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INLEIDING
HET EXPERIMENT MODULARISERING
IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

1 Modularisering als remedie  voor problemen  in het secundair
beroepsonderwijs

In  tal  van  onderwijspublicaties,  beleidsbrieven,  visies  op  onderwijs,…  wordt
regelmatig  gewezen  op  een  aantal  tekortkomingen  in  het  onderwijs.  Een  tweetal
problematieken  voeren  in  de  debatten  rond  vormgeving  en  vernieuwing  van  het
(beroeps)secundair  onderwijs  de  boventoon.  In  de  eerste  plaats  het  lage
rendement  van  het  beroepsgericht  onderwijs  gezien  het  hoge  aantal
ongekwalificeerde  uitstromers  (Van  Valckenborgh  e.a.,  1999a; Van  Valckenborgh
e.a., 1999b; Douterlungne  e.a., 2001). Een tweede  problematiek  baseert  zich  op  een
niet-flexibele  aansluiting  tussen  onderwijs  en arbeidsmarkt  (Creten  e.a., 2003). 

Daarnaast  dient  het  onderwijs  ook rekening  te houden  met  de  veranderingen  in de
eisen  die  de  samenleving  aan  haar  burgers  stelt.  Een  kennissamenleving  vraagt
om  goed  opgeleide  mensen  die  inzetbaar  zijn  op  de  arbeidsmarkt  en  die
volwaardig  participeren  in de  samenleving.  

In  de  context  van  deze  tekortkomingen  in  het  onderwijs  en  algemene
ontwikkelingen  is  de  Vlaamse  overheid  gestart  met  het  experiment
modularisering.

In  de  context  van  de  zojuist  geschetste  problematieken  in  het  onderwijs  wordt
steeds  vaker  het  concept  modularisering  genoemd.  Met  modulair  onderwijs  tracht
men  in  de  eerste  plaats  niet  meer  te beoordelen  op  mislukkingen,  maar  veeleer  op
basis  van  competenties,  zodat  er succesbeleving  bij de  leerling  teweeggebracht  kan
worden.  Daarnaast  wordt  er  aandacht  besteed  aan  de  aansluiting  van  onderwijs
op  de  arbeidsmarkt,  zodat  een  leerling  tegemoet  kan  komen  aan  de  gevraagde
kwalificaties  van  het  werkveld.  De  taak  van  het  onderwijs  zit  hem  daarin  de
jongeren  breed  op  te  leiden,  zodat  er  voldoende  ruimte  en  taken  overblijven  voor
de  beroepswereld  om  hen  de  specialismen  van  het  vak  bij  te  brengen.  Een
volgende  doelstelling  is het  vergroten  van  de  toegankelijkheid  van  het  onderwijs
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en  het  bevorderen  van  de  doorstroming.  Om  dit  te  kunnen  realiseren  dient  er
gewerkt  te  worden  aan  de  flexibiliteit  van  het  onderwijsaanbod  op  maat  gemaakt
voor  elke gebruiker.

Om  deze  redenen  is de  Vlaamse  overheid  sinds  1 september  2000 in  het  voltijds
beroepssecundair  onderwijs  (BSO), deeltijds  beroepssecundair  onderwijs  (DBSO)
en  de  vierde  graad  personenzorg  gestart  met  het  experiment  modularisering.  In
dit  experiment  staan  de  volgende  doelstellingen  centraal:

1. verminderen  van  de  ongekwalificeerde  uitstroom

2. een  flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  realiseren

3. het  stimuleren  van  levenslang  en levensbreed  leren

4. het  welbevinden  van  de  leerlingen  verhogen  d.m.v.  tussentijdse  succesbeleving

5. het  doorzichtiger  maken  van  het  onderwijsaanbod.

Naast  de  zojuist  geformuleerde  doelstellingen  opent  het  project  modularisering
ook  nieuwe  wegen  voor  pedagogisch-didactische  vernieuwingen,  zoals  het
werken  met  gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten  (GOA),  geïntegreerde
activiteiten,  meer  actieve  werkvormen,  zelfstandig  leren.  

2 Het experiment

2.1 Selectie  van de scholen

In  1996 wordt  er  in  Vlaanderen  voor  het  eerst  weer  het  concept  ‘modularisering’
genoemd.  Een werkgroep  stelde  een  rapport  voor  met  maatregelen  met  betrekking
tot  het  BSO. Deze  werkgroep  bestond  uit  deskundigen  van  het  onderwijs,  PMS,
administratie  en  inspectie.  In  dit  rapport  werd  er  een  pleidooi  gehouden  voor
“gemodulariseerd onderwijs binnen een bepaald studiegebied met  o.a. het doorbreken van
het  jaarklassensysteem in  de tweede en derde graad van  het  BSO  en de zevende jaren”
(Peeters,  in Dienst  Europese  Projecten,  1998, p.2). Vanaf  dat  moment  wordt  alles in
het  werk  gesteld  om modulair  onderwijs  te kunnen  uitbouwen.

In  juni  1997 heeft  de  Dienst  Europese  Projecten,  die  sinds  1 september  1999 de
Dienst  Beroepsopleidingen  is  geworden,  van  de  minister  de  opdracht  gekregen
een  concrete  uitwerking  te verzorgen  van  een  modulair  onderwijsaanbod.  Dit  was
gericht  op  de  invoering  in het  kwalificatiegericht  onderwijs,  te weten  BSO, DBSO,
TSO, BuSO, OV3 en OSP met  prioriteit  van  het  BSO en het  DBSO.

Sedert  1  september  2000  wordt  er  in  het  voltijds  deeltijds  beroepssecundair
onderwijs  geëxperimenteerd  met  modulair  opgebouwd  onderwijs.  Vanaf  1
september  2001  is  dit  ook  ingevoerd  in  het  buitengewoon  beroepssecundair
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onderwijs  (opleidingsvormen  3 en 4). In eerste  instantie  is het  experiment  voorzien
tot  2006-2007 om  zeker  twee  cohorten  een  volledig  modulaire  onderwijsstructuur
gevolgd  te kunnen  hebben.  

Sedert  september  2003  kent  ook  de  basiseducatie  een  aantal  opleidingen  in
modulaire  vorm.  In  de  basiseducatie  wordt  er  naar  gestreefd  om  na  verloop  van
tijd  alle  opleidingen  in  modulaire  structuur  aan  te  bieden.  In  de
volwasseneneducatie  is  het  werken  met  modules  al  langere  tijd  gangbaar.
Modularisering  is met  andere  woorden  niet  langer  meer  een  vreemde  eend  in  de
bijt te noemen,  als we  de  verschillende  onderwijspraktijken  nader  bekijken.

Na  een  ronde  van  uitleg  over  modularisering  op  vijf  locaties  in  Vlaanderen
konden  scholen  een  dossier  indienen  om  deel  te  nemen  aan  het  experiment.  Er
werden  in  eerste  instantie  een  70-tal  dossiers  ontvankelijk  verklaard.  Deze  zijn
door  de  projectgroepen  bