113 7,92 1,33 -1,16 2,72 

DL1_MAT_8 Hygiëne 113 7,58 1,31 -0,64 0,33 

DL1_MAT_9 Biedt veel mogelijkheden voor activiteiten met de kinderen 112 7,26 1,85 -1,61 3,51 
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Tabel 49 

Bijkomende diploma’s van directeurs in de referentiesteekproef. Aantal en percentage directeurs 

BIJKOMEND DIPLOMA N % 

Cursus Directievorming Instapcursus 70 72,92% 

Diploma Hoger Instituut voor Opvoedkunde 56 58,33% 

Andere 38 39,58% 

Cursus Remedial Teaching 12 12,50% 

Cursus Buitengewoon Onderwijs 7 7,29% 

NMiss=6 

 

93 directeurs uit de referentiesteekproef (96,88%, NMiss=6) beschikken over minstens één bijkomend 

diploma. De meeste directeurs hebben de instapcursus voor directies gevolgd en/of hebben het bijko-

mend ‘Diploma Hoger Instituut voor Opvoedkunde’ behaald (Tabel 49). De gemiddelde duur van de in-

stapcursus bedraagt bijna 31 halve dagen, maar varieert sterk (Tabel 50), met één uitschieter naar 

boven. Een minderheid heeft de cursus ‘Remedial Teaching’ en/of de cursus ‘Buitengewoon Onderwijs’ 

vervolmaakt. Heel wat directeurs bezitten een ‘ander’ bijkomend diploma of getuigschrift (Tabel 49). In 

de meeste gevallen heeft dit ‘ander’ bijkomend getuigschrift en/of diploma betrekking op de activitei-

ten als directeur of de beleidsdomeinen waarop een directeur mogelijk werkzaam is.  

 
Tabel 50 

Duur van de instapcursus directievorming (in aantal halve dagen). Aantal, gemiddelde, standaardafwijking, eerste, 

tweede en derde kwartiel, minimum, maximum 

VARIABELE N M SD Q1 Q2 Q3 Min. Max. 

Duur instapcursus (halve dagen) 59 30,87 28,22 10 29 45 4 180 

 

 

De meeste directeurs hebben zelf lesgegeven vooraleer ze directeur werden. In totaal betreft het ge-

middeld bijna 18 jaar (SD=7,18). De verdeling van het totaal aantal jaar neigt naar een symmetrisch 

normaal gewelfde unimodale verdeling zonder uitschieters. 

55 directeurs (55,56%, NMiiss=3) hebben voor hun directeurschap les gegeven in de school waar ze nu 

directeur zijn. Het gemiddeld aantal jaren les dat ze hebben gegeven in hun huidige school ligt iets 

lager en varieert sterker van directeur tot directeur (Tabel 51) dan het totaal aantal jaar les.  

 
Tabel 51 

Aantal jaren les vóór het directeurschap. Aantal directeurs in de referentiesteekproef, gemiddelde, standaardafwij-

king, coëfficiënten voor scheefheid en welving 

VARIABELE N M SD a3 a’4 

Aantal jaren les in de huidige school 55 14,42 8,24 0,27 -0,83 

Aantal jaren les in het totaal 97 17,54 7,18 0,05 -0,35 

 

 

Gemiddeld zijn de directeurs uit de referentiesteekproef bijna 9 jaar directeur, waarvan bijna 8 jaar in 

hun huidige school. Tussen de directeurs bestaan er grote verschillen (Tabel 52) waarbij twee directeurs 

de andere directeurs sterk overtreffen in het aantal jaar directeurschap. Deze twee uitschieters hebben 

een grote invloed op de scheefheid en de welving van elk van beide verdelingen. Indien deze extreme 

waarden buiten beschouwing worden gelaten is de verdeling van het aantal jaren directeur in de huidige 
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school (N=99; M=7,45; SD=4,84; a3=0,73; a’4=-0,60), respectievelijk in totaal (N=91; M=8,43; SD=5,27; 

a3=0,51; a’4=-0,88) minder positief scheef en lager gewelfd. 

 
Tabel 52 

Aantal jaren directeur (bij het begin van het schooljaar 2003-2004). Aantal directeurs in de referentiesteekproef, 

gemiddelde, standaardafwijking, coëfficiënten voor scheefheid en welving 

VARIABELE N M SD a3 a’4 

Aantal jaren directeur in de huidige school 101 7,91 5,78 1,49 3,07 

Aantal jaren directeur in het totaal 93 8,90 6,13 1,13 1,68 

 

 

De directeurs van 12 scholen in de referentiesteekproef (10,81%, NMis=0) geven zelf nog les (Tabel 53). 

Gemiddeld betreft het wekelijks ongeveer 8 lestijden (M=7,96, SD=4,18). 

 
Tabel 53 

Lesopdracht en werkervaring buiten het onderwijs van de directeurs in de referentiesteekproef. Aantal directeurs, 

gemiddelde, standaardafwijking, minimum, maximum 

VARIABELE N M SD Min. Max. 

Lesopdracht (aantal wekelijkse lestijden) 12 7,96 4,18 14 1,5 

Werkervaring buiten het onderwijs (aantal jaren) 18 5,97 8,47 0,5 35 

 

 

Een klein aantal directeurs (18%, NMiss=0) ten slotte heeft gemiddeld ongeveer 6 jaar werkervaring bui-

ten het onderwijs. Het aantal jaren werkervaring buiten het onderwijs varieert sterk binnen die groep 

(SD=8,47) en bedraagt minstens een half jaar en maximum 35 jaar (Tabel 53). Deze laatste waarde en 

een werkervaring buiten het onderwijs van 12 jaar vormen extreme waarden die de verdeling positief 

scheef trekken. Ongeveer 75% van die directeurs heeft een werkervaring buiten het onderwijs van 5 jaar 

of minder. 

 

2.4.2 Nascholingsactiviteiten van de directeur 

 

Wat de nascholingsactiviteiten van de directeur betreft, wordt enerzijds de omvang van de nascholing 

tijdens de volledige loopbaan als directeur bevraagd en anderzijds wordt gevraagd naar de omvang per 

onderwerp voor de verschillende nascholingen die de directeurs sedert 1 september 2000 hebben ge-

volgd. 

 

Wat de nascholing tijdens de volledige directieloopbaan betreft, wordt in de volledige versie van de 

directievragenlijst (zowel in L1 als in K3) gepeild naar het gemiddeld aantal halve dagen per schooljaar 

dat een directeur deel heeft genomen aan nascholingsactiviteiten. In de verkorte versie wordt aanvul-

lend (t.a.v. K3) gepeild naar het aantal halve dagen tijdens de voorbije 12 maanden. Hieruit vloeit voort 

dat voor de directeurs die een verkorte versie van de directievragenlijst hebben ingevuld de aantallen 

van het schooljaar 2003-2004 niet zonder meer opgeteld kunnen worden bij de gemiddelde aantallen 

verkregen tijdens het schooljaar 2002-2003. Voor de directeurs waarvoor we beschikken over het totaal 

aantal jaar dat hij/zij directeur is, kan men evenwel een nieuw rekenkundig gemiddelde berekenen. 

Het nadeel hiervan is dat het aantal ontbrekende waarden voor deze variabele relatief groot is 

(NMiss=34). 
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Daarom zijn we nagegaan of we voor de 96 directeurs in de referentiesteekproef die een verkorte versie 

van de directievragenlijst hebben ingevuld niet uitsluitend beroep kunnen doen op de gegevens uit deze 

verkorte versie (eerste variabele), dan wel op de gegevens zoals verkregen tijdens het schooljaar 2002-

2003 (tweede variabele). Hiertoe hebben we de verdelingskenmerken van deze variabelen vergeleken 

met de verdelingskenmerken van het rekenkundig gemiddelde (derde variabele) waarvan hierboven 

sprake is. Tabel 54 biedt een overzicht van deze verdelingskenmerken.  

 
Tabel 54 

Nascholing van de directeur tijdens zijn/haar functie. Directeurs in de referentiesteekproef die een verkorte versie 

van de directievragenlijst 2003-2004 hebben ingevuld. Aantal directeurs, gemiddelde, standaardafwijking, coëffici-

enten van scheefheid en welving 

VARIABELE N M SD a3 a’4 

Aantal halve dagen tijdens de voorbije 12 maanden (bevraagd in dec. 2003) 82 12,43 8,51 1,23 1,87 

Gemiddeld aantal halve dagen per schooljaar (bevraagd in febr. 2003) 81 11,54 6,68 0,80 0,01 

Gemiddeld aantal halve dagen per schooljaar (bevraagd in dec. 2003) 62 11,01 5,91 0,73 -0,11 

 

 
Op het eerste gezicht lijken de verschillende gemiddeldes niet enorm van elkaar te verschillen. Het 

grootste verschil heeft betrekking op de eerste en de derde variabele. De spreidingen van de tweede en 

de derde variabele zijn iets kleiner dan van de eerste variabele. Bovendien zijn de verdelingen van de 

tweede en derde variabele minder positief scheef en neigen ze meer naar een normale welving. Dit lijkt 

ons niet verwonderlijk vermits het gemiddelde aantallen betreft. De verdelingen van de eerste en 

tweede variabele hebben elk twee extreme waarden naar boven toe. Om na te gaan of de gemiddeldes 

al dan niet significant van elkaar verschillen hebben we paarsgewijze t-toetsen6 voor gekoppelde paren 

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de verschillende verschilscores niet significant van nul verschillen (t1-

2(69)=.91, p=.7364; t1-3(61)=1,79, p=.1562; t2-3(61)=-1,41, p=.3224). 

 

In het kader van dit rapport geven we de verdelingskenmerken voor de volledige referentiesteekproef 

volledigheidshalve op de drie verschillende manieren weer (Tabel 55). De resultaten zijn vergelijkbaar 

met de resultaten die enkel betrekking hebben op de directeurs die tijdens het schooljaar 2003-2004 

een verkorte versie van de directievragenlijst hebben ingevuld (Tabel 54). 

 
Tabel 55 
Nascholing van de directeur tijdens zijn/haar functie. Alle directeurs van de referentiesteekproef die een 

directievragenlijst 2003-2004 (kort of lang) hebben teruggestuurd. Aantal directeurs, gemiddelde, 

standaardafwijking, coëfficiënten van scheefheid en welving 

VARIABELE N M SD a3 a’4 

Aantal halve dagen tijdens de jongste 12 maanden (kort)/gemiddeld aantal 

halve dagen per schooljaar (lang) 97 12,36 8,11 1,25 2,08 

Gemiddeld aantal halve dagen per schooljaar (kort)/gemiddeld aantal 

halve dagen per schooljaar (lang) 96 11,60 6,50 0,80 0,01 

Gemiddeld aantal halve dagen per schooljaar (bevraagd in dec. 2003) 77 11,19 5,83 0,73 -0,14 

 

 

Wat de afzonderlijke nascholingsinitiatieven sinds 1 september 2000 betreft, wordt in de verkorte versie 

van de directievragenlijst gepeild naar de nascholingsactiviteiten van de voorbije twaalf maanden. Voor 

deze directeurs werden de nascholingsactiviteiten van de periode ervoor en teruggaand tot 1 september 

2000 bevraagd in de directievragenlijst 2002-2003. Het aantal halve dagen nascholing voor elk van beide 

                                                       
6 berekend via de SAS-procedure Proc Means  
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periodes hebben we voor de verschillende directeurs opgeteld7. Voor de directeurs die de volledige 

directievragenlijst hebben ingevuld, hebben we de waarden zoals ingevuld overgenomen. In de tabel 

hierna worden de verdelingskenmerken gegeven van de totale omvang van de verschillende nascholings-

initiatieven sedert 1 september 2000. 

 
Tabel 56 

Totaal aantal halve dagen nascholing sedert 1 september 2000. Aantal directeurs in de referentiesteekproef, gemid-

delde, standaardafwijking, coëfficiënten voor scheefheid en welving 

 

Deze nascholingsactiviteiten omvatten gemiddeld bijna 40 halve dagen (Tabel 56). Tussen directeurs 

bestaan er grote verschillen (SD=42,46). Vier directeurs vermelden extreme waarden die groter of gelijk 

zijn aan 124 halve dagen nascholing sinds 1 september 2000. Het weglaten van deze extreme waarden 

heeft een invloed op de verdelingskenmerken (N=86; M=32,58; SD=20,08; a3=0,46; a’4=0,10). Omdat de 

onderwerpen van de nascholingen zeer uiteenlopend zijn, gaan we in het kader van dit rapport er niet 

verder op in. 

 

2.4.3 Tijdsverdeling gedurende een gemiddelde werkweek 

 

Aan de directies werd gevraagd hoeveel uur ze gemiddeld per week aan verschillende categorieën van 

activiteiten spenderen. Tevens dienden ze aan te geven hoeveel uren de verschillende activiteiten in 

totaal gemiddeld per week in beslag nemen. In de verkorte versie van de directievragenlijst werd de 

vraag naar de gemiddelde werkweek niet hernomen. Voor de directeurs die een verkorte directievragen-

lijst hebben ingevuld in 2003-2004 en deze vraag beantwoord hebben tijdens het schooljaar 2002-2003, 

hebben we gebruik gemaakt van vroeger gerapporteerde gegevens.  
 

Gemiddeld genomen spenderen de directeurs uit de referentiesteekproef wekelijks het meeste aantal 

uren aan planning en organisatie van allerlei activiteiten binnen en buiten de school (M=11,11) en aan 

administratieve taken (M=10,08). De verschillen tussen de directeurs zijn betrekkelijk groot (Tabel 57). 

Aan het beheer van budgetten, contacten met leerkrachten, hun persoonlijke professionele ontwikke-

ling en overleg met externen spenderen ze telkens gemiddeld vier tot vijf uur per week. Vervolgens 

spenderen ze gemiddeld telkens twee tot drie uren per week aan contacten met ouders, aan contacten 

met leerlingen en aan andere activiteiten. Het wekelijks gemiddeld aantal uren voor andere activiteiten 

verschilt sterk van directeur tot directeur (SD=4,47). Onder ‘andere activiteiten’ worden voornamelijk 

allerlei vergaderingen en overlegmomenten, inclusief personeelsvergaderingen, vermeld, maar ook 

verplaatsingen tussen de verschillende vestigingsplaatsen, het doornemen van lectuur, het sorteren van 

de post, kleine herstellingen en klusjes, … De eigen lesopdracht, het volgen van lessen van leerkrachten 

en het vervangen van leerkrachten komen het minst aan bod. Het gemiddeld aantal uren dat wekelijks 

besteed wordt aan de eigen lesopdracht varieert sterk van directeur tot directeur. Zes van de twaalf 

directeurs die hier een eigen lesopdracht vermelden zijn dezelfde personen als zes van de twaalf direc-

teurs met een eigen lesopdracht waarvan sprake is in Tabel 53. Met uitzondering van het beheer van 

budgetten, infrastructuur, … zijn de verdelingen van het gemiddeld wekelijks aantal uren van de ver-

                                                       
7 Omdat de directievragenlijst 2002-2003 pas in februari 2003 aan de directeurs werd voorgelegd en de (verkorte) 

directievragenlijst 2003-2004 reeds in december 2003, bestaat er mogelijk een overlap van 2 tot 3 maanden. 

VARIABELE  N M SD a3 a’4 

Aantal halve dagen nascholing sedert 1 september 2000  

(som van de afzonderlijke nascholingsactiviteiten) 90 39,93 42,46 3,86 19,12 
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schillende afzonderlijke activiteiten positief scheef verdeeld met een hoge tot zeer hoge welving (Tabel 

57). Voor elk van deze variabelen zijn er één of meerdere uitschieters naar boven. 

 
Wat betreft het gemiddeld totaal aantal uren dat de directeurs besteden aan de verschillende activitei-

ten, beschikken we over twee variabelen. Eén variabele bestaat uit de waarden zoals ingevuld door de 

verschillende directeurs, een tweede variabele werd bekomen door het aantal uur dat de directeurs 

gemiddeld per week besteden aan de uiteenlopende activiteiten op te tellen. Voor 61 directeurs in de 

referentiesteekproef komt dit gemiddelde totaal overeen met de gemiddelde som van de afzonderlijke 

activiteiten. Voor 13 directeurs kunnen we dit niet nagaan omdat ze het gemiddeld totaal aantal uren 

niet hebben ingevuld en/of het gemiddeld aantal uren per activiteit niet hebben ingevuld. Voor 27 di-

recteurs verschillen beide totalen van elkaar. Voor 3 directeurs bestaat er zelfs een verschil dat groter 

is of gelijk aan 34. In onderstaande Tabel 57 hebben we de verdelingskenmerken van elk van beide tota-

len opgenomen. Voor 6 directeurs beschikken we noch voor het gemiddeld aantal uur voor de verschil-

lende activiteiten, noch voor het gemiddeld totaal aantal uur over geldige gegevens (NMiss=6). 

 
Tabel 57 

Activiteiten van de directeurs in de referentiesteekproef gedurende een normale gemiddelde week. Aantal direc-

teurs, gemiddeld aantal uur, standaardafwijking, coëfficiënten van scheefheid en welving 

VARIABELE N M SD a3 a’4 

Planning en organisatie van allerlei activiteiten binnen en buiten de school 90 11,11 5,85 0,84 2,36 

Administrative taken  90 10,08 5,98 1,10 2,05 

Beheer van budgetten, infrastructuur, voorraden, bibliotheek, herstellingen, … 90 5,35 2,98 0,69 0,17 

Contacten met leerkrachten (individueel of in groep, gesprekken) 90 5,19 3,67 2,65 10,95 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 90 5,06 4,11 2,31 7,25 

Overleg met externen 90 4,37 2,92 2,20 8,26 

Directe contacten met ouders 90 3,27 2,54 3,46 20,37 

Contacten met leerlingen (buiten lesgeven en toezicht) 90 2,49 2,86 5,70 43,25 

Ander 90 2,32 4,47 3,46 16,55 

Eigen lesopdracht 90 1,08 3,48 3,60 13,07 

Lessen van leerkrachten volgen 90 1,32 1,39 1,69 3,30 

Zelf lesgeven (als invaller) incl. tijd voor lesvoorbereiding en ev. naverwerking 90 0,65 1,05 1,72 2,29 

Gemiddelde som van het aantal uur per week 90 52,45 17,02 1,47 7,08 

Gemiddeld totaal aantal uur per week 92 51,99 11,85 0,19 1,60 

 

 

In totaal besteden de directeurs wekelijks gemiddeld 52 tot 53 uren aan de verschillende activiteiten. 

Beide gemiddelden verschillen nauwelijks van elkaar. De verschillen tussen directeurs zijn groter indien 

het gemiddeld totaal aantal uren bekomen werd als som van het gemiddeld aantal uren voor de afzon-

derlijke activiteiten. Deze laatst vermelde variabele heeft zowel naar boven (N=5) als naar onder toe 

(N=5) een groter aantal extreme waarden dan de andere variabele (2 uitschieters naar boven en 3 naar 

onder). Indien we het gemiddeld aantal uur voor de verschillende activiteiten optellen bekomen we voor 

één directeur een gemiddelde week van 138 uur, voor een andere directeur van 100 uur. De laatst ver-

melde directeur geeft een gemiddelde werkweek aan van 60 uur. Het weglaten van deze extreme waar-

den heeft vooral een invloed op de spreiding, de coëfficiënten van scheefheid en welving (N=88; 

M=50,93; SD=13,56; a3=-0,14; a’4=1,26). 
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2.4.4 Beleidsdomeinen waarop de verschillende activiteiten betrekking hebben 
 

De verschillende activiteiten waarvan hierboven sprake is (zie punt 2.4.3) hebben betrekking op één of 

meerdere beleidsdomeinen. Voor 13 directeurs beschikken we niet over geldige gegevens over het per-

centage tijd dat ze aan de verschillende beleidsdomeinen besteden (NMiss=13). Voor 73 directeurs resul-

teert de som van de verschillende percentages in 100. Voor 7 directeurs is de som kleiner dan 100 (en 

>=53%), voor 6 directeurs is de som groter dan 100. Voor 4 directeurs bekomen we een som groter dan 

150% (voor één directeur bekomen we zelfs een som van 490%). Deze vier observaties werden bij de 

berekeningen buiten beschouwing gelaten. 

 

Gemiddeld besteden de directeurs uit de referentiesteekproef (N=84) ongeveer een vierde van hun tijd 

aan activiteiten die betrekking hebben op het pedagogisch-onderwijskundig beleid. Het verschil tussen 

de directeurs is relatief groot (SD=11,08). 9 directeurs vulden extreme waarden in (DL1_DOM1>=50). 

Directeurs in de referentiesteekproef besteden vervolgens gemiddeld ongeveer 16, 13, respectievelijk 

12 procent van hun tijd aan het leerlingenbeleid, aan het personeelsbeleid en aan contacten met ou-

ders. Ook hier bestaan er verschillen tussen directeurs (Tabel 58), maar er zijn geen extreme waarden. 

Ongeveer 11 percent van hun tijd besteden directeurs aan het materieel beleid en eveneens aan het 

financieel beleid en iets minder dan tien percent aan de uitstraling van de school. De verschillen tussen 

de directeurs zijn groot en elk van die drie variabelen heeft extreme waarden. 

 
Tabel 58 

Beleidsdomeinen waar de activiteiten van de directeurs in de referentiesteekproef betrekking op hebben. Aantal 

directeurs, gemiddeld percentage per schooljaar, standaardafwijking, coëfficiënten van scheefheid en welving 

VARIABELE N M SD a3 a’4 

Pedagogisch-onderwijskundig beleid 84 25,70 11,08 0,71 0,29 

Leerlingenbeleid 84 15,94 5,75 0,22 -0,78 

Personeelsbeleid 84 13,48 5,26 0,23 -0,59 

Opvang en begeleiding van ouders, ouderwerking 83 11,83 7,79 1,97 6,64 

Materieel beleid 83 11,23 6,44 1,02 1,61 

Financieel beleid 84 10,71 4,93 0,52 0,11 

Uitstraling van de school 83 9,72 6,05 1,36 3,77 

 

 

2.4.5 Aanwezigheid van een adjunct-directeur 
 

Deze vraag werd door elk van de directeurs beantwoord. In de referentiesteekproef hebben 8 scholen 

(7,2%) een adjunct-directeur. De functies die deze adjunct-directeurs bekleden betreffen de functie van 

coördinerende directeur van de scholengemeenschap, het financieel en het materieel beleid, de admini-

stratie (al dan niet pedagogisch), de materiële en de organisatorische ondersteuning. 

 

 

2.5 Overleg binnen en buiten de school 
 

Enkel in de volledige versie van de directievragenlijst 2003-2004 werd gepeild naar het bestaan van 

interne en schooloverstijgende overlegorganen, hun frequentie van bijeenkomst en naar de frequentie 

van deelname door de directeur. Voor de scholen waarvoor een verkorte versie van de directievragen-
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lijst 2003-2004 werd ingevuld, hebben we een beroep gedaan op de informatie verkregen via de direc-

tievragenlijst voorgelegd tijdens het schooljaar 2002-2003. 

 

2.5.1 Overlegorganen en –vormen binnen de school 
 

In 90% of meer van de scholen in de referentiesteekproef bestaan volgende interne overlegorganen: 

schoolraad of participatieraad, algemene personeelsvergaderingen, multidisciplinair overleg (MDO), 

oudervereniging en/of informeel overleg onder leerkrachten. Meer dan de helft van de scholen hebben 

minstens één themagerichte werkgroep en/of een kernteam. In ongeveer 30% van de scholen bestaat er 

een leerlingenraad en/of minstens één ander overlegorgaan (Tabel 59). In 2 scholen (1,80%) uit de refe-

rentiesteekproef is de oprichting van een leerlingenraad gepland. 

 
Tabel 59 

Overlegorganen in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal scholen en percentages 

VARIABELE N % 

Schoolraad of participatieraad 111 100 

Algemene personeelsvergadering 110 99,10 

Multidisciplinair overleg 107 96,40 

Oudercomité of oudervereniging 104 93,69 

Informeel overleg onder leerkrachten 101 90,99 

Themagerichte werkgroep(en)  74 66,67 

Kernteam 64 58,72 

Eén of meerdere andere overlegorganen 37 33,64 

Leerlingenraad 35 31,53 

 

 

Wat de vraag naar de frequentie van bijeenkomst betreft, wordt de frequentie door de verschillende 

directeurs in verschillende eenheden uitgedrukt, variërend van een aantal keer per jaar, over een aan-

tal keer per maand tot 1 of meerdere malen per week. Tabel 60 geeft per overlegorgaan een overzicht 

van het gemiddeld aantal keer bijeenkomst op jaarbasis. Bij het omzetten naar het aantal keer per 

schooljaar hebben we per schooljaar 10 maanden of 36 weken geteld. Indien er 2 of meer themagerich-

te werkgroepen, respectievelijk andere overlegorganen vermeld werden, hebben we het rekenkundig 

gemiddelde genomen. 

 

In de referentiesteekproef komt een schoolraad gemiddeld 3 tot 4 keer per jaar samen (NMiss=2). Dit is 

het geval in 85 (78%) scholen. In de overige 22% van de scholen komt de schoolraad 1 tot 3 keer per jaar 

samen (N=4), 4 tot 5 keer per jaar (N=2) of 5 tot 10 keer per jaar (N=18). Het groter aantal extreme 

waarden rechts ten opzichte van het gemiddelde, trekt de verdeling scheef (a3=2,65, a’4=10,21). In 106 

scholen woont de directeur de schoolraad of participatieraad altijd bij, in 1 school is dit de adjunct-

directeur (NMiss=4). 

 

Een algemene personeelsvergadering wordt gemiddeld bijna 11 keer per schooljaar gehouden (NMiss=3, 

Tabel 60). De mediaan en modus zijn elk van beide gelijk aan 10. Elke waarde kleiner dan of groter dan 

10 wordt in SAS als een extreme waarde beschouwd. De verdeling is sterk positief scheef (a3=4,68) en 

heeft tevens een hoge welving (a’4=28,51). In 70 scholen (65,4%) wordt maandelijks een personeelsver-

gadering gehouden. In de overige 37 scholen wordt 3 tot 9 keer per jaar (N=17), 10 tot 11 keer per jaar 
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(N=1) of frequenter (‘11 keer per jaar tot 5 keer per maand’) (N=19) een personeelsvergadering gehou-

den. In 104 scholen is de directeur steeds aanwezig (NMiss=6). Eén directeur vermeldt dat hij maandelijks 

twee personeelsvergaderingen bijwoont. 

 
Tabel 60 

Overlegorganen in de scholen van de referentiesteekproef. Frequentie van bijeenkomst op jaarbasis. Aantal scholen, 

gemiddelde, standaardafwijking 

VARIABELE N M SD 

Schoolraad of participatieraad 109 3,63 1,27 

Algemene personeelsvergadering 107 10,61 4,87 

Multidisciplinair overleg 99 7,48 8,85 

Oudercomité of oudervereniging 100 7,36 2,50 

Themagerichte werkgroep(en)  55 9,34 9,61 

Kernteam 55 16,00 13,57 

Eén of meerdere andere overlegorganen 32 15,86 12,36 

Leerlingenraad 31 14,74 31,37 

 

 

In ongeveer de helft van de scholen die MDO’s organiseren waarvoor we tevens beschikken over een 

numerieke waarde voor de frequentie van bijeenkomst (N=51), gebeurt dit 2 tot 3 maal per jaar (Q2=3). 

In de andere helft van de scholen (N=48) is de variatie groter. De frequentie van MDO’s varieert er van 3 

tot 4 keer per jaar tot wekelijkse multidisciplinaire overlegmomenten (N=5). Deze grotere variatie met 

12 extreme waarden verhoogt het gemiddelde (Tabel 60) en zorgt voor een positieve waarde voor de 

coëfficiënt van scheefheid (a3=2,44). De welving van de verdeling is hoog (a’4=5,35). Verder geven de 

directeurs uit 4 andere scholen aan dat de MDO’s plaats hebben op vraag, naargelang van de behoefte, 

indien nodig of dat de frequentie van bijeenkomst varieert. Voor 4 scholen beschikken we over geen 

geldige gegevens m.b.t. de frequentie van bijeenkomst (NMiss=4). De grote variatie in frequentie heeft 

mogelijk te maken met een uiteenlopende invulling van de vraag. De vraag kan betrekking hebben op 

het MDO als een gestructureerd overlegmoment zoals gepland in het kader van het leerlingvolgsysteem, 

waarbij op een specifiek tijdstip van het schooljaar de verschillende klassen aan bod komen. Anderzijds 

vermoeden we dat sommige directeurs elk MDO per klas of elk overlegmoment waarbij iemand van het 

CLB aanwezig is afzonderlijk tellen. 

In 81 scholen is de directeur steeds aanwezig tijdens MDO’s (NMiss=11). In 11 andere scholen is hij/zij 

bijna altijd, altijd indien nodig, meestal, soms, telkens als het past of zoveel mogelijk aanwezig. Acht 

directeurs vermelden het aantal keer dat ze al dan niet jaarlijks aanwezig zijn of een proportie van het 

aantal keer dat er MDO’s zijn.  

 

Het oudercomité komt gemiddeld 7 tot 8 keer per jaar samen (NMiss=3). Tussen scholen bestaan er ver-

schillen (SD=2,50). De mediaan is gelijk aan 8 (N=14). In de eerste helft t.o.v. de mediaan variëren de 

waarden voor de frequentie van bijeenkomst tussen 1 en 7 (N=47), in de tweede helft tussen 9 (N=2), 10 

(N=36, modus=10) en 12 (N=1). Er zijn geen extreme waarden. Deze kenmerken maken de verdeling licht 

negatief scheef (a3=-0,27) en laag gewelfd (a’4=-1,13). In één school ten slotte komt het oudercomité 

samen indien dit nodig wordt geacht.  

In 85 scholen is de directeur altijd aanwezig tijdens het oudercomité. In 4 scholen is hij/zij af en toe, 

afwisselend per vestigingsplaats, meestal of voor de helft aanwezig. In één school wordt het oudercomi-

té bijgewoond door de adjunct-directeur. In de overige 9 scholen geven de directeurs het aantal of een 

proportie van het aantal keren dat ze aanwezig zijn op het oudercomité (NMiss=5). 
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Themagerichte werkgroepen komen gemiddeld 9 tot 10 keer per jaar samen. Er bestaan verschillen 

tussen de scholen (Tabel 60). Minimaal komen ze één keer per jaar samen, maximaal 50 keer per jaar. 

Waarden groter dan of gelijk aan 22 vormen extreme waarden (N=5). Ongeveer 25% van de groepen 

komt vier keer per jaar, ongeveer 50% zes keer per jaar en ongeveer 75% tien keer per jaar samen. 15 

directeurs geven een beschrijving van de frequentie van bijeenkomst. Voorbeelden van omschrijvingen 

zijn: zeer geregeld, wordt zelf bepaald, periodiek, volgens tijdstip, naargelang de noodzaak, projectge-

bonden, pas gestart… Van 6 directeurs hebben we geen geldige informatie verkregen betreffende de 

frequentie van bijeenkomst van de themagerichte groepen.  

De grote variatie m.b.t. de frequentie van samenkomst hangt vermoedelijk samen met de verscheiden-

heid aan thema’s waarrond in themagroepen wordt gewerkt, gaande van eenmalige projecten (bv. aan-

leg van de tuin) over periodieke thema’s (bv. schoolfeest, advent) tot projecten die lopen over het 

gehele schooljaar (bv. rapport, ouderbetrokkenheid, huiswerkbeleid, leerlijnen wiskunde,…). Daarnaast 

hebben de waarden voor de frequentie van bijeenkomst zoals ingevuld door de directeurs soms betrek-

king op verschillende themagroepen samen dan wel op één specifieke themagroep.  

Wat de aanwezigheid van de directeur tijdens bijeenkomsten van themagroepen betreft, is de directeur 

van 29 scholen altijd aanwezig bij de verschillende werkgroepen (NMiss=11). De verscheidenheid aan 

andere antwoorden is groot, meestal telkens met een frequentie 1. De antwoorden laten zich moeilijk, 

d.i. zonder een al te groot verlies aan nuancering, onderbrengen in een beperkt aantal categorieën en 

worden hier bijgevolg niet verder behandeld.  

 

Kernteams komen gemiddeld 16 keer per jaar samen. Het verschil tussen scholen is groot (SD=13,57). Er 

zijn geen extreme waarden, maar men kan twee groepen onderscheiden. In een eerste groep (N=34) 

varieert de frequentie van 1 tot 10, maar waarbij bijna 2/3 van de waarden gelegen zijn tussen 5 en 10 

(Q1=1, Q2=10). In een tweede groep (N=21) treft men voor de frequentie van bijeenkomst de waarden 18 

(N=4), 20 (N=1) of 36 (N=16) aan (Q3=36). Vier directeurs omschrijven de frequentie als volgt: ‘varieert’, 

‘niet bepaald’, ‘indien nodig’, ‘bijna dagelijks’. Het aantal ontbrekende waarden is 7 (NMiss=7). 

De bevoegdheden en hiermee samengaand de samenstelling van de kernteams in de scholen van de 

referentiesteekproef zijn zeer uiteenlopend. De bevoegdheden hebben steeds betrekking op activiteiten 

op schoolniveau, maar worden hier verder niet besproken. In 47 scholen is de directeur steeds aanwezig 

tijdens de bijeenkomsten van het kernteam (NMiss=5).  

 

Indien er een leerlingenraad is, komt deze gemiddeld bijna 15 keer per jaar samen. Het verschil tussen 

scholen is zeer groot (SD=31,37). Er is sprake van 6 extreme waarden. Vooral één waarde ervan is uit-

zonderlijk extreem met een grote invloed op de standaardafwijking. Het betreft een school waar de 

leerlingenraad dagelijks samenkomt. Het aantal ‘missing values’ is gelijk aan 4 (NMiss=4). Andere kwalita-

tieve antwoorden van directeurs m.b.t. de frequentie van samenkomst zijn ‘niet bepaald’ en ‘spora-

disch’. 22 directeurs zijn op elke leerlingenraad aanwezig (NMiss=7). De overige directeurs zijn 2 keer, 3 

keer per week, af en toe, nooit, soms of in de helft van de gevallen aanwezig. In 11 scholen en één 

vestigingsplaats van een school mogen leerlingen vanaf het eerste leerjaar deelnemen, in drie scholen 

en de andere vestigingsplaats van de voornoemde school vanaf het derde leerjaar, in 8 scholen vanaf 

het vierde leerjaar, in 4 andere scholen vanaf het vijfde en in de laatste 2 scholen zijn het enkel de 

leerlingen van het zesde leerjaar die in de leerlingenraad zetelen (NMiss=6).  

 

In de meeste scholen (N=37, NMiss=18) komen de leerkrachten dagelijks samen tijdens informele over-

legmomenten. In 16 scholen overleggen leerkrachten 1 tot 3 maal in de week op een informele manier 

met elkaar, in 5 scholen is dat 1 tot 3 maal per maand en in 3 scholen is dit minder dan 1 maal per 

maand. In de overige 22 scholen komen leerkrachten constant, op elk moment, heel vaak, niet bepaald, 

occasioneel, regelmatig, tijdens pauzes of vrije momenten, veel, volgens noodzaak of voortdurend sa-
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men om te overleggen. In 29 scholen is de directeur steeds aanwezig tijdens dergelijke overlegmomen-

ten (NMiss=31). 

 

De andere overlegorganen binnen de school die directeurs vermelden in de vragenlijst zijn zeer divers 

(bijv. lunchvergaderingen, directieteam, sportraad,…) en worden niet verder besproken (NMiss=1). We 

wensen wel te vermelden dat een aantal directeurs onder deze vraag het overleg met het schoolbestuur 

(N=4) en/of met andere directeurs (N=4) heeft ingevuld. Wat de frequentie betreft, komen ze gemid-

deld 15 tot 16 keer samen, met grote verschillen tussen scholen (Tabel 60). Deze overlegorganen komen 

minimaal 1 keer per jaar tot maximaal 1 keer per week samen. In 27 (NMiss=4) scholen is de directeur 

steeds aanwezig tijdens elk van deze overlegmomenten.  

 

Personeelsleden waarmee de directeur buiten het kader van de hierboven besproken overlegorganen 

regelmatig overleg heeft, zijn administratieve bedienden of onderhoudspersoneel, beleidsondersteu-

nend personeel, GOK-leerkrachten en/of zorgcoördinatoren, personeelsleden in het kader van functio-

neringsgesprekken, leden van de participatieraad, klasvertegenwoordigers of taakleerkrachten, kinder-

verzorgers of verplegers, leden van het kernteam, ICT-coördinatoren, veiligheids- of preventiecoördina-

toren (NMiss=1). De frequentie van overleg varieert van dagelijks, over 1 of meerdere keren per week 

respectievelijk per maand tot 3 à 4 keer per jaar.  

 

2.5.2 Schooloverstijgende of externe overlegorganen 
 

Tabel 61 biedt een overzicht van het aantal scholen in de referentiesteekproef dat deel uitmaakt van 

diverse overlegorganen buiten de school.  

 
Tabel 61 

Schooloverstijgende overlegorganen in de referentiesteekproef. Aantallen en percentages 

VARIABELE N % 

Overleg met het schoolbestuur 100 90,09 

Overleg georganiseerd door de Pedagogische Begeleidingsdienst 96 86,49 

Regionaal overleg met andere basisscholen 73 65,77 

Lokaal Overleg Platform - Algemene vergadering 49 44,14 

Overleg in kader van specifieke samenwerkingsverbanden 42 37,84 

Eén of meerdere andere schooloverstijgende overlegorganen 24 21,62 

Lokaal Overleg Platform – Specifieke deelorganen 20 18,02 

Overleg in kader van specifieke samenwerkingsverbanden 16 14,41 

Overleg in kader van Schoolopbouwwerk 11 9,91 

Overleg in kader van wijkwerking 7 6,31 

Overleg in kader van specifieke samenwerkingsverbanden 5 4,50 

 

 

Wat de frequentie van bijeenkomst betreft, hebben scholen gemiddeld 8 tot 9 keer per jaar overleg met 

het schoolbestuur. Tussen scholen bestaan er verschillen (Tabel 62). Vier scholen komen wekelijks sa-

men met het schoolbestuur. Deze extreme waarden maken de verdeling positief scheef (a3=2,97). De 

verdeling heeft een hoge welving (a’4=9,89). Vier scholen nemen occasioneel, afhankelijk van de nood 

of het probleem deel of de deelname varieert. Van 11 directeurs beschikken we over geen informatie 
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betreffende de frequentie van deelname. De directeurs van 87 scholen zijn altijd aanwezig tijdens deze 

overlegmomenten (NMiss=11). 

 
Tabel 62 

Schooloverstijgende overlegorganen in de referentiesteekproef. Frequentie van bijeenkomst op jaarbasis. Aantal, 

gemiddelde, standaardafwijking 

ITEM  N M SD 

Overleg met het schoolbestuur 88 8,57 6,83 

Overleg georganiseerd door de pedagogische begeleidingsdienst 81 5,17 3,14 

Regionaal Overleg met ander basisscholen 65 6,67 4,35 

Lokaal Overleg Platform – Algemene vergadering 34 3,38 2,06 

Overleg in het kader van specifieke samenwerkingsverbanden 

(eerste) 

32 9,53 10,04 

Eén of meerdere andere schooloverstijgende overlegorganen 21 9,50 9,60 

Lokaal Overleg Platform – Specifieke deelorganen 13 7,85 4,36 

Overleg in het kader van specifieke samenwerkingsverbanden 

(tweede) 

13 7,31 9,00 

Overleg in het kader van Schoolopbouwwerk 7 4,43 2,76 

Overleg in het kader van wijkwerking 6 4,67 3,01 

Overleg in het kader van specifieke samenwerkingsverbanden 

(derde) 

3 6,33 3,21 

 

Gemiddeld vijf maal per jaar neemt de school deel aan het overleg georganiseerd door de pedagogische 

begeleidingsdienst (NMiss=9). Twee scholen wijken in extreme mate af van de andere scholen. Deze scho-

len nemen jaarlijks 20 keer deel aan een overleg met de pedagogische begeleidingsdienst. Zes scholen 

nemen wisselend, regelmatig of op vraag deel aan dit overleg. 77 directeurs zijn altijd aanwezig 

(NMiss=9). 

 

Op regionaal vlak hebben 65 scholen jaarlijks gemiddeld 6 tot 7 overlegmomenten met andere scholen 
(NMiss=11). De scholen verschillen van elkaar (SD=4,35). Er zijn geen extreme waarden. De verdeling is 

licht positief scheef (a3=1,28) en laag gewelfd (a’4=1,15). De directeur van één school geeft aan dat de 

frequentie van bijeenkomst van de overlegmomenten met andere scholen uit de regio varieert. In 56 

scholen is de directeur steeds aanwezig (NMiss=8). 

 

De directeurs van 34 scholen (NMiss=12) nemen gemiddeld ongeveer 3 keer per jaar deel aan de algemene 

vergadering van het lokaal overlegplatform (LOP). De minimale jaarlijkse deelname is één, de maximale 

tien. In drie scholen, waarvan 2 scholen waarbij het LOP recent is opgestart, dient het aantal overleg-

momenten nog bepaald te worden. De directeurs van 28 scholen nemen altijd deel aan de algemene 

LOP-vergadering (NMiss=14). 

 

In vergelijking met de algemene LOP-vergadering nemen minder scholen deel aan overleg met specifie-

ke deelorganen van het LOP (Tabel 61). Voor 13 scholen is dit gemiddeld bijna 8 keer per jaar (NMiss=10). 

De onderlinge verschillen zijn groot, variërend van 3 maal tot 18 maal per jaar. Elf directeurs nemen 

hieraan altijd deel (NMiss=8). 

Voorbeelden van deelorganen zijn het dagelijks bestuur, de stuurgroep, het kernteam of de werkgroep 

belast met het opstellen van het huishoudelijk reglement (NMiss=22). 
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Wat het overleg in het kader van specifieke samenwerkingsverbanden betreft, hebben 42 scholen min-

stens één samenwerkingsverband (andere dan beschreven onder punt 2.1.2). In het kader van één van 

deze samenwerkingsverbanden zijn er jaarlijks gemiddeld 6 tot 9 overlegmomenten, met grote verschil-

len tussen scholen (Tabel 62). De meeste samenwerkingsverbanden vinden plaats in het kader van de 

scholengemeenschap of de scholengroep. In de meerderheid van de scholen is de directeur altijd aan-

wezig. 

 

Slechts een klein aantal scholen (Tabel 61) neemt deel aan overleg in het kader van schoolopbouwwerk 

of van wijkwerking. Voor het gemiddeld aantal keer dat deze overlegorganen samenkomen met de scho-

len en voor de standaardafwijking verwijzen we naar Tabel 62. In elk van beide gevallen komen de scho-

len minstens éénmaal en maximum tien maal per jaar samen. Vijf (NMiss=6), respectievelijk zes direc-

teurs zijn altijd aanwezig tijdens deze overlegmomenten (NMiss=8). 

 

 

2.6 Opvattingen en ervaringen van de directie 
 

Met betrekking tot dit onderdeel van de vragenlijst werden de 39 items uit de directievragenlijst 2002-

2003 hernomen in de volledige versie van de directievragenlijst 2003-2004. In de verkorte versie van de 

directievragenlijst 2003-2004 werden 6 van deze 39 items opgenomen. Drie items hebben betrekking op 

de doelstellingen in het lager onderwijs, twee andere op de openheid voor diversiteit en een laatste 

item op de samenwerking met het CLB. Vijf items ervan werden aangepast in vergelijking met de direc-

tievragenlijst 2002-2003. Bij de bespreking hierna beperken we ons in eerste instantie tot de afzonder-

lijke itemkenmerken van deze 6 items en vergelijken we deze kenmerken met de resultaten voor de 

derde kleuterklas. 

 

2.6.1 Doelstellingen in het lager onderwijs 
 

In vergelijking met het tweede item (DL1_OP20) worden het eerste (DL1_OP16) en het derde item 

(DL1_OP27) gekenmerkt door een hoog gemiddelde en een kleine spreiding. De meeste directeurs lijken 

het erover eens te zijn dat ‘zorgen voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij de leerlingen’ 

een belangrijke doelstelling is en dat ‘de ontwikkeling van leerlingen het best gestimuleerd kan worden 

door hun drang tot exploratie aan te spreken’. Met betrekking tot het tweede item heerst er een grote-

re verscheidenheid in opvattingen (Tabel 63). 
 

Tabel 63 

Doelstellingen in het lager onderwijs. Aantal geldige antwoorden in de referentiesteekproef, gemiddelde, stan-

daarddeviatie, coëfficiënten van scheefheid en welving 

VARIABELE ITEM N M SD a3 a’4 

DL1_OP16 Zorgen voor veiligheid en geborgenheid voor de leerlingen is een heel 

belangrijke taak voor het lager onderwijs. 106 5,57 0,69 -2,82 11,27 

DL1_OP20 In het lager onderwijs dient de cognitieve ontwikkeling van leerlingen 

een prominente plaats in te nemen. 106 3,91 1,14 -0,87 0,87 

DL1_OP27 De ontwikkeling van lagere schoolkinderen wordt het best gestimuleerd 

door positieve ervaringen die de drang tot exploratie aanspreken. 106 5,42 0,65 -2,12 9,06 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst. 

 

Net zoals voor de directievragenlijst 2002-2003 vormen de drie items geen betrouwbaar schaaltje (Ver-

haeghe, 2004). Ook indien we de items apart beschouwen lijken ze, met uitzondering van het tweede 
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item (DL1_OP20), weinig relevant om in verdere analyses opgenomen te worden. Door hun extreme 

gemiddelde en kleine standaardafwijking is hun discriminatiewaarde beperkt. 

 

Indien we de verdelingskenmerken van de afzonderlijke items vergelijken met deze uit het LOA-rapport 

nr. 21 (Verhaeghe, 2004) zijn de verdelingskenmerken van het eerste en het derde item in elk van beide 

schooljaren vergelijkbaar. Het gemiddelde van het tweede item daarentegen was hoger (M=4,71) en de 

standaardafwijking kleiner (SD=0,95). Op het eerste gezicht lijkt dit verschil verwonderlijk, maar het 

kan mogelijk begrepen worden vanuit de gewijzigde, meer algemene, formulering. In de directievragen-

lijst 2002-2003 (derde kleuterklas) werd dit tweede item immers als volgt geformuleerd: ‘De kleuters 

voorbereiden op het latere lezen, schrijven en rekenen is een heel belangrijke taak van het KO’. 

 

2.6.2 Samenwerking met het CLB 
 

Naar de samenwerking met het CLB werd in de verkorte versie van de directievragenlijst gepeild aan de 

hand van één item (DL1_OP26I). Het gemiddelde voor dit item ligt aan de positieve kant van de zespun-

tenschaal. De spreiding van de antwoorden is relatief groot. De verdeling van de antwoorden is unimo-

daal negatief scheef verdeeld (Tabel 64). M.a.w. de directeurs zijn in het algemeen zeer positief over 

de samenwerking met het CLB, maar een kleine minderheid is eerder tot uitgesproken negatief. Deze 

resultaten lopen samen met de resultaten voor dit item in de derde kleuterklas (Verhaeghe, 2004).  

 
Tabel 64 

Samenwerking met het CLB in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal geldige antwoorden, gemiddelde, 

standaarddeviatie, coëfficiënten van scheefheid en welving 

 

 

2.6.3 Openheid voor diversiteit 
 

Twee items in de verkorte versie van de directievragenlijst peilen naar de opvattingen van de directeurs 

omtrent het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het betreft enerzijds opvattingen met betrek-

king tot leerlingen met ontwikkelingsproblemen en anderzijds met betrekking tot niet-Nederlandstalige 

leerlingen. 

 
Tabel 65 

Omgang met diversiteit. Aantal geldige antwoorden in de referentiesteekproef, gemiddelde, standaarddeviatie, 

coëfficiënten voor scheefheid en welving 

VARIABELE ITEM N M SD a3 a’4 

DLK1_OP26I1 De inbreng vanwege het CLB betekent praktisch niets voor het werk 

van onze onderwijzers (-) 

111 4,66 1,23 -1,01 0,76 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst. 
1Dit item werd negatief geformuleerd. De waarden voor dit item werden geïnverteerd. Een hogere score verwijst dus 

naar een meer positieve houding t.a.v. samenwerking met het CLB. 

VARIABELE ITEM N M SD a3 a’4 

DLK1_OP07I1 Men mag van een school voor gewoon basisonderwijs niet verwachten 

dat ze leerlingen met ontwikkelingsproblemen goed kan opvangen (-) 111 4,67 1,06 -0,49 -0,46 

DLK1_OP23I1 Om een goede onderwijskwaliteit te kunnen houden, telt een school 

best niet te veel niet-Nederlandstalige kinderen (-) 108 3,73 1,28 0,08 -0,67 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst.  
1Dit item werd negatief geformuleerd. De waarden voor dit item werden geïnverteerd. Een hogere score verwijst dus 

steeds naar een grotere openheid. 
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Het gemiddelde voor het eerste item ligt duidelijk aan de positieve kant ten opzichte van het theore-

tisch midden, het gemiddelde van het tweede item ligt rond het theoretisch midden.  

De onderlinge verschillen tussen directeurs betreffende hun opvattingen over het optimale aantal niet-

Nederlandstalige leerlingen in de school zijn relatief groot (Tabel 65). Deze resultaten zijn vergelijkbaar 

met de resultaten voor de gegevens van de derde kleuterklas (Verhaeghe, 2004). Wat het opvangen van 

leerlingen met ontwikkelingsproblemen betreft, is de verdeeldheid tussen de directeurs kleiner (Tabel 

65). Dit laatste item is negatief scheef verdeeld met 3 uitschieters naar beneden, d.w.z. dat bijna alle 

directeurs stellen dat basisscholen leerlingen met ontwikkelingsproblemen moeten kunnen opvangen.  
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2.7 Kenmerken van het gevoerde schoolbeleid 
 

In de volledige versie van de directievragenlijst 2003-2004 werd aan de hand van 65 uitspraken die door 

de directeurs beoordeeld dienden te worden op een zespuntenschaal getracht een beeld te krijgen van 

het gevoerde schoolbeleid. Uit de directievragenlijst 2002-2003 werden 63 items hernomen waarvan 27 

items werden aangepast voor de lagere afdelingen. Daarnaast werden twee nieuwe items toegevoegd. In 

de verkorte versie van de directievragenlijst werden 45 items van de 65 items opgenomen. Voor de 

scholen waarvoor een verkorte versie van de directievragenlijst 2003-2004 werd ingevuld, hebben we 

met het oog op onderstaande beschrijving de items aangevuld met de betreffende items uit de directie-

vragenlijst 2002-2003. 

 

2.7.1 Pedagogisch onderwijskundig beleid 
 

In de volledige versie van de directievragenlijst 2003-2004 peilen negenentwintig items naar verschil-

lende aspecten van het pedagogisch-onderwijskundig beleid binnen de school. Het betreft de 29 items 

uit de directievragenlijst 2002-2003. In vergelijking met de directievragenlijst 2002-2003 werden drie 

items in de verkorte versie van de directievragenlijst 2003-2004 niet opnieuw bevraagd, met name de 

items BE03, BE15 en BE39. Vermits het items betreffen die niet specifiek betrekking hebben op de lage-

re afdeling, hebben we de gegevens uit de verkorte versie van de directievragenlijst voor deze drie 

items aangevuld met de gegevens van het voorgaande schooljaar. 

 

In het kader van het LOA-rapport nr. 21 is de schaal ontwikkeld ‘gerichtheid van het KO-team op ver-

nieuwing’ bestaande uit 10 items. Binnen die schaal was het mogelijk om twee subschalen te onder-

scheiden (Verhaeghe, 2004). Tabel 66 biedt een overzicht van de itemkenmerken voor het schooljaar 

2003-2004. 

 
Tabel 66 
‘Gerichtheid van het LO-team op vernieuwing’. Aantal geldige antwoorden in de referentiesteekproef, gemiddelde, 

standaardafwijking en item-totaal-correlatie 

VARIABELE ITEM: In onze school…. N M SD Rit 

DL1_BE63 staan de leerkrachten in het LO open voor het exploreren van nieuwe 
mogelijkheden om de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. 

110 4,70 0,72 .69 

DL1_BE10 staan de leerkrachten in het LO open voor suggesties tot vernieuwing en 
optimalisering van de klaspraktijk. 

109 4,85 0,69 .70 

DL1_BE25 staan de leerkrachten in het LO open voor de bespreking van onvolkomen-
heden en mogelijkheden tot verbetering van de klaspraktijk. 

110 4,81 0,70 .66 

DL1_BE41 staan de leerkrachten in het LO open voor commentaren en suggesties die 
de kwaliteit van de werking in de klas kunnen verbeteren. 

109 4,82 0,64 .70 

DL1_BE43 wordt voortdurend gezocht naar betere manieren om de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen LO te bevorderen. 

109 4,96 0,73 .56 

DL1_BE391 wordt voortdurend gezocht naar betere wijzen om leer- en ontwikke-
lingsmoeilijkheden aan te pakken. 

110 5,08 0,85 .31 

DL1_BE12I2 is het moeilijk om leerkrachten van het LO achter één gemeenschappelijk 
pedagogisch project te krijgen. 

107 4,21 1,32 .29 

DL1_BE48 is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de onderwij-
zers. 

109 4,85 0,76 .61 

DL1_BE51 proberen we de leefwereld van de leerlingen en hun ouders te betrekken 
in de activiteiten in de klas. 

109 4,67 0,75 .60 

DL1_BE20 proberen we heel sterk ervaringsgericht te werken in het lager onderwijs. 110 3,80 0,99 .53 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst. 1Dit 

item werd niet opgenomen in de verkorte versie van de directievragenlijst 2003-2004, voor deze scholen hebben we 

gebruik gemaakt van de gegevens van de directievragenlijst 2002-2003. 2De waarden voor dit item werden geïnverteerd.  
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De gemiddelden van de items liggen aan de positieve kant van de schaal. Voor de meeste items zijn de 

standaardafwijkingen klein en de item-totaal-correlaties groot. Het gemiddelde van item DL1_BE20 ligt 

rond het theoretisch midden, de standaardafwijking is iets groter en de item-totaal-correlatie is kleiner. 

Item BE12I heeft een grote standaardafwijking en net zoals item DL1_BE39 een lage item-totaal-

correlatie.  

 
Tabel 67 
‘Gerichtheid van het LO-team op vernieuwing’.  Aantal geldige antwoorden, gemiddelde, standaardafwijking, coëf-
ficiënten van scheefheid en Cronbachs alfa 

SCHAAL N M SD Scheefheid Cronbachs alfa 

Gerichtheid van het LO-team op vernieuwing (10 items) 110 4,68 0,53 0,31 .83 

Gerichtheid van het LO-team op vernieuwing (6 items) 111 4,87 0,54 0,21 .84 

 

 
Wat de schaalkenmerken betreft is Cronbachs alfa voor de volledige schaal is gelijk aan .83, voor de 

eerste subschaal (items boven de stippellijn in Tabel 66) .84, voor de tweede subschaal (items onder de 

stippellijn in Tabel 66) .60. Het weglaten van het item DL1_BE12I verhoogt Cronbachs alfa van de volle-

dige schaal tot .86 en voor de tweede subschaal tot .70. Omdat deze laatste subschaal onvoldoende 

betrouwbaar is en de items inhoudelijk moeilijk op één noemer te plaatsen zijn, lijkt het ons weinig 

zinvol om deze als aparte schaal te behouden.  

 
Omdat een relatief groot aantal items werden aangepast voor het lager onderwijs hebben we op de 29 

items die peilen naar verschillende aspecten van het pedagogisch-onderwijskundig beleid binnen de 

school opnieuw een exploratieve factoranalyse8 uitgevoerd. De scree-plot suggereert een 1-

factoroplossing. Een tweede knik en derde knik in de grafiek is te onderscheiden na 2, respectievelijk 4 

factoren. Indien we enkel die factoren weerhouden die minstens 5 percent of 10 percent van de ge-

meenschappelijke variantie verklaren bekomen we een 6-factorenoplossing, respectievelijk een 2-

factorenoplossing. Bij het hanteren van de richtlijn van een cumulatief percentage van minstens 70% 

verklaren 3 factoren 70% van de gemeenschappelijke variantie. Na een (orthogonale) varimax-rotatie 

hebben we elk van deze mogelijke factorenoplossingen inhoudelijk en met betrekking tot hun factor-

structuur verder geëxploreerd (Hatcher, 1994). Rekening houdend met de richtlijn van minstens 3 items 

met significante (d.i. minstens .40) ladingen per factor die inhoudelijk samenhoren, hebben we een 

vierfactorenoplossing weerhouden (Tabel 68). 
 

                                                       
8 Volgens de SAS-procedure proc factor method=prin priors=smc 
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Tabel 68 
Pedagogisch-onderwijskundig beleid in de scholen van de referentiesteekproef. Factorladingen van een exploratieve 
factoranalyse met 4 factoren na varimaxrotatie (N = 107) 

VARIABELE ITEM: In onze school… Fact. 1 Fact. 2 Fact. 3 Fact. 4 
DL1_BE 25 staan de leerkrachten in het LO open voor de bespreking van 

onvolkomenheden en mogelijkheden tot verbetering van de 
klaspraktijk. 

.71 .09 .33 -.08 

DL1_BE 09 is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de 
leerkrachten van het KO en de leerkrachten van het LO. .70 .10 -.04 .18 

DL1_BE 41 staan de leerkrachten in het LO open voor commentaren en 
suggesties die de kwaliteit van de werking in de klas kunnen 
verbeteren. 

.69 .24 .30 .01 

DL1_BE 631 staan de leerkrachten in het LO open voor het exploreren van 
nieuwe mogelijkheden om de ontwikkeling van de leerlingen te 
stimuleren. 

.67 .23 .45 .00 

DL1_BE 10 staan de leerkrachten in het LO open voor suggesties tot ver-
nieuwing en optimalisering van de klaspraktijk. .59 .31 .30 -.08 

DL1_BE 512 proberen we de leefwereld van de leerlingen en hun ouders thuis 
te betrekken in de activiteiten in de klas. .59 .42 .06 -.11 

DL1_BE 01 wordt binnen het team overlegd omtrent de voorwaarden voor 
doorstroming van KO naar LO. .56 .15 -.06 .00 

DL1_BE 48 is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de 
onderwijzers. .56 .32 .22 .01 

DL1_BE 52 staan de leerkrachten in het LO heel erg op hun eigen autono-
mie. -.55 .04 -.19 .47 

DL1_BE 56 proberen we te compenseren voor de ontwikkelingskansen die de 
leerlingen thuis niet krijgen. .54 .27 .25 .11 

DL1_BE 33 worden de leerkrachten in het LO goed begeleid in het optimali-
seren van hun klaspraktijk. .50 .11 .36 .03 

DL1_BE 202 proberen we heel sterk ervaringsgericht te werken in het lager 
onderwijs. .45 .43 -.02 -.22 

DL1_BE 05 worden specifieke activiteiten voor de taalvaardigheidsontwikke-
ling van niet-Nederlandstalige leerlingen georganiseerd. .27 .25 .07 .02 

DL1_BE 21 worden leerlingen zoveel mogelijk naar leeftijd gegroepeerd. -.27 -.16 .02 .09 
DL1_BE 50 wordt het creëren van veiligheid en geborgenheid ook voor 

lagere schoolleerlingen belangrijk geacht. .16 .71 .26 -.11 

DL1_BE 44 vormen kringgesprek en spel de belangrijkste elementen voor de 
stimulering van de socio-emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen LO. 

.30 .68 .03 .06 

DL1_BE 43 wordt voortdurend gezocht naar betere manieren om de sociaal-
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen LO te bevorderen. .36 .59 .19 .03 

DL1_BE393 wordt voortdurend gezocht naar betere wijzen om leer- en 
ontwikkelingsmoeilijkheden aan te pakken. .08 .28 .59 .05 

DL1_BE 06 vinden we een nauwe samenwerking met logopedisten en revali-
datiecentra een noodzaak om leer- en ontwikkelingsmoeilijkhe-
den goed te kunnen aanpakken. 

-.06 .05 .47 -.03 

DL1_BE 62 probeer ik me als directeur door geregelde klasbezoeken en 
gesprekken met individuele leerkrachten een beeld te vormen 
van de kwaliteit van hun klaspraktijk. 

.28 .00 .41 .11 

DL1_BE153 proberen we rekening te houden met de specifieke gezinssitua-
tie van kinderen van alleenstaande of gescheiden ouders of uit 
nieuw-samengestelde gezinnen. 

.18 .34 .38 .15 

DL1_BE033 wisselen we ervaringen en methodieken uit met collega’s uit het 
buitengewoon onderwijs. .11 .01 .33 .00 

DL1_BE 38 vinden we remediërend onderwijs minder geschikt. .04 -.11 -.15 .13 
DL1_BE 53 worden de leerkrachten eigenlijk niet echt op de kwaliteit van 

hun werk geëvalueerd. -.39 -.04 -.55 .23 

DL1_BE 57 vinden we het belangrijk dat de leerlingen goed op het SO wor-
den voorbereid. .38 .05 -.02 .54 

DL1_BE 12 is het moeilijk om de leerkrachten van het LO achter één ge-
meenschappelijk pedagogisch project te krijgen. -.21 -.20 -.05 .44 

DL1_BE 30 proberen we vooral de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen 
te stimuleren. -.20 -.33 -.12 .39 

DL1_BE 47 vinden we dat de aanpak van leer- en ontwikkelingsmoeilijkhe-
den in de eerste plaats in de klas moet gebeuren. -.04 .17 .02 .38 

DL1_BE 16 gaan leerlingen gedurende de schooltijd naar een revalidatiecen-
trum voor de remediëring van leer- en ontwikkelingsproblemen. .13 -.05 .19 .34 

1 Dit item laadt in de 6-factorenoplossing eenduidig significant op de eerste factor 
2 In de verschillende geëxploreerde factorenoplossingen met meer dan 3 factoren laden deze items (al dan niet signifi-
cant) tevens hoog op de eerste factor, maar omdat ze inhoudelijk wel bij de items DL1_BE50, DL1_BE43 en DL1_BE44 
passen en Cronbachs alfa zodoende verhogen, hebben we deze items op de tweede factor geselecteerd 
3 Dit item werd niet opgenomen in de verkorte versie van de directievragenlijst 2003-2004, voor deze scholen hebben we 
gebruik gemaakt van de gegevens van de directievragenlijst 2002-2003 
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Op de eerste factor laden enerzijds de items DL1_BE25, DL1_BE41, DL1_BE63, DL1_BE10, DL1_BE56 en 

DL1_BE33 significant. Deze zes items hebben betrekking op de openheid voor suggesties m.b.t. het op-

timaliseren van de klaspraktijk (vernieuwen of verbeteren) zodat de ontwikkeling van zoveel mogelijk 

kinderen wordt gestimuleerd. Tabel 69 geeft een overzicht van de verdelingskenmerken van de afzon-

derlijke items. De gemiddeldes liggen aan de positieve kant van de schaal. De meeste directeurs geven 

aan dat het optimaliseren van de klaspraktijk een belangrijk kenmerk is van het pedagogisch-

onderwijskundig beleid binnen de school. De kleine standaardafwijkingen wijzen op kleine verschillen 

tussen de verschillende directeurs. De item-totaal-correlaties zijn hoog. Wat de schaalkenmerken be-

treft is Cronbachs alfa hoog, het gemiddelde ligt logischerwijze aan de positieve kant en de standaard-

afwijking is eerder klein (Tabel 72). De schaalscores zijn multimodaal verdeeld met één extreme waarde 

naar beneden. Indien we de items met de laagste item-totaal-correlaties (items DL1_BE33 en DL1_BE56) 

weglaten, wordt Cronbachs alfa .88. 

 
Tabel 69 

‘Openheid voor suggesties m.b.t. het optimaliseren van de klaspraktijk’ in de scholen van de referentiesteekproef. 

Aantal geldige antwoorden, gemiddelde, standaardafwijking en item-totaal-correlatie 

VARIABELE ITEM: In onze school…. N M SD Rit 

DL1_BE63 staan de leerkrachten in het LO open voor het exploreren van 

nieuwe mogelijkheden om de ontwikkeling van de leerlingen 

te stimuleren. 

110 4,70 0,72 .79 

DL1_BE10 staan de leerkrachten in het LO open voor suggesties tot 

vernieuwing en optimalisering van de klaspraktijk. 

109 4,85 0,69 .69 

DL1_BE25 staan de leerkrachten in het LO open voor de bespreking van 

onvolkomenheden en mogelijkheden tot verbetering van de 

klaspraktijk. 

110 4,81 0,70 .74 

DL1_BE41 staan de leerkrachten in het LO open voor commentaren en 

suggesties die de kwaliteit van de werking in de klas kunnen 

verbeteren. 

109 4,82 0,64 .78 

DL1_BE56 proberen we te compenseren voor de ontwikkelingskansen die 

de leerlingen thuis niet krijgen. 

110 4,60 0,85 .56 

DL1_BE33 worden de leerkrachten in het LO goed begeleid in het opti-

maliseren van hun klaspraktijk. 

109 4,44 0,74 .51 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst.  

 

Ook de items DL1_BE09, DL1_BE01 en DL1_BE48 laden eenduidig en significant op de eerste factor en 

horen inhoudelijk samen. Ze hebben betrekking op de tendens tot overleg en samenwerking in het 

schoolteam. De gemiddeldes liggen aan de positieve kant van de schaal, de standaardafwijkingen zijn 

eerder klein en de item-totaal-correlatiecoëfficiënten voldoende hoog (Tabel 70). Cronbachs alfa van 

deze schaal bedraagt 0,71. De gemiddelde schaalscore ligt aan de positieve kant van het theoretisch 

midden en de standaardafwijking is klein. De schaalscores zijn negatief scheef verdeeld (Tabel 72), met 

twee extreme waarden naar beneden. 
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Tabel 70 
‘Tendens tot overleg en samenwerking binnen het schoolteam’ in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal 

geldige antwoorden, gemiddelde, standaardafwijking en item-totaal-correlatie 

VARIABELE ITEM: In onze school…. N M SD Rit 

DL1_BE48 is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de on-

derwijzers. 

109 4,85 0,76 .46 

DL1_BE09 is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de leer-

krachten van het KO en de leerkrachten van het LO. 

109 4,42 1,03 .60 

DL1_BE01 wordt binnen het team overlegd omtrent de voorwaarden voor door-

stroming van KO naar LO. 

108 5,06 0,94 .56 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst.  

 

De items DL1_BE51, DL1_BE20, DL1_BE50, DL1_BE44 en DL1_BE43 laden significant op de tweede factor. 

Ze hebben betrekking op de aandacht voor de de socio-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Met 

uitzondering van item DL1_BE20 liggen de itemgemiddeldes duidelijk aan de positieve kant van de 

schaal ten opzichte van het theoretisch midden. De standaardafwijkingen zijn klein. Ook wat betreft de 

aandacht die men heeft voor de socio-emotionele ontwikkeling bestaat er een grote eensgezindheid 

tussen de verschillende directeurs uit de referentiesteekproef. De item-totaal-correlaties van de afzon-

derlijke items liggen rond de .60 en zijn dus voldoende hoog (Tabel 71). Cronbachs alfa van de schaal 

bedraagt .80. Cronbachs alfa wordt niet verhoogd door het weglaten van één van de items. Het schaal-

tje voldoet bijgevolg wat interne consistentie betreft. Het gemiddelde en de standaardafwijking van de 

schaalscores liggen wederom aan de hoge, respectievelijk lage kant. De verdeling is bijna symmetrisch 

unimodaal met één extreme waarde naar beneden (Tabel 72).  

 
Tabel 71 
‘Aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling’ in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal geldige ant-

woorden, gemiddelde, standaardafwijking en item-totaal-correlatie 

VARIABELE ITEM: In onze school…. N M SD Rit 

DL1_BE51 proberen we de leefwereld van de leerlingen en hun ouders thuis 

te betrekken in de activiteiten in de klas. 

109 4,67 0,75 .61 

DL1_BE20 proberen we heel sterk ervaringsgericht te werken in het LO. 110 3,80 0,99 .56 

DL1_BE44 vormen kringgesprek en spel de belangrijkste elementen voor de 

stimulering van de socio-emotionele ontwikkeling van onze leerlin-

gen LO. 

109 4,28 0,86 .59 

DL1_BE50 wordt het creëren van veiligheid en geborgenheid ook voor lagere 

schoolleerlingen belangrijk geacht. 

110 5,28 0,71 .63 

DL1_BE43 wordt voortdurend gezocht naar betere manieren om de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen LO te bevorderen. 

109 4,96 0,73 .59 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst.  

 
Op de derde en de vierde factor laden telkens vijf items die inhoudelijk plusminus samenhoren redelijk 

hoog tot significant. Voor de vijf items van de derde factor is Cronbachs alfa gelijk aan .52, voor de vijf 

items van de vierde factor aan .42. Cronbachs alfa wordt in geen van beide gevallen verhoogd bij het 

weglaten van één of meerdere items. Omdat voor elk van beide potentiële schalen Cronbachs alfa laag 

is, worden deze niet verder weerhouden.  

Tabel 72 biedt een overzicht van de verdelingskenmerken en de waarden van Cronbachs alfa voor elk 

van de weerhouden schalen. 
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Tabel 72 
 ‘Openheid voor suggesties m.b.t. het optimaliseren van de klaspraktijk’, ‘Aandacht voor de socio-emotionele ont-

wikkeling’ en ‘Tendens tot overleg en samenwerking binnen het schoolteam’. Aantal geldige antwoorden, gemiddel-

de, standaardafwijking, scheefheid en interne consistentie 

SCHAAL N M SD Scheefheid Cronbachs alfa 

Optimalisering van de klaspraktijk (6 items) 110 4,70 0,57 0,19 .87 

Aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling (5 items) 110 4,60 0,61 -0,01 .80 

Tendens tot overleg en samenwerking binnen het  

schoolteam (3 items) 110 4,78 0,72 -0,76 .71 

 

 

2.7.2 Ouderparticipatie op school 

 

De negen items betreffende de ouderparticipatie op school uit de directievragenlijst 2002-2003 werden 

hernomen in de volledige versie van de directievragenlijst 2003-2004. In de verkorte versie van deze 

laatste directievragenlijst werden slechts twee van die negen items opgenomen. Beide items werden 

aangepast voor het lager onderwijs. Voor de gegevens van de directievragenlijst 2002-2003 vormden 

deze twee items samen met vier andere items een betrouwbare schaal (Verhaeghe, 2004). Tabel 73 

biedt een overzicht van de afzonderlijke itemkenmerken. Met uitzondering van item DL1_BE31I liggen 

de gemiddelde aan de positieve en soms zelfs hoge kant van de schaal. De standaardwijkingen variëren 

van kleiner dan 1 tot groter dan 1. Cronbachs alfa is gelijk .70 (Tabel 74). Deze waarde is kleiner dan de 

alfa-waarde .77 die verkregen werd voor de gegevens uit de directievragenlijst 2002-2003 (Verhaeghe, 

2004), maar beschouwen we nog als voldoende hoog. Het weglaten van één van de items verhoogt Cron-

bachs alfa niet. 

 
Tabel 73 

‘Ouderparticipatie’ in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal geldige antwoorden, gemiddelde, standaard-

deviatie en item-totaal-correlatie 

VARIABELE ITEM: In onze school... N M SD Rit 

DL1_BE07 proberen we de ouders heel sterk bij het schoolleven te betrekken. 110 5,01 0,75 .46 

DL1_BE08 nemen we er de tijd voor om ouders uit te leggen wat de betekenis is 

van de activiteiten die we met en voor de leerlingen organiseren. 

110 4,92 0,87 .38 

DL1_BE231 proberen we ervoor te zorgen dat de school ook een ontmoetings-

plaats voor ouders is. 

110 4,68 1,01 .50 

DL1_BE221 nemen we er de tijd voor om te luisteren naar de problemen die 

ouders hebben. 

110 5,33 0,65 .45 

DL1_BE31I1,2 vinden we dat ouders zich niet te veel met de interne werking van de 

school en de klas moeten moeien. (-) 

108 3,12 1,32 .38 

DL1_BE601 proberen we de ouders ook bij het beleid van de school te betrekken. 110 4,12 1,28 .57 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst. 

1Dit item werd niet opgenomen in de verkorte versie van de directievragenlijst 2003-2004, voor deze scholen hebben 

we gebruik gemaakt van de gegevens van de directievragenlijst 2002-2003. 
2 De waarden voor dit item werden geïnverteerd.  

 

 

De verdelingskenmerken van de schaalscores worden weergegeven in Tabel 74. Het gemiddelde ligt aan 

de positieve kant van de schaal en de standaardafwijking is klein. De verdeling is bimodaal en bijna 

symmetrisch met één extreme waarde naar beneden. 
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Tabel 74 

‘Ouderparticipatie op school’. Aantal geldige antwoorden in de referentiesteekproef, gemiddelde, 

standaardafwijking, scheefheid en interne consistentie 

SCHAAL N M SD Scheefheid Cronbachs alfa 

Ouderparticipatie op school (6 items) 110 4,66 0,64 0,12 .70 

 

 

2.7.3 Beleid inzake rekrutering en toelating van leerlingen 
 

Vijf van de zeven items die peilen naar het schoolbeleid inzake rekrutering en toelating van leerlingen 

werden ongewijzigd hernomen in de verkorte directievragenlijst van het eerste leerjaar. In de lange 

versie van de directievragenlijst 2003-2004 werden tevens de twee overige items hernomen. Op de 

items DL1_BE02 en DL1_BE11 na liggen de gemiddeldes onder het theoretisch midden. De standaardaf-

wijkingen variëren van kleiner dan 1 tot groter dan 1 (Tabel 75). Net zoals voor de directievragenlijst 

2002-2003 zijn alle items in dezelfde richting georiënteerd. Na een factoranalyse met 1 factor laden alle 

items positief op deze factor. Inhoudelijk weerspiegelen ze echter uiteenlopende richtingen in het leer-

lingenbeleid, het streven naar meer leerlingen met een thuistaal die niet het Nederlands is versus meer 

leerlingen met Nederlands als thuistaal.  

 
Tabel 75 

Rekruterings- en toelatingsbeleid in de referentiesteekproef. Aantal geldige antwoorden, gemiddelde, standaardde-

viatie 

VARIABELE ITEM: In onze school... N M SD 

DL1_BE02 staan we open voor niet-Nederlandstalige kinderen die door naburige scholen 

naar ons worden doorverwezen. 

108 4,41 1,60 

DL1_BE111 proberen we door specifieke accenten in onze werking en gerichte beeldvor-

ming de school aantrekkelijk te maken voor autochtone Vlaamse kinderen. 

110 3,91 1,51 

DL1_BE19 nemen we eigenlijk alleen niet-Nederlandstalige kinderen op om het leerlin-

genaantal op peil te houden. 

108 1,36 0,66 

DL1_BE27 proberen we via gerichte wervingscampagnes bij allochtone ouders het aan-

deel niet-Nederlandstalige kinderen op het peil van de regio te brengen. 

108 1,72 1,07 

DL1_BE281 is het nogal moeilijk om een autonoom leerlingenbeleid te voeren. 107 2,40 1,25 

DL1_BE36 proberen we met wachtlijsten voor Nederlandstalige kinderen het aandeel 

niet-Nederlandstaligen op het peil van de regio te brengen. 

105 1,25 0,57 

DL1_BE45 proberen wij het aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen zoveel mogelijk te 

beperken. 

107 1,69 1,07 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst.  
1 Dit item werd niet opgenomen in de verkorte versie van de directievragenlijst 2003-2004, voor deze scholen hebben 

we gebruik gemaakt van de gegevens van de directievragenlijst 2002-2003. 

 

Deze resultaten (extreme gemiddelden naar beneden en kleine standaardafwijkingen) vloeien mogelijk 

voort uit het feit dat slechts een beperkt aantal scholen in de referentiesteekproef met deze problema-

tiek wordt geconfronteerd. Omdat we vermoeden dat dit laatste wel het geval zou kunnen zijn in de 

onderzoeksgroep van de GOK-scholen en in de onderzoeksgroep van de Gentste stedelijke scholen, heb-

ben we gelijkaardige analyses (exploratieve factoranalyse en beschrijvende statistieken) uitgevoerd in 

elk van beide onderzoeksgroepen.  
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Tabel 76 

Rekruterings- en toelatingsbeleid in de GOK-onderzoeksgroep. Aantal geldige antwoorden, gemiddelde, standaard-

deviatie 

VARIABELE ITEM: In onze school... N M SD 

DL1_BE02 staan we open voor niet-Nederlandstalige kinderen die door naburige scholen naar 

ons worden doorverwezen. 

102 4,61 1,54 

DL1_BE111 proberen we door specifieke accenten in onze werking en gerichte beeldvorming 

de school aantrekkelijk te maken voor autochtone Vlaamse kinderen. 

104 3,94 1,47 

DL1_BE19 nemen we eigenlijk alleen niet-Nederlandstalige kinderen op om het leerlingen-

aantal op peil te houden. 

104 1,36 0,62 

DL1_BE27 proberen we via gerichte wervingscampagnes bij allochtone ouders het aandeel 

niet-Nederlandstalige kinderen op het peil van de regio te brengen. 

105 1,90 1,24 

DL1_BE281 is het nogal moeilijk om een autonoom leerlingenbeleid te voeren. 101 2,45 1,23 

DL1_BE36 proberen we met wachtlijsten voor Nederlandstalige kinderen het aandeel niet-

Nederlandstaligen op het peil van de regio te brengen. 

103 1,31 0,66 

DL1_BE45 proberen wij het aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen zoveel mogelijk te 

beperken. 

104 1,88 1,18 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst.  
1 Dit item werd niet opgenomen in de verkorte versie van de directievragenlijst 2003-2004, voor deze scholen heb-

ben we gebruik gemaakt van de gegevens van de directievragenlijst 2002-2003. 

 
Zoals we af kunnen leiden uit de respectievelijke tabellen, komen de verdelingskenmerken van de af-

zonderlijke items in onderzoeksgroep van de GOK-scholen (Tabel 76) grotendeels overeen met de verde-

lingskenmerken van de afzonderlijke items in de referentiesteekproef (Tabel 75). In de onderzoeksgroep 

van de GOK-scholen bestaat er een iets grotere verscheidenheid tussen de scholen wat betreft het voe-

ren van gerichte wervingscampagnes bij allochtone ouders (item DL1_BE27) enerzijds en het beperken 

van het aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen anderzijds (item DL1_BE45) dan in de referentiesteek-

proef. Voor elk van beide items ligt het gemiddelde iets minder ver verwijderd van het theoretisch 

midden en is de standaardafwijking iets groter. 

 
Tabel 77 

Rekruterings- en toelatingsbeleid in de onderzoeksgroep van de Gentse stedelijke scholen. Aantal geldige antwoor-

den, gemiddelde, standaarddeviatie 

VARIABELE ITEM: In onze school... N M SD 

DL1_BE02 staan we open voor niet-Nederlandstalige kinderen die door naburige scholen 

naar ons worden doorverwezen. 

22 4,77 1,07 

DL1_BE111 proberen we door specifieke accenten in onze werking en gerichte beeldvorming 

de school aantrekkelijk te maken voor autochtone Vlaamse kinderen 

19 4,00 1,45 

DL1_BE19 nemen we eigenlijk alleen niet-Nederlandstalige kinderen op om het leerlingen-

aantal op peil te houden. 

22 1,36 0,95 

DL1_BE27 proberen we via gerichte wervingscampagnes bij allochtone ouders het aandeel 

niet-Nederlandstalige kinderen op het peil van de regio te brengen. 

21 2,43 1,75 

DL1_BE281 is het nogal moeilijk om een autonoom leerlingenbeleid te voeren 19 3,47 1,78 

DL1_BE36 proberen we met wachtlijsten voor Nederlandstalige kinderen het aandeel niet-

Nederlandstaligen op het peil van de regio te brengen. 

21 2,05 1,63 

DL1_BE45 proberen wij het aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen zoveel mogelijk te 

beperken. 

21 2,10 1,30 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst.  
1 Dit item werd niet opgenomen in de verkorte versie van de directievragenlijst 2003-2004, voor deze scholen heb-

ben we gebruik gemaakt van de gegevens van de directievragenlijst 2002-2003. 
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In de onderzoeksgroep van de Gentse stedelijke scholen (Tabel 77) bestaan er grotere verschillen in 

vergelijking met de gegevens uit de referentiesteekproef. Voor vier van de zeven items bestaan er dui-

delijke verschillen. Bij deze items komen er geen extreme gemiddelden voor en zijn de standaardafwij-

kingen beduidend groter. In deze onderzoeksgroep geeft een aantal scholen aan dat het werken met 

gerichte wervingscampagnes (DL1_BE27), het hanteren van wachtlijsten voor Nederlandstalige leerlin-

gen (DL1_BE36) of het beperken van het aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen (DL1_BE45) eerder van 

toepassing tot helemaal van toepassing is in hun school. In deze onderzoeksgroep bestaat er ook een 

grotere verscheidenheid tussen de scholen wat betreft het ervaren van autonomie bij het voeren van 

het leerlingenbeleid (DL1_BE28). In tegenstelling tot de referentiesteekproef (en de onderzoeksgroep 

van de GOK-scholen) geven meer scholen aan een autonoom leerlingenbeleid te kunnen voeren. Hoewel 

het gemiddelde van item DL1_BE19 gelijk is aan het gemiddelde in de referentiesteekproef, is de stan-

daardafwijking iets groter. De verdelingskenmerken van de overige twee items (DL1_BE02 en DL1_BE11) 

komen sterk overeen met de verdelingskenmerken van deze items in de referentiesteekproef (Tabel 75). 

 

2.7.4 Beleid inzake doorstroming, zittenblijven en verwijzing naar het Buitengewoon Onderwijs 
 

Aan de hand van 13 items wordt het schoolbeleid inzake doorstroming, zittenblijven en doorverwijzing 

bevraagd in de lange versie van de directievragenlijst 2003-2004. De items DL1_BE64 en DL1_BE65 wer-

den nieuw toegevoegd in vergelijking met de directievragenlijst voor het schooljaar 2002-2003. In de 

verkorte versie van de directievragenlijst 2003-2004 werd van de 13 items enkel item DL1_BE04 niet 

opgenomen. Voor de gegevens van het schooljaar 2002-2003 werden geen bruikbare schalen gevonden 

(Verhaeghe, 2004). 

 
Tabel 78 

Beleid inzake doorstroming, zittenblijven en verwijzing naar het Buitengewoon Onderwijs in de scholen van de 

referentiesteekproef. Factorpatroon en finale communaliteitschattingen van een exploratieve factoranalyse met 1 

factor (N=107) 
VARIABELE ITEM: In onze school... FACT 1 

DL1_BE59 adviseren we ouders van wie het kind niet rijp is om over te gaan, het eerste leerjaar over te 

doen. 

.70 

DL1_BE55 laten we leerlingen LO principieel niet zittenblijven. -.60 
DL1_BE65 geven we zonodig ook in de hogere leerjaren advies tot zittenblijven. .56 
DL1_BE29 worden alleen kleuters die er echt klaar voor zijn, tot het eerste leerjaar toegelaten. .46 
DL1_BE64 geven we leerlingen die niet aan de minimumeisen voldoen geen getuigschrift van lager 

onderwijs. 

.44 

DL1_BE17 stoppen we in voorkomend geval heel wat energie in het proberen overtuigen van ouders dat 

zittenblijven of overgang naar het BuO voor hun kind echt het beste is.  

.41 

DL1_BE37 wordt er bij het formuleren van een advies tot zittenblijven of tot verwijzing naar het bui-

tengewoon onderwijs vooral voortgegaan op het oordeel van de klassenleerkracht. 

.39 

DL1_BE46 doen we geen moeite om een advies tot verwijzing naar het BuO op te stellen als we merken 

dat de ouders er toch niet open voor staan. 

-.27 

DL1_BE04 wordt er bij het formuleren van een advies tot zittenblijven of tot verwijzing naar het 

buitengewoon onderwijs vooral voortgegaan op het oordeel van het CLB. 

.20 

DL1_BE18 adviseren we ouders van wie het kind niet rijp is voor het eerste leerjaar om een jaar speel-

leerklas of brugklas te doen. 

.18 

DL1_BE49 worden leerlingen slechts in uiterste nood naar het buitengewoon onderwijs doorverwezen. .13 

DL1_BE61 wordt er vooraleer een advies tot doorverwijzing naar het BuO geformuleerd wordt, nagegaan 

in hoeverre de ouders er open voor staan. 

.12 

DL1_BE01 wordt binnen het team overlegd omtrent de voorwaarden voor doorstroming van KO naar LO. .08 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst.  
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Omdat de meeste (12 van de 13) items opnieuw werden bevraagd in het eerste leerjaar en bovendien 

twee items aan de vragenlijst werden toegevoegd, hebben we een exploratieve factoranalyse uitge-

voerd. Een scree-plot vertoonde een knik na 1 factor en een volgende knik na 2 factoren. Op basis van 

het criterium van een totale gemeenschappelijke verklaarde variantie van minstens 70% wordt tevens 

een oplossing met twee factoren gesuggereerd. Indien we rekening houden met de factoren die elk 

afzonderlijk minstens 10% van de gemeenschappelijke variantie verklaren is een 4-factorenoplossing een 

mogelijkheid. De verschillende oplossingen hebben we verder geëxploreerd zowel inhoudelijk als met 

betrekking tot het berekenen van Cronbachs alfa. Hierbij gaf de 1-factorenoplossing het beste resultaat. 

Tabel 78 biedt een overzicht van de factorladingen op deze factor. 

 
Deze factor leidt tot een schaal van 7 items die een positieve houding t.a.v. zittenblijven meet. Cron-

bachs alfa van de schaal is voldoende groot is (α=.70). De kenmerken van de afzonderlijke items van 

deze schaal bevinden zich in Tabel 79. De gemiddeldes van de afzonderlijk items liggen aan de positieve 

kant van de schaal. Met uitzondering van item DL1_BE59 zijn de gemiddeldes niet extreem groot en zijn 

de standaardafwijkingen groter dan 1. De gemiddeldes van de items DL1_BE29 en DL1_BE37 liggen in de 

buurt van het theoretisch midden. De item-totaal correlaties variëren van .28 tot .60. Het weglaten van 

één van de items verhoogt Cronbachs alfa niet. 

 
Tabel 79 

Positieve houding t.a.v. zittenblijven in de scholen van de referentiesteekproef. Aantal geldige antwoorden, gemid-

delde, standaarddeviatie en item-totaal-correlatie 

VARIABELE ITEM: In onze school... N M SD Rit 

DL1_BE59 adviseren we ouders van wie het kind niet rijp is om over te gaan, het 

eerste leerjaar over te doen. 

109 5,06 0,88 .60 

DL1_BE55I laten we leerlingen LO principieel niet zittenblijven. (-) 107 4,73 1,22 .50 

DL1_BE65 geven we zonodig ook in de hogere leerjaren advies tot zittenblijven 110 4,20 1,16 .41 

DL1_BE29 worden alleen kleuters die er echt klaar voor zijn, tot het eerste leer-

jaar toegelaten. 

108 3,95 1,04 .42 

DL1_BE64 geven we leerlingen die niet aan de minimumeisen voldoen geen 

getuigschrift van lager onderwijs. 

109 4,93 1,19 .28 

DL1_BE17 stoppen we in voorkomend geval heel wat energie in het proberen 

overtuigen van ouders dat zittenblijven of overgang naar het BuO voor 

hun kind echt het beste is.  

106 4,53 1,33 .31 

DL1_BE37 wordt er bij het formuleren van een advies tot zittenblijven of tot 

verwijzing naar het buitengewoon onderwijs vooral voortgegaan op 

het oordeel van de klassenleerkracht. 

107 3,83 1,15 .36 

De naam van de variabele in de eerste kolom verwijst naar de volgorde in de lange versie van de directievragenlijst. 

Voor alle items, behalve voor item DL1_BE55, werd de oorspronkelijke oriëntatie behouden.  

 

Tabel 80 biedt een overzicht van de belangrijkste verdelingskenmerken van de schaalscores. Het gemid-

delde ligt aan de positieve kant van de schaal en de standaardafwijking is eerder klein. Het betreft een 

unimodale licht negatief scheve verdeling. 

 
Tabel 80 

Verdeling van de schaalscores ‘Positieve houding t.a.v. zittenblijven’ in de referentiesteekproef. Aantal geldige 

antwoorden, gemiddelde, standaardafwijking, scheefheid en Cronbachs alfa. 

SCHAAL N M SD Scheefheid Cronbachs alfa 

Positieve houding t.a.v. zittenblijven (7 items) 109 4,47 0,67 -0.50 .70 
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2.7.5 Samenhang tussen de schalen 
 

Aan de hand van de product-moment correlatiecoëfficiënt zijn we de samenhang nagegaan tussen de 

zeven schaaltjes waarvan hierboven sprake is (zie punten 2.7.1 t.e.m. 2.7.4). Tabel 81 biedt een over-

zicht van de verschillende correlatiecoëfficiënten. Deze bieden aanwijzingen voor de (congruente en 

divergente) validiteit van de verschillende schaaltjes.  

 
Tabel 81 

Correlaties tussen de schalen betreffende de kenmerken van het gevoerde schoolbeleid in de referentiesteekproef 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Gerichtheid van het LO-team op vernieuwing (10 items) 1 .92* .88* .66* .81* .58* .07 

2. Gerichtheid van het LO-team op vernieuwing (6 items)  1 .92* .60* .68* .60* .10 

3. Optimalisering van de klaspraktijk (6 items)   1 .62* .62* .53* .13 

4. Tendens tot overleg en samenwerking (3 items)    1 .52* .49* .06 

5. Aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling (5 items)     1 .47* .15 

6. Ouderparticipatie (6 items)      1 -.13 

7. Positieve houding t.a.v. zittenblijven (7 items)       1 

* Correlaties zijn significant op het 1%-niveau 

 

Vier correlatiecoëfficiënten in bovenstaande tabel zijn groter dan .80. Het betreft telkens correlaties 

tussen twee schalen die betrekking hebben op het pedagogisch onderwijskundig beleid en die meerdere 

items met elkaar gemeen hebben. Zo is het tweede schaaltje een verkorte versie van de schaal ‘ge-

richtheid van het LO-team op vernieuwing (10 items)’. Beide schaaltjes werden ontwikkeld in het 

schooljaar 2002-2003. De overige drie schalen die betrekking hebben op het pedagogisch onderwijskun-

dig beleid in de scholen zijn aanvullend ontwikkeld naar aanleiding van de directievragenlijsten 2003-

2004 en bevatten items van de voorgaande schalen. Zo heeft de schaal ‘openheid voor suggesties voor 

het optimaliseren van de klaspraktijk’ 4 items (BE63, BE10, BE25 en BE41) gemeen met elk van beide 

versies van voornoemde schaal. Ook de schaal ‘aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling’ bevat 3 

items (BE43, BE51 en BE20) van de lange versie van de schaal ‘gerichtheid van het LO-team op vernieu-

wing’. Hoewel de schaal ‘tendens tot overleg en samenwerking’ één item gemeen heeft met deze laats-

te schaal is de correlatiecoëfficiënt tussen deze beide schalen niet opmerkelijk groot. 

 

Verder wordt het pedagogisch-onderwijskundig beleid in scholen waar het team openstaat voor sugges-

ties m.b.t. het optimaliseren van de klaspraktijk eerder gekenmerkt door het belang dat gehecht wordt 

aan de socio-emotionele ontwikkeling van leerlingen en is er een grotere tendens tot overleg en samen-

werking. In deze scholen wordt tevens veel belang gehecht aan het verhogen van de ouderbetrokken-

heid. 
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2.8 Specifieke methoden, materialen, vernieuwingsprojecten 
 

105 scholen uit de referentiesteekproef maken gebruik van een leerlingvolgsysteem in de lagere afde-

ling. 93 directeurs (NMiss=12) vermelden tevens de naam van het gebruikte volgsysteem en/of het ge-

bruik van een eigen leerlingvolgsysteem. De meeste scholen maken gebruik van het leerlingvolgsysteem 

zoals ontwikkeld door de medewerkers van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding (LVS-CSBO of LVS-

VCLB), gevolgd door het hanteren van een eigen leerlingvolgsysteem. Voor de overige aantallen en per-

centages verwijzen we naar Tabel 82. In de meeste scholen (N=90, NMiss=7) wordt het leerlingvolgsyste-

men in de 6 leerjaren van het lager onderwijs gebruikt. Binnen de school zelf wordt de individuele in-

formatie uit het leerlingvolgsysteem in de meeste scholen (98,10%, NMiss=0) doorgegeven aan de leer-

kracht van het volgende leerjaar. Indien een leerling van school verandert, wordt deze informatie 

slechts in 39,42% van de gevallen doorgegeven, waarbij één directeur verduidelijkt dat dit enkel ge-

beurt op vraag van de andere school (NMiss=1).  

 
Tabel 82 

Leerlingvolgsystemen in de lagere afdeling. Aantal en percentage scholen in de referentiesteekproef 

ITEM VARIABELE N % 

DL1_LVS1 Gebruik van een leerlingvolgsysteem 105 94,59% 

DL1_LVS2_cat Naam van leerlingvolgsysteem 93  

 CSBO-LVS of VCLB-LVS 44 47,34% 

 Eigen 27 29.05% 

 CEGO 14 15,08% 

 CITO 10 10,75% 

 VLOT 5 5,40% 

 AVI 4 4,32% 

 Dudal 2 2,16% 

 Methodegebonden 2 2,16% 

 PRAVOO 2 2,16% 

 Ander: EMT, CLB, CLB Kempen, LVS Torhout, SIBO of indivi-

dueel leerlingdossier 

7 7,56% 

DL1_LVS3_cat Leerjaren met leerlingvolgsysteem 98  

 Leerjaren 1-2 2 2,04% 

 Leerjaren 1-3 2 2,04% 

 Leerjaren 1-4 6 6,12% 

 Leerjaren 1-5 2 2,04% 

 Leerjaren 1-6 90 91,80% 

 Alle volgens beschikbaarheid  2 2,04% 

DL1_LVS4 Doorgeven informatie LVS naar leerkrachten eigen school 103 98,10% 

DL1_LVS5 Doorgeven informatie LVS naar leerkrachten andere school 41 39,42% 

 

 

Wat de deelname aan vernieuwingsprojecten in het lager onderwijs betreft, nemen 53 scholen uit de 

referentiesteekproef eraan deel (NMiss=2). In de meeste gevallen nemen de 6 leerjaren eraan deel (Tabel 

83). De verscheidenheid inzake vernieuwingsprojecten in de scholen van de referentiesteekproef is 

groot, de meest frequente vernieuwingsprojecten betreffen coöperatief leren (al dan niet in multicultu-

rele groepen) (N=10) en (peer-)tutoring (N=7). 
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Tabel 83 

Vernieuwingsprojecten binnen het lager onderwijs. Aantal scholen in de referentiesteekproef, percentage 

ITEM VARIABELE N % 

DL1_INNL1 Deelname aan vernieuwingsprojecten 53 48,62 

DL1_INNL3 Leerjaren die deelnemen 43  

 Leerjaren 1-2 2 4,55% 

 Leerjaren 1-4 1 2,27% 

 Leerjaren 1-5 1 2,33% 

 Leerjaren 1-6 34 77,27% 

 Leerjaren 2-3 1 2,27% 

 Leerjaren 2-4 1 2,27% 

 Leerjaren 2-5 2 4,55% 

 Leerjaren 2en 5 3 6,82% 

 Leerjaren 1 en 4 1 2,27% 

 Leerjaren 3 en 6 1 2,27% 

 Leerjaren 5 en 6 2 4,55% 

 

 

Ongeveer 44% van de scholen (NMiss=0) participeert of organiseert specifieke projecten voor ouders van 

lagere schoolleerlingen. Ook hier is de verscheidenheid aan projecten zeer groot. De leeftijd van de 

lagere schoolkinderen varieert in de meeste gevallen van 6 tot 12 jaar (Tabel 84). 

 
Tabel 84 

Participatie of organisatie van specifieke projecten voor ouders van leerlingen van de lagere school. Aantal scholen 

in de referentiesteekproef, percentage 

ITEM VARIABELE N % 

DL1_PROL1 Participatie of organisatie 49 44,14% 

DL1_PROL3_cat Leeftijd van de lagere schoolkinderen 36  

 6-7 jaar 2 5,56% 

 6-9 jaar 2 5,56% 

 6-10 jaar 1 2,78% 

 6-12 jaar 25 69,44% 

 7-10 jaar 1 2,78% 

 8-12 jaar 1 2,78% 

 10-12 jaar 2 5,56% 

 11 jaar 1 2,78% 

 11-12 jaar 3 8,33% 

 

 

Tijdens het voorbije schooljaar organiseerde of nam ongeveer 34% van de scholen uit de referen-

tiesteekproef (NMiss=2) deel aan specifieke projecten voor de ouders van kleuters. Deze projecten rich-

ten zijn zeer uiteenlopend van aard en richten zich in de meeste gevallen op ouders van kleuters van 

2,5 tot 6 jaar (Tabel 85). 
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Tabel 85 

Participatie of organisatie van specifieke projecten voor ouders van leerlingen van de kleuterschool. Aantal scholen 

in de referentiesteekproef, percentage 

ITEM VARIABELE N % 

DL1_PROL5 Participatie of organisatie 37 33,94% 

DL1_PROL7_cat Leeftijd van de kleuters 29  

 2,5-5 jaar 4 14,29% 

 2,5-6 jaar 14 50,00% 

 3-5 jaar 3 10,71% 

 3-6 jaar 2 7,14% 

 5 jaar 3 10,71% 

 5-6 jaar 3 10,71% 

 6 jaar 2 7,14% 
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3. Besluit 
 
In het kader van het SiBO-onderzoek werd een directievragenlijst ontwikkeld als instrument om school-

kenmerken in kaart te brengen. Hierbij werden drie doelen nagestreefd: het verzamelen van feitelijke 

gegevens betreffende de school en de directeur, het peilen naar opvattingen en ervaringen van de di-

recteur en het in kaart brengen van kenmerken van het gevoerde schoolbeleid. De vragenlijst waarvan 

sprake is in dit rapport is een aanpassing van de vragenlijst die ontwikkeld werd tijdens het eerste jaar 

van het onderzoek (schooljaar 2002-2003). De wijzigingen bestonden enerzijds in het aanpassen van de 

vragen voor de lagere afdeling en anderzijds in het ontwikkelen van een verkorte versie voor de scholen 

die het voorgaande schooljaar reeds een vragenlijst hadden teruggestuurd. Terwijl in het LOA-rapport 

nr. 21 (Directievragenlijst 2002-2003) de kenmerken van items en schalen beschreven werden uit de 

delen 6 en 7 van de vragenlijst, behandelt dit rapport alle vragen uit de verschillende delen van de 

vragenlijst. Indien een bepaalde vraag niet hernomen werd in de verkorte versie, hebben we waar mo-

gelijk en indien zinvol gebruik gemaakt van gegevens zoals verkregen uit de directievragenlijst 2002-

2003 (met uitzondering van deel 6). Bij het beschrijven van kenmerken van items en variabelen hebben 

we ons in eerste instantie beperkt tot de gegevens van de referentiesteekproef. 

 

In deze steekproef hebben 91,7% van de directeurs de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage voor 

de verkorte versie (94,1%) van de vragenlijst ligt hoger dan dat voor de volledige versie (78,9%). 

 

Wat het (niet) invullen van individuele vragen/items betreft, valt het aantal ontbrekende waarden 

over de hele lijn mee. Slechts voor een beperkt aantal variabelen is het aantal ontbrekende variabelen 

relatief groot (NMiss ≥ 20). Voor de variabele ‘evolutie van het leerlingenaantal’ zou de plaats van de 

vraag in de vragenlijst hiertoe bijgedragen kunnen hebben. In het geval een tabel ingevuld diende te 

worden (bijv. de variabele ‘niet door de Vlaamse overheid gefinancierde omkadering’) zou het kunnen 

dat de vraag volledig werd opengelaten omdat ze eigenlijk niet van toepassing is. Voor het aantal GOK-

lestijden hebben we het aantal ontbrekende waarden kunnen reduceren door de gegevens op te vragen 

bij het departement Onderwijs. Variabelen waarvoor we het aantal ontbrekende waarden niet hebben 

kunnen reduceren zijn onder meer ‘de aanwezigheid van een brugklas, speelleerklas en schakelklas’ en 

bepaalde aspecten van de infrastructuur (bijv. ‘oppervlakte van de zandbak’). 

 

Bij een aantal variabelen was er sprake van interpretatieproblemen vanuit het oogpunt van de onder-

zoeker of vanuit het oogpunt van de respondent. Voor de variabele ‘pedagogisch project’ van de ver-

schillende vestigingsplaatsen werden soms verschillende mogelijkheden aangekruist. Om hierin een 

rangorde aan te brengen hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van het departement Onderwijs. 

Bij de vraag naar het aantal klassen in de lagere afdeling is het totaal aantal klassen niet steeds gelijk 

aan de som van het aantal homogene en het aantal graadklassen. Door tevens rekening te houden met 

het aantal leerlingen en in enkele gevallen met het aantal klassen dat gesplitst en het aantal klassen dat 

wordt samengevoegd, hebben we in de meeste gevallen een oplossing kunnen vinden voor deze onge-

lijkheden. Een vaak voorkomend probleem bestond erin dat het ingevulde aantal wellicht betrekking 

had op het aantal leerjaren en niet op het aantal feitelijke klasgroepen.  

Voor het aantal voltijds equivalenten en het aantal leerkrachten dat minstens halftijds werkt, vulden 

sommige directies mogelijk het aantal leerkrachten dat voltijds, respectievelijk het aantal leerkrachten 

dat halftijds werkt in. 

 

In het algemeen is de variatie van discrete variabelen ons inziens voldoende groot. Voor het merendeel 

van deze variabelen werden de verschillende antwoordmogelijkheden in voldoende mate aangeduid. 

Slechts met betrekking tot de volgende variabelen verschillen de scholen in de referentiesteekproef 
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opvallend weinig van elkaar: het pedagogisch project van de school, het personeel en de locatie van de 

voorschoolse en/of naschoolse opvang, het bestaan van bepaalde interne (bijv. schoolraad, algemene 

personeelsvergadering) of schooloverstijgende overlegorganen (bijv. overleg met het schoolbestuur of 

de pedagogische begeleidingsdienst), het (basis)diploma van de directeur of de zorgcoördinator, de 

klassen waarin een leerlingvolgsysteem wordt gebruikt of die deelnemen aan vernieuwingsprojecten en 

de leeftijden van de leerlingen voor wiens ouders de school specifieke projecten organiseert of eraan 

participeert. 

 

Wat de statistische kenmerken van de continue variabelen uit de vragenlijst betreft (de afzonderlijke 

items en schaalscores uit de delen 6 en 7 buiten beschouwing gelaten), is de spreiding, met uitzondering 

van de variabele ‘wekelijkse schooltijd’, voldoende groot. De waarden zijn over het algemeen (positief 

of negatief) scheef verdeeld, met een lage of hoge welving. Bij sommige variabelen is de verdeling bi-of 

multimodaal en/of komen extreme waarden voor. 

 

Met betrekking tot deel 6 van de directievragenlijst (‘opvattingen en ervaringen van de directeur’) be-

houden we de schalen ‘overeenkomst in doelgerichtheid’, ‘samenwerking met de ouders’ en ‘samen-

werking met het CLB’ die ontwikkeld werden in het kader van het LOA-rapport nr. 21 (Directievragen-

lijst 2002-2003). Net zoals in dit rapport zijn we er niet in geslaagd om een schaal te construeren die 

peilt naar de doelstellingen in het (lager) onderwijs. Vermits in de verkorte versie slechts een beperkt 

aantal items werden opgenomen, is het niet mogelijk gebleken om de schalen ‘openheid voor diversi-

teit’ en ‘positieve houding t.a.v. lerarenparticipatie’ verder uit te bouwen. 

Naar analogie met de schaal ‘gerichtheid van het KO-team op vernieuwing’ dat ontwikkeld werd in het 

kader van het LOA-rapport nr. 21 (Verhaeghe, 2004), is de schaal ‘gerichtheid van het LO-team op ver-

nieuwing’ voldoende intern consistent gebleken. In het kader van het huidig rapport weerhouden we 

enkel de volledige schaal bestaande uit 10 items en de eerste subschaal bestaande uit 6 items. Vanuit 

rapport nr. 21 weerhouden we twee andere schalen namelijk de schalen, ‘autonomie in de beleidsvoe-

ring’ en ‘ouderparticipatie op school’.  

Daarnaast weerhouden we vier andere schalen. De schalen ‘openheid voor suggesties m.b.t. het optima-

liseren van de klaspraktijk’, ‘aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling’ en ‘tendens tot overleg 

en samenwerking binnen het schoolteam’, hebben betrekking op het pedagogisch-onderwijskundig be-

leid. De schaal ‘openheid voor suggesties m.b.t. het optimaliseren van de klaspraktijk’ komt evenwel 

grotendeels overeen met de schaal ‘gerichtheid van het LO-team op vernieuwing’. Ook de twee andere 

schalen hebben één of meerdere items gemeen met de volledige versie van de schaal ‘gerichtheid van 

het LO-team op vernieuwing’. Een vierde schaal meet de ‘positieve houding t.a.v. zittenblijven’. De 

schalen zijn ontstaan vanuit (twee afzonderlijke) exploratieve factoranalyses. De waarden voor Cron-

bachs alfa variëren tussen .70 en .87, de item-totaalcorrelaties zijn voldoende groot. Een tabel met 

paarsgewijze product-moment correlatiecoëfficiënten biedt (aanvullend) aanwijzingen voor de con-

structvaliditeit van elk van de vier schalen. Het gemiddelde van de verschillende schaalscores ligt aan 

de positieve kant ten opzichte van het theoretische midden, de standaardafwijkingen zijn eerder klein. 

Ook in het kader van dit rapport zijn we er niet in geslaagd om een schaal te construeren betreffende 

het beleid op het gebied van rekrutering en toelating van leerlingen. 
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Vooraf 
Deze vragenlijst is een ingekorte versie van de vragenlijst die u vorig jaar invulde. Enkel de 
onderdelen die eventueel veranderd kunnen zijn ten opzichte van vorig jaar of die specifiek zijn 
voor het lager onderwijs werden hier opnieuw opgenomen. We hopen in elk geval dat we de 
invultijd voor u drastisch hebben kunnen inperken. 
 
 
1. Algemene gegevens 
 
 
1.1 Aantal vestigingsplaatsen: 
 
Indien de school meer dan één vestigingsplaats heeft, vul per vestigingsplaats naast adres en het 
onderwijsaanbod, ook de naam (of de initialen) en de officiële functie in van de persoon die de effectieve leiding 
heeft. 
 

Is er aanbod 
Nr Adres vestigingsplaats Effectieve dagelijkse leiding 

berust bij …. …. ….(naam)1 Officiële functie KO? LO? 

VP1.  
     

VP2.  
     

VP3.  
     

VP4.  
     

VP5.  
     

(1) Dit kan uiteraard ook de directeur zelf zijn. Vul naam of initialen in. 
 
 
1.2 Wat zijn voor elk van de vestigingsplaatsen de grote lijnen van het pedagogisch project in 

het LAGER ONDERWIJS?  Kruis aan:  
 
Omschrijving VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

♦ traditioneel       

♦ ervaringsgericht      

♦ Freinet-school      

♦ Montessori-school      

♦ Steiner-school      

♦ Jena-planschool      

♦ project-onderwijs      

♦ andere      

 
Gelieve voor elk pedagogisch project in uw school de grote krachtlijnen te omschrijven: 
(indien gewenst kan u in bijlage een kopie van een intern werkdocument, een folder voor de ouders of een 
samenvatting van het eigen pedagogisch project voegen). 
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1.3  Zijn er sedert 1 september 2003 fusies geweest met andere scholen?  
Vermeld adres van betrokken scholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  Is de school na 1 september 2003 ontstaan uit een defusie?  

Vermeld het adres van de hoofdschool vóór de fusie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Zijn er fusies op til?  Vermeld adres van de betrokken scholen. 
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2.  Omkadering 
 
 
2.1 Niet door de Vlaamse Overheid gefinancierde omkadering 
Is er (mede) voor de lagere afdeling(en) van uw school, behalve op basis van de lestijden en de omkadering die 
door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden toegekend, nog een bijkomende 
pedagogische of administratieve omkadering beschikbaar, gefinancierd door de gemeente of andere instanties? 
 
Omschrijving van de functie Totaal 

aantal 
FTE1 

FTE beschik-
baar voor LO 

Voor welke 
VP2? 

Financieringsbron 

b.v.  extra ondersteunende leerkracht 1 0,3 1 & 2 Gemeente, SIF 

     

     

     

     

     

(1) FTE = full time equivalent  (2) VP = vestigingsplaats; gebruik de nummers uit vraag 1.3 
 
 
2.2 Aanwezigheid van het CLB in uw school 
 
Is, behalve voor MDO of andere vergaderingen met directie en leerkrachten, op sommige dagen een CLB-
medewerker aanwezig op uw school, beschikbaar voor de leerlingen van de lagere school of hun ouders?  Geef 
per vestigingplaats aan hoeveel uur die aanwezigheid gemiddeld per week bedraagt. 
 
 Vestigingsplaats 

 VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

Aantal uur  per week dat een CLB-medewerker op 
school beschikbaar is voor leerlingen LO of hun 
ouders 

     

 
 
2.3 Aanwezigheid externe hulpverleners binnen de school 
Zijn er binnen het schoolgebouw of het schoolterrein externe hulpverleners (andere dan CLB-medewerkers) 
aanwezig die diensten verlenen aan de lagere schoolkinderen in uw school of hun ouders, b.v. zelfstandige 
logopedisten, … Geef per vestigingsplaats hun aanwezigheid aan in gemiddeld aantal uren per week. 

 Gemiddeld aantal uren per week op school per VP 

Omschrijving functie  VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 
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2.4 GOK-lestijden  
 
Hoeveel GOK-lestijden heeft uw school dit schooljaar in het totaal?   
 
Hoeveel GOK-lestijden spendeert uw school aan lagere afdelingen (leerjaar 1 tot 6)? 

 

Alle vestigingsplaatsen samen gemiddeld …………. lestijden per week. 
 

De GOK-lestijden aangewend voor de lagere afdeling(en) worden momenteel 
 

 in één geheel aan één leerkracht toegekend, die alleen in het lager onderwijs (LO) werkt. 

 in één geheel aan één leerkracht toegekend, die zowel in KO als in LO met GOK-uren werkt. 

 verdeeld over meer leerkrachten die enkel in LO werken.  
(aantal leerkrachten LO met GOK-uren: ……………….) 

 verdeeld over meer leerkrachten die zowel in KO als in LO GOK-activiteiten hebben.  
(aantal leerkrachten KO + LO met GOK-uren: …..…….) 

 Niet van toepassing: geen GOK-lestijden. 
 

 
In ons LO worden de GOK-lestijden aangewend om (meerdere antwoorden mogelijk) 
 klassen lager onderwijs te splitsen voor de hele schoolweek. 

 klassen lager onderwijs te splitsen voor bepaalde dagdelen of leergebieden. 

 klastitularissen bij te staan in het kader van differentiatie. 

 voor sommige leerlingen specifieke taalvaardigheidsactiviteiten te organiseren. 

 remediërende activiteiten te organiseren voor individuele of kleine groepjes leerlingen. 

 materialen te ontwikkelen ten behoeve van de leerkrachten. 

 leerkrachten te ondersteunen bij het vernieuwen van hun klaspraktijk. 

 de ontwikkeling van de leerlingen op te volgen met behulp van ons leerlingvolgsysteem. 

 Niet van toepassing: geen GOK-lestijden. 
 
 

Bij de aanwending van de GOK-lestijden in de lagere afdeling(en) heeft onze school gekozen voor de 
realisatie van doelstellingen binnen de volgende thema’s (meerdere antwoorden mogelijk): 
 preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden. 

 taalvaardigheidsonderwijs. 

 intercultureel onderwijs. 

 doorstroming en oriëntering. 

 sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 leerlingen- en ouderparticipatie. 

 Niet van toepassing: geen GOK-lestijden. 
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2.5 Indien uw school aanvullende lestijden voor “onthaal anderstalige nieuwkomers” heeft…. 
 

 KO LO 

Hoeveel aanvullende lestijden voor onthaal anderstalige nieuwkomers reserveert uw 
school dit schooljaar voor KO resp. LO?   

 
In onze lagere afdeling(en) worden de  aanvullende lestijden “onthaal anderstalige nieuwkomers” 
aangewend om (meerdere antwoorden mogelijk) 
 voor AN leerlingen individuele taalvaardigheidsactiviteiten te organiseren. 

 voor kleine groepjes AN leerlingen taalvaardigheidsactiviteiten te organiseren. 

 materialen te ontwikkelen ten behoeve van de leerkrachten. 

 de ontwikkeling van de leerlingen op te volgen met behulp van ons leerlingvolgsysteem. 

 klastitularissen bij te staan bij het organiseren van activiteiten om de leerlingen te leren omgaan 
interculturele en sociale verscheidenheid. 

 klastitularissen bij te staan bij het organiseren van aangepaste taalvaardigheidsactiviteiten in de klas. 

 Niet van toepassing: aanvullende lestijden AN worden enkel in KO aangewend. 

 Niet van toepassing: geen aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers. 
 

 

2.6 Is er in uw school een taakleerkracht?     JA  NEEN 
 
Zo ja, Hoeveel lestijden werden in het totaal voor de taakleerkracht uitgetrokken? ……………………… 

Hoeveel lestijden werkt de taakleerkracht in of voor de lagere afdeling(en)? 

Alle vestigingsplaatsen samen gemiddeld …………. lestijden per week. 
 

De taakleerkracht…  (meer dan één antwoord mogelijk) 

 organiseert remediërende activiteiten voor individuele of kleine groepjes leerlingen LO. 

 organiseert taalvaardigheidsactiviteiten voor sommige leerlingen LO. 

 staat leerkrachten LO bij in het kader van differentiërende activiteiten. 

 ontwikkelt materialen ten behoeve van leerkrachten LO. 

 ondersteunt leerkrachten LO bij het vernieuwen van hun klaspraktijk. 

 volgt de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van ons leerlingvolgsysteem. 

 heeft geen activiteiten in de lagere afdeling(en). 
 
 

2.7 Zijn er in uw school ambulante leerkrachten?   JA  NEEN 
 
Zo ja,  Hoeveel lestijden worden in het totaal als “ambulante leerkracht” opgenomen? ………………….. 

Hoeveel lestijden werken ambulante leerkrachten in of voor de lagere afdeling(en)? 

Alle vestigingsplaatsen samen gemiddeld …………. lestijden per week. 

Onze school heeft ambulante leerkrachten die (meer dan één antwoord mogelijk) 

 remediërende activiteiten voor individuele of kleine groepjes leerlingen LO organiseren.  

 taalvaardigheidsactiviteiten organiseren voor sommige leerlingen LO. 

 leerkrachten LO bijstaan  in het kader van differentiërende activiteiten.           

 materialen ontwikkelen ten behoeve van leerkrachten LO.      

 leerkrachten LO ondersteunen bij het vernieuwen van hun klassenpraktijk.   
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2.8 Brugklas – Speelleerklas - schakelklas   
        Kruis aan: 

  JA NEEN 
Organiseert uw school een klas waarin zesjarigen die nog onvoldoende klaar zijn voor het 
eerste leerjaar op een geëigende wijze op het lager onderwijs worden voorbereid (een 
zgn. brugklas of speelleerklas of schakelklas)? 

  

 Een school voor gewoon basisonderwijs   Is er in de nabijheid van uw school 
een andere school die een 
dergelijke klas organiseert?  Een school voor buitengewoon 

basisonderwijs   
 
 
2.9 Zorgbeleid - zorgcoördinator 
 
 Hoe groot is de opdracht van de zorgcoördinator in uw school?    …………% FTE (full time equivalent). 

 
 Welk diploma heeft de zorgcoördinator in uw school?  …………………………………………………………… 

 
De persoon die instaat voor de zorgcoördinatie…  (meer dan één antwoord mogelijk) 

 organiseert of helpt bij remediërende activiteiten voor individuele of kleine groepjes leerlingen KO/ LO. 

 organiseert of helpt bij taalvaardigheidsactiviteiten voor sommige leerlingen in KO of LO. 

 staat leerkrachten KO of LO bij in het kader van differentiërende activiteiten. 

 ontwikkelt materialen ten behoeve van leerkrachten KO of LO. 

 ondersteunt leerkrachten KO of LO bij het vernieuwen van hun klaspraktijk. 

 treedt op als contactpersoon tussen de school en ouders van kansarme en/of zorgbehoevende leerlingen. 

 volgt de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van een leerlingvolgsysteem. 

 gaat (in overleg met klasseleerkrachten of andere leden van het zorgteam) na welke leerlingen bijzondere 
zorg nodig hebben. 

 maakt een overzicht van de zorgbehoeften van de leerlingen in onze school. 

 maakt een overzicht van sterktes en zwaktes in de zorgbreedte en het zorgbeleid in onze school. 

 bereidt ten behoeve van het schoolteam een evaluatie voor van de zorginspanningen in onze school op 
basis van de leervorderingen van kansarme leerlingen en leerlingen met leerproblemen. 

 stimuleert de uitwisseling van expertise en bevindingen tussen de verschillende scholen waarin hij/zij het 
zorgbeleid coördineert. 

 werkt op het niveau van de scholengemeenschap voorstellen uit om de zorgbreedte te vergroten. 

 werkt op schoolniveau (klasoverstijgend) voorstellen uit om de zorgbreedte school te vergroten. 

 werkt op klaslniveau voorstellen uit om de zorgbreedte te vergroten. 

 komt met de klasseleerkrachten vooral op teamvergaderingen in contact. 

 komt met de klasseleerkrachten vooral tijdens individuele overlegmomenten in contact. 

 komt nauwelijks met de klasseleerkrachten in contact. 

 werkt intens samen met andere leden van het zorgteam (taakleerkracht, GOK-leerkracht, …). 

  is vooral veel op vergadering. 

  is nog in grote mate bezig met het omschrijven van zijn of haar opdracht. 

  is tot nu toe heel veel op bijscholing geweest. 

  vervult ook in (vul in) ………… andere scholen de functie van zorgcoördinator. 
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2.10  Klassen in de lagere afdeling(en)  
Geef per vestigingsplaats hoeveel klassen lager onderwijs uw school telt 
 
 Aantal klasgroepen 

 VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

♦ Klasgroepen die homogeen zijn naar leerjaar      

♦ Graadklassen      

♦ Andere gemengde leeftijdsgroepen (b.v. 1e, 2de en 3de leerjaar 
samen, of 4de, 5de en 6de)      

♦ Totaal aantal klassen LO       

♦ Klasgroepen die op sommige dagen gesplitst worden       

♦ Klasgroepen die op sommige dagen samen geplaatst worden      

♦ Totaal aantal leerlingen LO per VP op 01.10.2003      

♦ Totaal aantal lestijden aangewend voor klassenleerkrachten in 
het LO      

♦ Totaal aantal FTE (voltijds equivalenten) met onderwijsopdracht      

♦ Totaal aantal leerkrachten met minstens een halftijdse 
onderwijsopdracht in uw school      

 
 
2.11  Andere leerkrachten met lesopdracht in het LO 
Hebben, behalve de hoger genoemde leerkrachten (zie 2.4 tot 2.9) nog andere leerkrachten een 
lesopdracht in de lagere afdeling(en) van uw school? 

 

 Aantal lestijden / week 
per klasgroep 

♦ Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken  

♦ Leerkracht lichamelijke opvoeding   

♦ Andere (omschrijf) …………………………………………………………..  

♦ …………………………………………………………………………………  

 
 
2.12  Bijzondere pedagogische taken  
 Worden in uw school lestijden gereserveerd voor “bijzondere pedagogische taken”? 
 
          JA  NEEN 

Zo ja,  
o Hoeveel?   _______________ 

o Omschrijf de aard van de bijzondere pedagogische taken waaraan ze worden besteed: 
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2.13  Hoe wordt in uw scholengemeenschap de stimulus-puntenenveloppe aangewend?  
 

 voor administratieve ondersteuning. 

 voor zorgbeleid. 

 voor ICT-ondersteuning. 

 NVT: onze school maakt geen deel uit van een scholengemeenschap. 
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3. Infrastructuur voor het lager onderwijs 
 
3.1  Welke infrastructuur staat er, behalve het eigen klaslokaal, in uw school ter beschikking 

voor de kinderen en leerkrachten in de lagere afdelingen?   
Kruis per vestigingsplaats aan of vul in naargelang van toepassing. 

 
Omschrijving VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

♦ speelruimte binnen (Geef aantal m2 aan)      

♦ speelruimte buiten (Geef aantal m2 aan)      

♦ met zandbak buiten (Geef aantal m2 aan)      

♦ met vaste speeltuigen (schommel, wip, …)  

Noteer aantal  
     

♦ schoolbibliotheek voor de kinderen (kruis aan)      

♦ klasbibliotheek 
Noteer aantal klassen met een eigen bibliotheek      

♦ computers in apart lokaal 
Noteer aantal      

♦ computers in eigen klaslokaal 
Noteer aantal klassen met een eigen PC      

♦ andere (omschrijf hieronder) 

 

 

 

     

 
 
3.2  Hoe beoordeelt u de materiële omgeving in uw school? 

Geef  per vestigingsplaats een score van 0 (helemaal niet) tot 10 (Uitstekend, kan niet beter). 
 
Aspect VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

♦ Voldoende ruimte, voldoende lokalen      

♦ Groen, open      

♦ Aangenaam, gezellig ingericht, fris ogend      

♦ Nieuw, modern      

♦ Oud, maar goed onderhouden of goed gerenoveerd      

♦ De nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, sanitair) 
functioneren goed, … 

     

♦ Veiligheid van de kinderen is optimaal verzekerd      

♦ Hygiëne      

♦ Biedt veel mogelijkheden voor activiteiten met de 
kinderen  
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4. De directeur 
 
4.1 Achtergrondgegevens 

♦ Heeft u zelf een lesopdracht?       JA  NEEN 
Zo ja, hoeveel lestijden per week?      ____________ 

 
 
4.2. De jaarlijkse pedagogische studiedag en een eventuele specifieke cursus directievorming 

buiten beschouwing gelaten, hoe vaak nam u de jongste twaalf maanden als directeur deel 
aan nascholingsactiviteiten? 

 
 Ongeveer ……………halve dagen. 
 
 
4.3. Aan welke nascholingsinitiatieven nam u de jongste twaalf maanden deel? 
 

Korte omschrijving onderwerp 
Omvang  

(in aantal halve 
dagen) 

  
  
  
  
  
  
 

 
4.4 Is er naast de directeur in uw school ook nog een adjunct-directeur? 
 

          JA  NEEN  
 

Zo ja,  omschrijf de bevoegdheden van de adjunct-directeur. 
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5. Opvattingen en ervaringen van de directie  
 
Geef aan in hoeverre u het met volgende uitspraken eens bent door het juiste cijfer op de schaal te omcirkelen. 
 

1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = eerder niet mee eens 
4 = eerder wel mee eens 
5 = mee eens 
6 = volledig mee eens 

 
 Uitspraak Schaal 

1. Men mag van een school voor gewoon basisonderwijs niet verwachten dat ze 
leerlingen met ontwikkelingsproblemen goed kan opvangen. 1    2    3    4    5    6 

2. Zorgen voor veiligheid en geborgenheid voor de leerlingen is een heel belangrijke 
taak voor het lager onderwijs. 1    2    3    4    5    6 

3. In het lager onderwijs dient de cognitieve ontwikkeling van leerlingen een prominente 
plaats in te nemen. 1    2    3    4    5    6 

4. Om een goede onderwijskwaliteit te kunnen houden, telt een school best niet te veel 
niet-Nederlandstalige kinderen 1    2    3    4    5    6 

5. De inbreng vanwege het CLB betekent praktisch niets voor het werk van onze  
onderwijzers. 1    2    3    4    5    6 

6. De ontwikkeling van lagere schoolkinderen wordt het best gestimuleerd door 
positieve ervaringen die de drang tot exploratie aanspreken. 1    2    3    4    5    6 
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6. Kenmerken van het gevoerde beleid 
 
 
Geef in wat volgt aan wat objectief gezien de kenmerken zijn van het beleid dat op uw school gevoerd wordt. 
Omdat het beleid vaak niet alleen door de directie wordt gevoerd, staat er overal nadrukkelijk “wij” of “we”, 
verwijzend naar alle betrokkenen (schoolbestuur, directie, schoolteam, …). Het is dus mogelijk dat uw 
beoordeling van de hierna volgende uitspraken verschilt van uw respons op gelijkaardige uitspraken in de 
voorgaande sectie waarin naar uw persoonlijke opvattingen werd gepeild.  
 
 1 = helemaal niet van toepassing 
 2 = niet van toepassing 
 3 = eerder niet van toepassing 
 4 = eerder wel van toepassing 
 5 = van toepassing 
 6 = volledig van toepassing 
 
 
          In onze school… schaal 

1 Wordt binnen het team overlegd omtrent de voorwaarden voor doorstroming van 
KO naar LO 1    2    3    4    5    6 

2 Staan we open voor niet-Nederlandstalige kinderen die door naburige scholen 
naar ons worden doorverwezen. 1    2    3    4    5    6 

3 Worden specifieke activiteiten voor de taalvaardigheidsontwikkeling van niet-
Nederlandstalige leerlingen georganiseerd. 1    2    3    4    5    6 

4 Vinden we een nauwe samenwerking met logopedisten en revalidatiecentra een 
noodzaak om leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden goed te kunnen aanpakken. 1    2    3    4    5    6 

5 Proberen we de ouders heel sterk bij het schoolleven te betrekken. 1    2    3    4    5    6 
6 Nemen we er de tijd voor om ouders uit te leggen wat de betekenis is van de 

activiteiten die we met en voor de leerlingen organiseren. 1    2    3    4    5    6 

7 Is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de leerkrachten van 
het KO en de leerkrachten van het LO. 1    2    3    4    5    6 

8 Staan de leerkrachten in het LO open voor suggesties tot vernieuwing en 
optimalisering van de klaspraktijk. 1    2    3    4    5    6 

9 Is het moeilijk om de leerkrachten van het LO achter één gemeenschappelijk 
pedagogisch project te krijgen.  1    2    3    4    5    6 

10 Gaan leerlingen gedurende de schooltijd naar een revalidatiecentrum voor de 
remediëring van leer- of ontwikkelingsproblemen. 1    2    3    4    5    6 

11 Stoppen we in voorkomend geval heel wat energie in het proberen overtuigen van 
ouders dat zittenblijven of overgang naar het BuO voor hun kind echt het beste is. 1    2    3    4    5    6 

12 Adviseren we ouders van wie het kind niet rijp is voor het eerste leerjaar om een 
jaar speelleerklas of brugklas te doen. 1    2    3    4    5    6 

13 Nemen we eigenlijk alleen niet-Nederlandstalige kinderen op om het 
leerlingenaantal op peil te houden. 1    2    3    4    5    6 

14 Proberen we heel sterk ervaringsgericht te werken in het lager onderwijs. 1    2    3    4    5    6 
15 Worden leerlingen zoveel mogelijk naar leeftijd gegroepeerd. 1    2    3    4    5    6 
16 Staan de leerkrachten in het LO open voor de bespreking van onvolkomenheden 

en mogelijkheden tot verbetering van de klaspraktijk. 1    2    3    4    5    6 

17 Proberen we via gerichte wervingscampagnes bij allochtone ouders het aandeel 
niet-Nederlandstalige kinderen op het peil van de regio te brengen. 1    2    3    4    5    6 

18 Worden alleen kleuters die er echt klaar voor zijn, tot het eerste leerjaar 
toegelaten. 1    2    3    4    5    6 

19 Proberen we vooral de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. 1    2    3    4    5    6 
20 Worden de leerkrachten in het LO goed begeleid in het optimaliseren van hun 

klaspraktijk. 1    2    3    4    5    6 

21 Proberen we met wachtlijsten voor Nederlandstalige kinderen het aandeel niet-
Nederlandstaligen op het peil van de regio te brengen. 1    2    3    4    5    6 
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22 Wordt er bij het formuleren van een advies tot zittenblijven of tot verwijzing naar 
het buitengewoon onderwijs vooral voortgegaan op het oordeel van de 
klasseleerkracht. 

1    2    3    4    5    6 

23 Vinden we remediërend onderwijs minder geschikt. 1    2    3    4    5    6 
24 Staan de leerkrachten in het LO open voor commentaren en suggesties die de 

kwaliteit van de werking in de klas kunnen verbeteren. 1    2    3    4    5    6 

25 Wordt voortdurend gezocht naar betere manieren om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen LO te bevorderen. 1    2    3    4    5    6 

26 Vormen kringgesprek en spel de belangrijkste elementen voor de stimulering van 
de socio-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen LO. 1    2    3    4    5    6 

27 Proberen wij het aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen zoveel mogelijk te 
beperken. 1    2    3    4    5    6 

28 Doen we geen moeite om een advies tot verwijzing naar het BuO op te stellen als 
we merken dat de ouders er toch niet open voor staan. 1    2    3    4    5    6 

29 Vinden we dat de aanpak van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden in de eerste 
plaats in de klas moet gebeuren. 1    2    3    4    5    6 

30 Is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de onderwijzers. 1    2    3    4    5    6 
31 Worden leerlingen slechts in uiterste nood naar het buitengewoon onderwijs 

doorverwezen 1    2    3    4    5    6 

32 Wordt het creëren van veiligheid en geborgenheid ook voor lagere 
schoolleerlingen belangrijk geacht. 1    2    3    4    5    6 

33 Proberen we de leefwereld van de leerlingen en hun ouders thuis te betrekken in 
de activiteiten in de klas. 1    2    3    4    5    6 

34 Staan de leerkrachten in het LO heel erg op hun eigen autonomie. 1    2    3    4    5    6 
35 Worden de leerkrachten in het LO eigenlijk niet echt op de kwaliteit van hun werk 

geëvalueerd. 1    2    3    4    5    6 

36 Nemen ook Nederlandstalige leerlingen deel aan taalvaardigheids-
ontwikkelingsactiviteiten. 1    2    3    4    5    6 

37 Laten we leerlingen LO principieel niet zittenblijven 1    2    3    4    5    6 
38 Proberen we te compenseren voor de ontwikkelingskansen die de leerlingen thuis 

niet krijgen. 1    2    3    4    5    6 

39 Vinden we het belangrijk dat de leerlingen goed op het secundair onderwijs  
worden voorbereid. 1    2    3    4    5    6 

40 Adviseren we ouders van wie het kind niet rijp is om over te gaan, het eerste 
leerjaar over te doen. 1    2    3    4    5    6 

41 Wordt er vooraleer een advies tot doorverwijzing naar het BuO geformuleerd 
wordt, nagegaan in hoeverre de ouders er open voor staan. 1    2    3    4    5    6 

42 Probeer ik me als directeur door geregelde klasbezoeken en gesprekken met 
individuele leerkrachten een beeld te vormen van de kwaliteit van hun werk met 
de leerlingen. 

1    2    3    4    5    6 

43 Staan de leerkrachten in het LO open voor het exploreren van nieuwe 
mogelijkheden om de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. 1    2    3    4    5    6 

44 Geven we leerlingen die niet aan de minimumeisen voldoen geen getuigschrift 
van lager onderwijs. 1    2    3    4    5    6 

45 Geven we zonodig ook in de hogere leerjaren advies tot zittenblijven. 1    2    3    4    5    6 
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7. Specifieke methodieken, materialen, vernieuwingsprojecten … 
 
7.1 Werkt de lagere afdeling van uw school met een bepaald leerlingvolgsysteem?  
 

          JA  NEEN 
 

♦ Zo ja, welk of welke?   _________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________ 
 

♦ In welke klassen wordt het gebruikt?  ____________________________________________________ 
 
♦ Wordt de individuele informatie uit dat leerlingvolgsysteem meegegeven naar de leerkrachten van het 

volgende leerjaar  

♦ binnen uw school?        JA  NEEN  

♦ van andere scholen?        JA  NEEN 
 

 
7.2 Neemt uw school deel aan specifieke vernieuwingsprojecten binnen het lager onderwijs? 

          JA  NEEN 
 

♦ Zo ja, welke?  _______________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 
 
♦ Met welke klassen?  ________________________________________________________________ 

 
 
7.3 Participeert uw school aan of organiseert ze specifieke projecten voor ouders van lagere 

schoolleerlingen? 

          JA  NEEN 
 

♦ Zo ja, welke?  _______________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

♦ Welke leeftijd hebben de kinderen  van de betrokken ouders?  _________________________________ 
 
 
7.4 Participeerde uw school aan of organiseerde ze vorig schooljaar specifieke projecten voor 

ouders van kleuters? 

          JA  NEEN 
 

♦ Zo ja, welke?  _______________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

♦ Welke leeftijd hadden de kinderen van de betrokken ouders?  __________________________________ 
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Invuldatum: …… / …… / 2003 
 
 
Hoeveel tijd had u nodig voor het invullen van deze vragenlijst? ……………… 
 

 
 

 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft bij deze vragenlijst in het bijzonder of bij het 
onderzoek in het algemeen, dan kan u deze hieronder vermelden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij danken u voor uw gewaardeerde medewerking ! 
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In deze vragenlijst vragen we naar aspecten van: 
• de organisatie van uw school 
• het beleid binnen uw school 
• uw ervaringen en opvattingen als directeur 

 
Lijst van gebruikte afkortingen 
• VP : vestigingsplaats 
• KO: kleuteronderwijs / kleuterafdeling 
• LO : lager onderwijs / lagere afdeling 
• GOK : Gelijke Onderwijskansen I-decreet 
• AN : anderstalige nieuwkomers 
• FTE : full time equivalent 
 
Contactpersoon: Frederik Maes 
• Email: frederik.maes@ped.kuleuven.ac.be 
• Telefoon: 016/32.61.86 
• Fax: 016/32.58.59 

 
 
 
 

November 2003 
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1. Algemene gegevens 
 
 
1.1 Aantal vestigingsplaatsen: 
 
Indien de school meer dan één vestigingsplaats heeft, vul per vestigingsplaats naast adres en het 
onderwijsaanbod, ook de naam (of de initialen) en de officiële functie in van de persoon die de effectieve leiding 
heeft. 
 

Is er aanbod 
Nr Adres vestigingsplaats Effectieve dagelijkse leiding 

berust bij …. …. ….(naam)1 Officiële functie KO? LO? 

VP1.  
     

VP2.  
     

VP3.  
     

VP4.  
     

VP5.  
     

(1) Dit kan uiteraard ook de directeur zelf zijn. Vul naam of initialen in. 
 
 
1.2 Wat zijn voor elk van de vestigingsplaatsen de grote lijnen van het pedagogisch project in 

het LAGER ONDERWIJS?  Kruis aan:  
 
Omschrijving VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

♦ traditioneel       

♦ ervaringsgericht      

♦ Freinet-school      

♦ Montessori-school      

♦ Steiner-school      

♦ Jena-planschool      

♦ project-onderwijs      

♦ andere      

 
Gelieve voor elk pedagogisch project in uw school de grote krachtlijnen te omschrijven: 
 
(indien gewenst kan u in bijlage een kopie van een intern werkdocument, een folder voor de ouders of een 
samenvatting van het eigen pedagogisch project voegen). 
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1.3 Heeft uw school, behalve met uw CLB en uw pedagogische begeleidingsdienst, officiële of 
daadwerkelijke samenwerkingsverbanden met andere scholen of instellingen?  

 
Vermeld naam en adres van de betrokken scholen of instellingen.  Kruis op de pagina hiernaast aard van de 
instellingen en van het samenwerkingsverband aan. 
 

Samenwerkingsverband 1 
Naam en adres van de betrokken instantie(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverband 2 
Naam en adres van de betrokken instantie(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverband 3 
Naam en adres van de betrokken instantie(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverband 4 
Naam en adres van de betrokken instantie(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverband 5 
Naam en adres van de betrokken instantie(s) 
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Kruis voor elk van de hiernaast gespecificieerde samenwerkingsverbanden  
- de aard van de betrokken instantie(s) 
- de aard van de samenwerking aan 
 
 Samenwerkingsverband nummer 

Aard van de instantie (kruis aan) 1 2 3 4 5 

♦ instelling voor voorschoolse opvang (kribbe, peutertuin)      

♦ kleuterschool       

♦ lagere school of basisschool      

♦ school voor buitengewoon basisonderwijs      

♦ school voor SO of BuSO of HO      

♦ internaat voor kleuters of lagere schoolkinderen      

♦ hulpverleningsinstellingen zoals revalidatiecentra, …      

♦ zelfstandige hulpverleners (logopedisten, …)      

♦ andere personen of organisaties (POB, SOW, Basiseducatie, 
Vormingscentrum, …) 

     

Aard van de samenwerking (kruis aan, meerdere mogelijk)      

1. deelt gebouw of campus met een VP van mijn school      
2. we delen gedeelte van de infrastructuur      
3. we hebben een gemeenschappelijke ICT-coördinator      
4. we delen administratieve ondersteuning      
5. we werken samen in de organisatie van activiteiten voor 

ouders      

6. we werken samen in de organisatie van schoolactiviteiten voor 
de kinderen      

7. we werken samen in de organisatie van voorschoolse of 
naschoolse opvang      

8. we werken samen in organisatie van naschoolse activiteiten 
(sport, …)      

9. we kopen samen materiaal of boeken aan      
10. uitwisselen of delen van materiaal of boeken      
11. we werken samen op vlak van leerlingenwerving 

(gemeenschappelijke  folder, info-avond, …)      

12. er is systematische uitwisseling van informatie en expertise 
(andere dan ICT)      

13. er is occasionele, informele uitwisseling van ervaringen en 
werkwijzen      

14. we delen beleidsondersteunend personeel      
15. we stemmen ons zorgbeleid op elkaar af      
16. we hebben een gemeenschappelijke zorgcoördinator      
17. we dragen onderling uren en lestijden over      
18. we maken afspraken over aanwerving en inzet van personeel      
19. we hebben een gemeenschappelijk financieel beleid en een 

gemeenschappelijke boekhouding      

20. we vormen een scholengemeenschap      
21. andere (specificeer) 
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1.4  Zijn er sedert 1 september 1997 fusies geweest met andere scholen?  
Vermeld adres van betrokken scholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  Is de school na 1 september 1997 ontstaan uit een defusie?  

Vermeld het adres van de hoofdschool vóór de fusie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6  Evolutie van het leerlingenaantal in uw school.  

Ingeval van fusie of defusie sedert 1 sept. 1997, gelieve te vergelijken met de vestigingsplaatsen die ook 
voor de (de)fusie deel uitmaakten van uw school.  

Zijn er nu in vergelijking met het schooljaar 1997 –1998 
 merkelijk méér leerlingen (10% of meer) 

 merkelijk minder leerlingen (10% of meer) 

 ongeveer evenveel leerlingen 
 
 
1.7 Zijn er fusies op til?  Vermeld adres van de betrokken scholen. 
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1.8  Is er voor de kinderen van uw school voor- en/of naschoolse opvang? 
 
Vul in waar gevraagd en kruis voor elke vestigingsplaats (VP) aan indien van toepassing 
  
 VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

Is er voorschoolse opvang?      

♦ van ………………tot …………… uur.      

♦ met apart personeel ?      

♦ waar? o In de eigen vestigingsplaats      

 o In een andere vestigingsplaats       

 o In een andere locatie      

Is er naschoolse opvang op ma, di, do, vrijdag?      

♦ van ………………tot ……… ……uur.      

♦ met apart personeel ?      

♦ waar? o In de eigen vestigingsplaats      

 o In een andere vestigingsplaats       

 o In een andere locatie      

Is er naschoolse opvang op woensdagnamiddag?      

♦ van ………………tot …………… uur.      

♦ met apart personeel ?      

♦ waar? o In de eigen vestigingsplaats      

 o In een andere vestigingsplaats       

 o In een andere locatie      

 
 
1.9  Aanbod warme maaltijden 

 VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

In welke vestigingsplaatsen is er aanbod van warme maaltijden?  
Zet een kruisje.      

Hoeveel procent van de leerlingen maakt daar gebruik van?      

 

 
1.10 Schooltijden 

 Ma, Di, Do Woensdag Vrijdag 

’s morgens o Van……    

 o Tot ……    

‘s middags o Van……    

 o Tot ……    
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2.  Omkadering 
 
2.1 Niet door de Vlaamse Overheid gefinancierde omkadering 
Is er (mede) voor de lagere afdeling(en) van uw school, behalve op basis van de lestijden en de omkadering die 
door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden toegekend, nog een bijkomende 
pedagogische of administratieve omkadering beschikbaar, gefinancierd door de gemeente of andere instanties? 
 
Omschrijving van de functie Totaal 

aantal 
FTE1 

FTE 
beschik-
baar voor 

LO 

Voor welke 
VP2? 

Financieringsbron 

b.v.  extra ondersteunende leerkracht 1 0,3 1 & 2 Gemeente, SIF 
     

     

     

     

     

(1) FTE = full time equivalent  (2) VP = vestigingsplaats; gebruik de nummers uit vraag 1.3 
 
 
2.2 Aanwezigheid van het CLB in uw school 
 
Is, behalve voor MDO of andere vergaderingen met directie en leerkrachten, op sommige dagen een CLB-
medewerker aanwezig op uw school, beschikbaar voor de leerlingen van de lagere school of hun ouders?  Geef 
per vestigingplaats aan hoeveel uur die aanwezigheid gemiddeld per week bedraagt. 

 
 Vestigingsplaats 

 VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

Aantal uur  per week dat een CLB-medewerker op 
school beschikbaar is voor leerlingen LO of hun 
ouders 

     

 
 
2.3 Aanwezigheid externe hulpverleners binnen de school 
Zijn er binnen het schoolgebouw of het schoolterrein externe hulpverleners (andere dan CLB-medewerkers) 
aanwezig die diensten verlenen aan de lagere schoolkinderen in uw school of hun ouders, b.v. zelfstandige 
logopedisten, … Geef per vestigingsplaats hun aanwezigheid aan in gemiddeld aantal uren per week. 
 
 Gemiddeld aantal uren per week op school per VP 

Omschrijving functie  VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 
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2.4 GOK-lestijden 
  

 KO LO 
Hoeveel GOK-lestijden heeft uw school dit schooljaar in het totaal?   
Hoeveel extra lestijden OVB had uw school in het schooljaar 2001 – 2002?   
Hoeveel extra lestijden ZVB had uw school in het schooljaar 2001 – 2002?   
 
 
Hoeveel GOK-lestijden spendeert uw school aan lagere afdelingen (leerjaar 1 tot 6)? 

 

Alle vestigingsplaatsen samen gemiddeld …………. lestijden per week. 

 

De GOK-lestijden aangewend voor de lagere afdeling(en) worden momenteel 
 

 in één geheel aan één leerkracht toegekend, die alleen in het lager onderwijs (LO) werkt. 

 in één geheel aan één leerkracht toegekend, die zowel in KO als in LO met GOK-uren werkt. 

 verdeeld over meer leerkrachten die enkel in LO werken.  
(aantal leerkrachten LO met GOK-uren: ……………….) 

 verdeeld over meer leerkrachten die zowel in KO als in LO GOK-activiteiten hebben.  
(aantal leerkrachten KO + LO met GOK-uren: …..…….) 

 Niet van toepassing: geen GOK-lestijden. 
 

 
In ons LO worden de GOK-lestijden aangewend om (meerdere antwoorden mogelijk) 

 klassen lager onderwijs te splitsen voor de hele schoolweek. 

 klassen lager onderwijs te splitsen voor bepaalde dagdelen of leergebieden. 

 klastitularissen bij te staan in het kader van differentiatie. 

 voor sommige leerlingen specifieke taalvaardigheidsactiviteiten te organiseren. 

 remediërende activiteiten te organiseren voor individuele of kleine groepjes leerlingen. 

 materialen te ontwikkelen ten behoeve van de leerkrachten. 

 leerkrachten te ondersteunen bij het vernieuwen van hun klaspraktijk. 

 de ontwikkeling van de leerlingen op te volgen met behulp van ons leerlingvolgsysteem. 

 Niet van toepassing: geen GOK-lestijden. 
 
 

Bij de aanwending van de GOK-lestijden in de lagere afdeling(en) heeft onze school gekozen voor de 
realisatie van doelstellingen binnen de volgende thema’s (meerdere antwoorden mogelijk): 

 preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden. 

 taalvaardigheidsonderwijs. 

 intercultureel onderwijs. 

 doorstroming en oriëntering. 

 sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 leerlingen- en ouderparticipatie. 

 Niet van toepassing: geen GOK-lestijden. 
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2.5 Indien uw school aanvullende lestijden voor “onthaal anderstalige nieuwkomers” heeft…. 
 

 KO LO 

Hoeveel aanvullende lestijden voor onthaal anderstalige nieuwkomers reserveert uw 
school dit schooljaar voor KO resp. LO?   

 
In onze lagere afdeling(en) worden de  aanvullende lestijden “onthaal anderstalige nieuwkomers” 
aangewend om (meerdere antwoorden mogelijk) 
 voor AN leerlingen individuele taalvaardigheidsactiviteiten te organiseren. 

 voor kleine groepjes AN leerlingen taalvaardigheidsactiviteiten te organiseren. 

 materialen te ontwikkelen ten behoeve van de leerkrachten. 

 de ontwikkeling van de leerlingen op te volgen met behulp van ons leerlingvolgsysteem 

 klastitularissen bij te staan bij activiteiten om de leerlingen te leren omgaan interculturele en sociale 
verscheidenheid 

 klastitularissen bij te staan bij het organiseren van aangepaste taalvaardigheidsactiviteiten in de klas 

 Niet van toepassing: aanvullende lestijden AN worden enkel in KO aangewend. 

 Niet van toepassing: geen aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers. 
 
 

2.6 Is er in uw school een taakleerkracht?     JA  NEEN 
 
Zo ja, Hoeveel lestijden werden in het totaal voor de taakleerkracht uitgetrokken? ……………………… 

Hoeveel lestijden werkt de taakleerkracht in of voor de lagere afdeling(en)? 

Alle vestigingsplaatsen samen gemiddeld …………. lestijden per week. 
 

De taakleerkracht…  (meer dan één antwoord mogelijk) 

 organiseert remediërende activiteiten voor individuele of kleine groepjes leerlingen LO. 

 organiseert taalvaardigheidsactiviteiten voor sommige leerlingen LO. 

 staat leerkrachten LO bij in het kader van differentiërende activiteiten. 

 ontwikkelt materialen ten behoeve van leerkrachten LO. 

 ondersteunt leerkrachten LO bij het vernieuwen van hun klaspraktijk. 

 volgt de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van ons leerlingvolgsysteem. 

 heeft geen activiteiten in de lagere afdeling(en). 
 
 

2.7 Zijn er in uw school ambulante leerkrachten?   JA  NEEN 
 
Zo ja,  Hoeveel lestijden worden in het totaal als “ambulante leerkracht” opgenomen? ………………….. 

Hoeveel lestijden werken ambulante leerkrachten in of voor de lagere afdeling(en)? 

Alle vestigingsplaatsen samen gemiddeld …………. lestijden per week. 

Onze school heeft ambulante leerkrachten die (meer dan één antwoord mogelijk) 

 remediërende activiteiten voor individuele of kleine groepjes leerlingen LO organiseren.  

 taalvaardigheidsactiviteiten organiseren voor sommige leerlingen LO. 

 leerkrachten LO bijstaan  in het kader van differentiërende activiteiten.           

 materialen ontwikkelen ten behoeve van leerkrachten LO.      

 leerkrachten LO ondersteunen bij het vernieuwen van hun klassenpraktijk.   
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2.8 Brugklas – Speelleerklas - schakelklas   
        Kruis aan: 

  JA NEEN 
Organiseert uw school een klas waarin zesjarigen die nog onvoldoende klaar zijn voor het 
eerste leerjaar op een geëigende wijze op het lager onderwijs worden voorbereid (een 
zgn. brugklas of speelleerklas of schakelklas)? 

  

 Een school voor gewoon basisonderwijs   Is er in de nabijheid van uw school 
een andere school die een 
dergelijke klas organiseert?  Een school voor buitengewoon 

basisonderwijs   
 
 
2.9 Zorgbeleid - zorgcoördinator 
 
 Hoe groot is de opdracht van de zorgcoördinator in uw school?    …………% FTE (full time equivalent). 

 
 Welk diploma heeft de zorgcoördinator in uw school?  …………………………………………………………… 

 
De persoon die instaat voor de zorgcoördinatie…  (meer dan één antwoord mogelijk) 

 organiseert of helpt bij remediërende activiteiten voor individuele of kleine groepjes leerlingen KO/ LO. 

 organiseert of helpt bij taalvaardigheidsactiviteiten voor sommige leerlingen in KO of LO 

 staat leerkrachten KO of LO bij in het kader van differentiërende activiteiten. 

 ontwikkelt materialen ten behoeve van leerkrachten KO of LO. 

 ondersteunt leerkrachten KO of LO bij het vernieuwen van hun klaspraktijk. 

 treedt op als contactpersoon tussen de school en ouders van kansarme en/of zorgbehoevende leerlingen. 

 volgt de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van een leerlingvolgsysteem. 

 gaat (in overleg met klasseleerkrachten of andere leden van het zorgteam) na welke leerlingen bijzondere 
zorg nodig hebben. 

 maakt een overzicht van de zorgbehoeften van de leerlingen in onze school. 

 maakt een overzicht van sterktes en zwaktes in de zorgbreedte en het zorgbeleid in onze school 

 bereidt ten behoeve van het schoolteam een evaluatie voor van de zorginspanningen in onze school op 
basis van de leervorderingen van kansarme leerlingen en leerlingen met leerproblemen. 

 stimuleert de uitwisseling van expertise en bevindingen tussen de verschillende scholen waarin hij/zij het 
zorgbeleid coördineert. 

 werkt op het niveau van de scholengemeenschap voorstellen uit om de zorgbreedte te vergroten. 

 werkt op schoolniveau (klasoverstijgend) voorstellen uit om de zorgbreedte school te vergroten. 

 werkt op klaslniveau voorstellen uit om de zorgbreedte te vergroten. 

 komt met de klasseleerkrachten vooral op teamvergaderingen in contact. 

 komt met de klasseleerkrachten vooral tijdens individuele overlegmomenten in contact. 

 komt nauwelijks met de klasseleerkrachten in contact. 

 werkt intens samen met andere leden van het zorgteam (taakleerkracht, GOK-leerkracht, …). 

  is vooral veel op vergadering. 

  is nog in grote mate bezig met het omschrijven van zijn of haar opdracht. 

  is tot nu toe heel veel op bijscholing geweest. 

  vervult ook in (vul in) ………… andere scholen de functie van zorgcoördinator. 
 
 



 - 10 -

2.10  Klassen in de lagere afdeling(en)  
 Geef per vestigingsplaats hoeveel klassen lager onderwijs uw school telt 

 
 Aantal klasgroepen 

 VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

♦ Klasgroepen die homogeen zijn naar leerjaar      

♦ Graadklassen      

♦ Andere gemengde leeftijdsgroepen (b.v. 1ste, 2de en 3de leerjaar 
samen, of 4de, 5de en 6de)      

♦ Totaal aantal klassen LO       

♦ Klasgroepen die op sommige dagen gesplitst worden       

♦ Klasgroepen die op sommige dagen samen geplaatst worden      

♦ Totaal aantal leerlingen LO per VP op 01.10.2003      

♦ Totaal aantal lestijden aangewend voor klassenleerkrachten in 
het LO      

♦ Totaal aantal FTE (voltijds equivalenten) met onderwijsopdracht      

♦ Totaal aantal leerkrachten met minstens een halftijdse 
onderwijsopdracht in uw school      

 
 
2.11  Andere leerkrachten met lesopdracht in het LO 

Hebben, behalve de hoger genoemde leerkrachten (zie 2.4 tot 2.9) nog andere leerkrachten een 
lesopdracht in de lagere afdeling(en) van uw school? 
 

 Aantal lestijden / week 
per klasgroep 

♦ Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken  

♦ Leerkracht lichamelijke opvoeding   

♦ Andere (omschrijf) …………………………………………………………..  

♦ …………………………………………………………………………………  

 
 
2.12  Bijzondere pedagogische taken  

   Worden in uw school lestijden gereserveerd voor “bijzondere pedagogische taken”? 
 

          JA  NEEN 
Zo ja,  

o Hoeveel?   _______________ 

o Omschrijf de aard van de bijzondere pedagogische taken waaraan ze worden besteed: 
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2.13  Hoe wordt in uw scholengemeenschap de stimulus-puntenenveloppe aangewend?  
 

 voor administratieve ondersteuning. 

 voor zorgbeleid. 

 voor ICT-ondersteuning. 

 NVT: onze school maakt geen deel uit van een scholengemeenschap. 
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3. Infrastructuur voor het lager onderwijs 
 
3.1  Welke infrastructuur staat er, behalve het eigen klaslokaal, in uw school ter beschikking 

voor de kinderen en leerkrachten in de lagere afdelingen?   
Kruis per vestigingsplaats aan of vul in naargelang van toepassing. 

 
Omschrijving VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

♦ speelruimte binnen (Geef aantal m2 aan)      

♦ speelruimte buiten (Geef aantal m2 aan)      

♦ met zandbak buiten (Geef aantal m2 aan)      

♦ met vaste speeltuigen (schommel, wip, …)  

Noteer aantal  
     

♦ schoolbibliotheek voor de kinderen (kruis aan)      

♦ klasbibliotheek 
Noteer aantal klassen met een eigen bibliotheek      

♦ computers in apart lokaal               Noteer aantal      

♦ computers in eigen klaslokaal 
Noteer aantal klassen met een eigen PC      

♦ andere (omschrijf hieronder) 

 

 

 

 

     

 
 
 
3.2  Hoe beoordeelt u de materiële omgeving in uw school? 

Geef  per vestigingsplaats een score van 0 (helemaal niet) tot 10 (Uitstekend, kan niet beter). 
 
Aspect VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

♦ Voldoende ruimte, voldoende lokalen      

♦ Groen, open      

♦ Aangenaam, gezellig ingericht, fris ogend      

♦ Nieuw, modern      

♦ Oud, maar goed onderhouden of goed gerenoveerd      

♦ De nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, sanitair) 
functioneren goed, … 

     

♦ Veiligheid van de kinderen is optimaal verzekerd      

♦ Hygiëne      

♦ Biedt veel mogelijkheden voor activiteiten met de 
kinderen  
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4. De directeur 
 
4.1 Achtergrondgegevens 
 

♦ naam ___________________________________________________________ 

♦ geboortejaar _______________ 

♦ basisdiploma _____________________________________________________ 

♦ Welke bijkomende diploma’s of certificaten bezit u? 
  diploma Hoger Instituut voor Opvoedkunde (HIVO, vroeger DHOS) 

  cursus remedial teaching 

  cursus buitengewoon onderwijs? 

  cursus directievorming – instapcursus 
Hoeveel halve dagen nam die in beslag? 
________________________________ 

  andere (specificeer):     ___________________________________________ 
 

    ___________________________________________ 

♦ Hoeveel jaar heeft u lesgegeven voor u directeur werd? 

♦ in uw huidige school      _________________ 

♦ in het totaal       _________________ 

♦ Hoeveel jaar ben u al directeur? 

♦ in uw huidige school      __________________ 

♦ in het totaal       __________________ 
 

♦ Heeft u zelf een lesopdracht?       JA  NEEN 
Zo ja, hoeveel lestijden per week?      ____________ 

 

♦ Heeft u werkervaring buiten het onderwijs?     JA  NEEN 
Zo ja, hoeveel jaar?               ____________ 

 
 

 
4.2. De jaarlijkse pedagogische studiedag en uw eventuele specifieke cursus directievorming 

buiten beschouwing gelaten, hoe vaak nam u tijdens uw functie als directeur deel aan 
nascholingsactiviteiten? 

 
 Gemiddeld ongeveer …… … ……halve dagen per schooljaar. 
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4.3. Aan welke nascholingsinitiatieven nam u deel sedert 1 september 2000? 
 

Korte omschrijving onderwerp 
Omvang  

(in aantal halve 
dagen) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4.4 In de loop van een week voert een directeur verschillende activiteiten uit. Hieronder volgt een 

aantal categorieën van activiteiten. Als u denkt aan een normale gemiddelde week (dus niet 
begin september, of niet voor een vakantie of eind juni), maar inclusief avond- en weekend-werk, 
hoeveel uren spendeert u aan elk type activiteit? Probeer dit zo goed mogelijk in te schatten. 

 

Type activiteit uren 
♦ Planning en organisatie van allerlei activiteiten binnen en buiten de school (organisatie van 

opvang, busvervoer, toezicht, buitenschoolse activiteiten, open deur-dagen…; opmaken 
lessenroosters; uitschrijven aanwendingsplannen, enz.)  

 

♦ Beheer (van budgetten, infrastructuur, voorraden, bibliotheek, herstellingen…)  

♦ Administratieve taken (in- en uitvoer van gegevens, administratie van vervangingen, dagelijkse 
correspondentie, telefoon beantwoorden, …) 

 

♦ Persoonlijke professionele ontwikkeling (eigen nascholing, doornemen vakliteratuur, opzoeken 
informatie, studeren, …) 

 

♦ Overleg met externen (scholengemeenschap, schoolbestuur, CLB, PB, inspectie, politie, 
vakbonden,…) 

 

♦ Directe contacten met ouders  

♦ Contacten met leerlingen (buiten lesgeven en toezicht)  

♦ Contacten met leerkrachten (individueel of in groep, gesprekken)   

♦ Lessen van leerkrachten volgen  

♦ Zelf lesgeven (als invaller, dus buiten uw eventuele eigen lesopdracht), inclusief tijd voor 
lesvoorbereiding en evt. naverwerking 

 

♦ Eigen lesopdracht (inclusief tijd voor lesvoorbereiding en evt. naverwerking)  

♦ ander (specificeer)   

  

Gemiddeld totaal aantal uur per week  
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4.5 Vele van bovenstaande types activiteiten kunnen op meer dan één beleidsdomein betrekking 
hebben.  Voor sommige beleidsdomeinen komen wezenlijke activiteiten niet of weinig aanbod in 
een normale, gemiddelde week.  Bekeken over een heel schooljaar, hoeveel procent van uw 
tijd besteedt u in uw functie van directeur tijdens een schooljaar aan elk van de volgende 
beleidsdomeinen? 

 

Beleidsdomein % 
♦ pedagogisch-onderwijskundig beleid (uitwerken of bespreken pedagogisch project, 

aanwendingsplannen of methodes, uitwerken,  begeleiden of evalueren van pedagogische 
vernieuwingen, keuze van didactisch materiaal, globale evaluatie van de vorderingen van 
leerlingen,  …) 

 

♦ leerlingenbeleid (inschrijving of doorverwijzing, beslissingen over oriëntatie, begeleiding, of 
attestering, besprekingen met ouders over hun kind,  …) 

 

♦ personeelsbeleid (aanwerving, benoeming, begeleiding, evaluatie, bespreking nascholings-
aanbod,  …) 

 

♦ financieel beleid   

♦ materieel beleid (gebouwen, infrastructuur, …)  

♦ uitstraling van de school (schoolfeesten, maken en laten verspreiden van folder, representatie 
in de buurt, deelname aan externe activiteiten…) 

 

♦ opvang en begeleiding van ouders, ouderwerking   

 
 
 
4.6 Is er naast de directeur in uw school ook nog een adjunct-directeur? 
 

 JA 

 NEEN  
 

Zo ja,  omschrijf de bevoegdheden van de adjunct-directeur. 
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5. Overleg binnen en buiten de school 
 
 
5.1 Welke organen en vormen van overleg bestaan binnen uw school?  Hoe frequent komen 

die bijeen? Hoe vaak neemt u er aan deel? 
 

 Kruis aan 
als die er is 

Frequentie van 
bijeenkomsten? 

Hoe vaak neemt u er 
aan deel? 

1. Schoolraad of participatieraad    

2. Algemene personeelsvergadering    

3. Kernteam    

4. Multidisciplinair overleg (MDO)    

5. Themagerichte werkgroepen (specificeer)    

    

    

    

6. Oudercomité of oudervereniging    

7. Leerlingenraad    

8. Informeel overleg onder leerkrachten 

 
   

9. Andere (specificeer) 

 
   

 
 
5.1.1 Als er op uw school een kernteam is, omschrijf hoe ze is samengesteld en welke bevoegdheden ze heeft. 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 Als er een leerlingenraad is, omschrijf vanaf welk leerjaar leerlingen eraan deelnemen en welke 

bevoegdheden ze heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3 Heeft u, behalve in het kader van voormelde overlegorganen, met bepaalde specifieke personeelsleden 

frequent overleg? Zo ja, omschrijf de functie van die personeelsleden en de frequentie van dat overleg. 
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5.2 Aan welke schooloverstijgende of externe overlegorganen neemt uw school deel? Hoe 
frequent komt die bijeen? Hoe vaak gaat u er naartoe? 

 

 Kruis aan 
als het er is 

Frequentie van 
bijeenkomsten? 

Hoe vaak gaat u er 
naar toe? 

1. Lokaal Overleg Platform (LOP) –  
Algemene vergadering    

   2. Lokaal Overleg Platform (LOP) –  
Specifieke deelorganen    

3. Regionaal overleg met andere basisscholen    

4. Overleg in kader van Schoolopbouwwerk (SOW)    

5. Overleg in kader van wijkwerking (ander dan SOW)    

   

   
6. Overleg in kader van specifieke 

samenwerkingsverbanden  
        (niet vermeld onder 1 tot 5) 

   

7. Overleg met schoolbestuur    

8. Overleg georganiseerd door Pedagogische 
Begeleidingsdienst    

9. Andere (specificeer) 

 
   

 
5.2.1 Als uw school participeert aan specifieke deelorganen binnen het Lokaal Overleg Platform (zie kader 

hierboven, onder 2), specificeer dan over welke deelorganen het gaat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 Als uw school deelneemt aan overleg in het kader van specifieke samenwerkingsverbanden(zie kader 

hierboven, onder 6),  specificeer dan over welke samenwerkingsverbanden het gaat : 
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6. Opvattingen en ervaringen van de directie  
 
Geef aan in hoeverre u het met volgende uitspraken eens bent door het juiste cijfer op de schaal te omcirkelen. 
 

1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = eerder niet mee eens 
4 = eerder wel mee eens 
5 = mee eens 
6 = volledig mee eens 

 
 Uitspraak Schaal 

1. Het team in onze school is enthousiast om er iets van te maken. 1    2    3    4    5    6 

2. Hoe groter de diversiteit in een klas hoe moeilijker het is goede onderwijskwaliteit 
te bieden. 1    2    3    4    5    6 

3. De contacten die ik met mensen van CLB heb verlopen over het algemeen vrij 
stroef.  1    2    3    4    5    6 

4. Ik vind het positief dat ouders deelnemen aan het schoolse gebeuren. 1    2    3    4    5    6 

5. Het beleid van een school kan maar goed zijn als het gedragen wordt door het 
team. 1    2    3    4    5    6 

6. De onderwijskwaliteit die een school kan bieden, staat los van de kenmerken en de 
achtergrond van de leerlingen en hun ouders 1    2    3    4    5    6 

7. Men mag van een school voor gewoon basisonderwijs niet verwachten dat ze 
leerlingen met ontwikkelingsproblemen goed kan opvangen. 1    2    3    4    5    6 

8. De ouders van de leerlingen van onze school stellen vaak onredelijke eisen aan de 
leerkrachten en de school. 1    2    3    4    5    6 

9. De directie heeft een belangrijke taak in de begeleiding van zijn leerkrachten. 1    2    3    4    5    6 

10. 
Om leerkrachten op een degelijke wijze bij het schoolbeleid te betrekken, kan best 
met een beperkt kernteam gewerkt worden in plaats van met de voltallige 
personeelsvergadering. 

1    2    3    4    5    6 

11. De contacten die ik met de ouders van onze leerlingen heb zijn over het algemeen 
aangenaam. 1    2    3    4    5    6 

12. Iedereen trekt aan hetzelfde zeel in onze school. 1    2    3    4    5    6 

13. Contacten met ouders betekenen voor mij als directeur een belangrijke bron van 
informatie. 1    2    3    4    5    6 

14. Wij bespreken de ernstige problemen met onze leerlingen meestal met iemand van 
het CLB. 1    2    3    4    5    6 

15. Voor een goede aanpak van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden is een individuele 
aanpak door gespecialiseerd personeel een vereiste. 1    2    3    4    5    6 

16. Zorgen voor veiligheid en geborgenheid voor de leerlingen is een heel belangrijke 
taak voor het lager onderwijs. 1    2    3    4    5    6 

17. Sommige leerkrachten houden er hier ideeën op na die niet echt passen binnen de 
school. 1    2    3    4    5    6 

18. Het CLB brengt vaak interessante aanvullende gegevens aan bij de bespreking over 
een leerling met leerproblemen. 1    2    3    4    5    6 

19. Leerkrachten dienen bij het pedagogisch beleid van de school betrokken te 
worden. 1    2    3    4    5    6 

20. In het lager onderwijs dient de cognitieve ontwikkeling van leerlingen een prominente 
plaats in te nemen. 1    2    3    4    5    6 

21. Alle leerkrachten werken hier in dezelfde geest aan de basisdoelen van onze 
school. 1    2    3    4    5    6 

22. Over de huidige werking van ons CLB ben ik erg tevreden. 1    2    3    4    5    6 
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23. Om een goede onderwijskwaliteit te kunnen houden, telt een school best niet te veel 
niet-Nederlandstalige kinderen 1    2    3    4    5    6 

24. De oudervereniging of ouderraad behoort geen invloed te hebben op het 
schoolbeleid. 1    2    3    4    5    6 

25. Niet alle leerkrachten hebben dezelfde mening over wat belangrijk is voor onze 
school. 1    2    3    4    5    6 

26. De inbreng vanwege het CLB betekent praktisch niets voor het werk van onze  
onderwijzers. 1    2    3    4    5    6 

27. De ontwikkeling van lagere schoolkinderen  wordt het best gestimuleerd door 
positieve ervaringen die de drang tot exploratie aanspreken. 1    2    3    4    5    6 

28. Leerkrachten worden best jaarlijks door de directie geëvalueerd. 1    2    3    4    5    6 

29. Om een goed schoolbeleid te kunnen voeren moet de directeur een 
voortrekkersrol vervullen. 1    2    3    4    5    6 

30. Ik vind dat ouders een invloed moeten hebben op de organisatorische vormgeving 
van het onderwijs bij ons op school. 1    2    3    4    5    6 

31. De leerkrachten in onze school steunen datgene wat we met de school willen 
bereiken. 1    2    3    4    5    6 

32. Het CLB speelt in onze school een belangrijke rol in de verwijzing en advisering van 
kinderen. 1    2    3    4    5    6 

33. De diversiteit in sociale achtergrond moet ook in de samenstelling van de 
oudervereniging of ouderraad weerspiegeld worden. 1    2    3    4    5    6 

34. Bij de aanpak van leer- en ontwikkelingsproblemen dienen de klasseleerkrachten 
een centrale rol te vervullen. 1    2    3    4    5    6 

35. In onze school zijn er meningsverschillen tussen de leden van het team over welke 
school we willen zijn. 1    2    3    4    5    6 

36. Het CLB doet voor onze school veel nuttig werk. 1    2    3    4    5    6 

37. Oudercontactavonden leveren voor mij als directeur vrijwel niets op. 1    2    3    4    5    6 

38. Ik vind dat ouders via de oudervereniging of ouderraad invloed moeten hebben op 
de inhoud van het onderwijs bij ons op school. 1    2    3    4    5    6 

39. Leerkrachten worden best bij alle aspecten van het beleid in een school betrokken. 1    2    3    4    5    6 
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7. Kenmerken van het gevoerde beleid 
 
 
Geef in wat volgt aan wat objectief gezien de kenmerken zijn van het beleid dat op uw school gevoerd wordt. 
Omdat het beleid vaak niet alleen door de directie wordt gevoerd, staat er overal nadrukkelijk “wij” of “we”, 
verwijzend naar alle betrokkenen (schoolbestuur, directie, schoolteam, …). Het is dus mogelijk dat uw 
beoordeling van de hierna volgende uitspraken verschilt van uw respons op gelijkaardige uitspraken in de 
voorgaande sectie waarin naar uw persoonlijke opvattingen werd gepeild.  
 
 1 = helemaal niet van toepassing 
 2 = niet van toepassing 
 3 = eerder niet van toepassing 
 4 = eerder wel van toepassing 
 5 = van toepassing 
 6 = volledig van toepassing 

 
          In onze school… schaal 

1 Wordt binnen het team overlegd omtrent de voorwaarden voor doorstroming van 
KO naar LO 1    2    3    4    5    6 

2 Staan we open voor niet-Nederlandstalige kinderen die door naburige scholen 
naar ons worden doorverwezen. 1    2    3    4    5    6 

3 Wisselen we ervaringen en methodieken uit met collega’s uit het buitengewoon 
onderwijs 1    2    3    4    5    6 

4 Wordt er bij het formuleren van een advies tot zittenblijven of tot verwijzing naar 
het buitengewoon onderwijs vooral voortgegaan op het oordeel van het CLB. 1    2    3    4    5    6 

5 Worden specifieke activiteiten voor de taalvaardigheidsontwikkeling van niet-
Nederlandstalige leerlingen georganiseerd. 1    2    3    4    5    6 

6 Vinden we een nauwe samenwerking met logopedisten en revalidatiecentra een 
noodzaak om leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden goed te kunnen aanpakken. 1    2    3    4    5    6 

7 Proberen we de ouders heel sterk bij het schoolleven te betrekken. 1    2    3    4    5    6 
8 Nemen we er de tijd voor om ouders uit te leggen wat de betekenis is van de 

activiteiten die we met en voor de leerlingen organiseren. 1    2    3    4    5    6 

9 Is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de leerkrachten van 
het KO en de leerkrachten van het LO. 1    2    3    4    5    6 

10 Staan de leerkrachten in het LO open voor suggesties tot vernieuwing en 
optimalisering van de klaspraktijk. 1    2    3    4    5    6 

11 Proberen we door specifieke accenten in onze werking en gerichte beeldvorming 
de school aantrekkelijk te maken voor autochtone Vlaamse kinderen. 1    2    3    4    5    6 

12 Is het moeilijk om de leerkrachten van het LO achter één gemeenschappelijk 
pedagogisch project te krijgen.  1    2    3    4    5    6 

13 Is er door de bemoeizucht van het schoolbestuur van autonomie inzake financieel 
beleid eigenlijk geen sprake. 1    2    3    4    5    6 

14 Speelt bij de benoeming van leerkrachten de kwaliteit van hun werk het sterkst 
door. 1    2    3    4    5    6 

15 Proberen we rekening te houden met de specifieke gezinssituatie van kinderen 
van alleenstaande of gescheiden ouders of uit nieuw-samengestelde gezinnen. 1    2    3    4    5    6 

16 Gaan leerlingen gedurende de schooltijd naar een revalidatiecentrum voor de 
remediëring van leer- of ontwikkelingsproblemen. 1    2    3    4    5    6 

17 Stoppen we in voorkomend geval heel wat energie in het proberen overtuigen van 
ouders dat zittenblijven of overgang naar het BuO voor hun kind echt het beste is. 1    2    3    4    5    6 

18 Adviseren we ouders van wie het kind niet rijp is voor het eerste leerjaar om een 
jaar speelleerklas of brugklas te doen. 1    2    3    4    5    6 

19 Nemen we eigenlijk alleen niet-Nederlandstalige kinderen op om het 
leerlingenaantal op peil te houden. 1    2    3    4    5    6 

20 Proberen we heel sterk ervaringsgericht te werken in het lager onderwijs. 1    2    3    4    5    6 
21 Worden leerlingen zoveel mogelijk naar leeftijd gegroepeerd. 1    2    3    4    5    6 
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22 Nemen we er de tijd voor om te luisteren naar de problemen die ouders hebben. 1    2    3    4    5    6 
23 Proberen we ervoor te zorgen dat de school ook een ontmoetingsplaats voor 

ouders is. 1    2    3    4    5    6 

24 Worden ouders vooral voor praktische aangelegenheden bij het schoolleven 
betrokken. 1    2    3    4    5    6 

25 Staan de leerkrachten in het LO open voor de bespreking van onvolkomenheden 
en mogelijkheden tot verbetering van de klaspraktijk. 1    2    3    4    5    6 

26 Kunnen we eigenlijk heel veel zelf bepalen hoe we de dingen regelen; het 
schoolbestuur laat ons daarin geheel vrij. 1    2    3    4    5    6 

27 Proberen we via gerichte wervingscampagnes bij allochtone ouders het aandeel 
niet-Nederlandstalige kinderen op het peil van de regio te brengen. 1    2    3    4    5    6 

28 Is het nogal moeilijk een autonoom leerlingenbeleid te voeren. 1    2    3    4    5    6 
29 Worden alleen kleuters die er echt klaar voor zijn, tot het eerste leerjaar 

toegelaten. 1    2    3    4    5    6 

30 Proberen we vooral de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. 1    2    3    4    5    6 
31 Vinden we dat ouders zich niet te veel met de interne werking van de school en 

de klas moeten moeien. 1    2    3    4    5    6 

32 Kunnen we zeggen dat de samenstelling van het oudercomité de 
verscheidenheid in sociale achtergrond van onze leerlingenpopulatie 
weerspiegelt. 

1    2    3    4    5    6 

33 Worden de leerkrachten in het LO goed begeleid in het optimaliseren van hun 
klaspraktijk. 1    2    3    4    5    6 

34 Kunnen de leerkrachten mee het beleid van de school vorm geven. 1    2    3    4    5    6 
35 Weegt bij de aanstelling of benoeming van een personeelslid de stem van de 

directie het zwaarst door. 1    2    3    4    5    6 

36 Proberen we met wachtlijsten voor Nederlandstalige kinderen het aandeel niet-
Nederlandstaligen op het peil van de regio te brengen. 1    2    3    4    5    6 

37 Wordt er bij het formuleren van een advies tot zittenblijven of tot verwijzing naar 
het buitengewoon onderwijs vooral voortgegaan op het oordeel van de 
klasseleerkracht. 

1    2    3    4    5    6 

38 Vinden we remediërend onderwijs minder geschikt. 1    2    3    4    5    6 
39 Wordt voortdurend gezocht naar betere wijzen om leer- en 

ontwikkelingsmoeilijkheden aan te pakken. 1    2    3    4    5    6 

40 Streven we ernaar dat de samenstelling van het oudercomité de verscheidenheid 
in sociale achtergrond van onze leerlingenpopulatie weerspiegelt. 1    2    3    4    5    6 

41 Staan de leerkrachten in het LO open voor commentaren en suggesties die de 
kwaliteit van de werking in de klas kunnen verbeteren. 1    2    3    4    5    6 

42 Moeten we voor de aankoop van van alles en nog wat de toestemming van het 
schoolbestuur vragen. 1    2    3    4    5    6 

43 Wordt voortdurend gezocht naar betere manieren om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen LO te bevorderen. 1    2    3    4    5    6 

44 Vormen kringgesprek en spel de belangrijkste elementen voor de stimulering van 
de socio-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen LO. 1    2    3    4    5    6 

45 Proberen wij het aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen zoveel mogelijk te 
beperken. 1    2    3    4    5    6 

46 Doen we geen moeite om een advies tot verwijzing naar het BuO op te stellen als 
we merken dat de ouders er toch niet open voor staan. 1    2    3    4    5    6 

47 Vinden we dat de aanpak van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden in de eerste 
plaats in de klas moet gebeuren. 1    2    3    4    5    6 

48 Is er een sterke tendens tot overleg en samenwerking tussen de onderwijzers. 1    2    3    4    5    6 
49 Worden leerlingen slechts in uiterste nood naar het BuO doorverwezen 1    2    3    4    5    6 
50 Wordt het creëren van veiligheid en geborgenheid ook voor lagere 

schoolleerlingen belangrijk geacht. 1    2    3    4    5    6 

51 Proberen we de leefwereld van de leerlingen en hun ouders thuis te betrekken in 1    2    3    4    5    6 



 - 22 -

de activiteiten in de klas. 
52 Staan de leerkrachten in het LO heel erg op hun eigen autonomie. 1    2    3    4    5    6 
53 Worden de leerkrachten eigenlijk niet echt op de kwaliteit van hun werk 

geëvalueerd. 1    2    3    4    5    6 

54 Nemen ook Nederlandstalige leerlingen deel aan taalvaardigheidsactiviteiten. 1    2    3    4    5    6 
55 Laten we leerlingen LO principieel niet zittenblijven 1    2    3    4    5    6 
56 Proberen we te compenseren voor de ontwikkelingskansen die de leerlingen thuis 

niet krijgen. 1    2    3    4    5    6 

57 Vinden we het belangrijk dat de leerlingen goed op het SO worden voorbereid. 1    2    3    4    5    6 
58 Weegt het schoolbestuur nogal zwaar op de interne besluitvorming. 1    2    3    4    5    6 
59 Adviseren we ouders van wie het kind niet rijp is om over te gaan, het eerste 

leerjaar over te doen. 1    2    3    4    5    6 

60 Proberen we de ouders ook bij het beleid van de school te betrekken. 1    2    3    4    5    6 
61 Wordt er vooraleer een advies tot doorverwijzing naar het BuO geformuleerd 

wordt, nagegaan in hoeverre de ouders er open voor staan. 1    2    3    4    5    6 

62 Probeer ik me als directeur door geregelde klasbezoeken en gesprekken met 
individuele leerkrachten een beeld te vormen van de kwaliteit van hun 
klaspraktijk. 

1    2    3    4    5    6 

63 Staan de leerkrachten in het LO open voor het exploreren van nieuwe 
mogelijkheden om de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. 1    2    3    4    5    6 

64 Geven we leerlingen die niet aan de minimumeisen voldoen geen getuigschrift 
van lager onderwijs. 1    2    3    4    5    6 

65 Geven we zonodig ook in de hogere leerjaren advies tot zittenblijven. 1    2    3    4    5    6 
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8. Specifieke methodieken, materialen, vernieuwingsprojecten … 
 
8.1 Werkt de lagere afdeling van uw school met een bepaald leerlingvolgsysteem?  
 

          JA  NEEN 
 

♦ Zo ja, welk of welke?   _________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

♦ In welke klassen wordt het gebruikt?  ____________________________________________________ 
 
♦ Wordt de individuele informatie uit dat leerlingvolgsysteem meegegeven naar de leerkrachten van het 

volgende leerjaar  

♦ binnen uw school?        JA  NEEN  

♦ van andere scholen?        JA  NEEN 
 

 
8.2 Neemt uw school deel aan specifieke vernieuwingsprojecten binnen het lager onderwijs? 

          JA  NEEN 
 

♦ Zo ja, welke?  _______________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 
♦ Met welke klassen?  _________________________________________________________________ 

 
 
8.3 Participeert uw school aan of organiseert ze specifieke projecten voor ouders van lagere 

schoolleerlingen? 

          JA  NEEN 
 

♦ Zo ja, welke?  _______________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

♦ Welke leeftijd hebben de kinderen van de betrokken ouders?  __________________________________ 
 
 
8.4 Participeerde uw school aan of organiseerde ze vorig schooljaar specifieke projecten voor 

ouders van kleuters? 

          JA  NEEN 
 

♦ Zo ja, welke?  _______________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

♦ Welke leeftijd hadden de kinderen van de betrokken ouders?  __________________________________ 
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Invuldatum: …… / …… / 2003 
 
 
Hoeveel tijd had u nodig voor het invullen van deze vragenlijst? ……………… 
 

 
 

 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft bij deze vragenlijst in het bijzonder of bij het 
onderzoek in het algemeen, dan kan u deze hieronder vermelden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij danken u voor uw gewaardeerde medewerking ! 
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Bijlage 3:  Frequentieverdeling per steekproef van de variabele  

 ‘pedagogisch project’ 
 

 

Het pedagogisch project van de deelnemende vestigingsplaatsen zoals ingevuld in de directievragenlijs-

ten. Percentages (relatieve frequenties) in de verschillende steekproeven. 

VARIABELE PEDAGOGISCH PROJECT %REF %GOK %GENT %METH 

DL1_PEDP_1 Traditioneel 

73,39%  

(91/124) 

84,62%  

(22/26) 

55,00%  

(11/20) 

 

DL1_PEDP_2 Ervaringsgericht 

2,42%  

(3/124) 

 5,00%  

(1/20) 

14,29%  

(4/28) 

DL1_PEDP_3 Freinet 

1,61%  

(2/124) 

3,85%  

(1/26) 

10,00%  

(2/20) 

46,43%  

(13/28) 

DL1_PEDP_5 Steiner  

 

 

14,29%  

(4/28) 

DL1_PEDP_6 Jenaplan  

 10,00%  

(2/20) 

 

 Andere: bijbelgericht 

0,81%  

(1/124) 

 

 

 

 Andere: leefschool  

 

 

3,57%  

(1/28) 

DL1_PEDP_12 Traditioneel,  

ervaringsgericht 

12,90%  

(16/124) 

7,69%  

(2/26) 

5,00%  

(1/20)  

DL1_PEDP_18 Traditioneel, 

ander: n.n.o.* 

0,81%  

(1/124)    

DL1_PEDP_18 Traditioneel, ander:  

niveaugroepen wiskunde/taal 

0,81%  

(1/124) 

 

 

 

DL1_PEDP_18 Traditioneel, ander:  

christelijk geïnspireerd 

0,81%  

(1/124)    

DL1_PEDP_127 Traditioneel,  

Ervaringsgericht, project 

4,84%  

(6/124) 

3,85%  

(1/26)   

DL1_PEDP_128 Traditioneel,  

Ervaringsger., zorgzame school 

1,61%  

(2/124)    

DL_PEDP_27 Ervaringsgericht, 

projectonderwijs 

0,81%  

(1/124)  

5,00%  

(1/20) 

10,71%  

(3/28) 

DL1_PEDP_32 Freinet, 

Ervaringsgericht   

5,00%  

(1/20)  

DL_PEDP_61 Jenaplan,  

Traditioneel   

5,00%  

(1/20)  

DL1_PEDP_827 Leefschool,  

ervaringsgericht, project    

10,71%  

(3/28) 

*n.n.o.: niet nader omschreven 

 



 

 



 

Bijlage 4: Histogrammen 
 

 

1. Schaal ‘Gerichtheid van het LO-team op vernieuwing (10 items) ................................. B4 – 1 

 

2. Schaal ‘Gerichtheid van het LO-team op vernieuwing (6 items) .................................. B4 – 1 

 

3. Schaal ‘Optimalisering van de klaspraktijk’ .......................................................... B4 – 2 

 

4. Schaal ‘Tendens tot overleg en samenwerking’ ...................................................... B4 – 2 

 

5. Schaal ‘Aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling’......................................... B4 - 3 

 

6. Schaal ‘Ouderparticipatie’............................................................................... B4 - 3 

 

7. Schaal ‘Positieve houding t.o.v. zittenblijven’....................................................... B4 - 4 
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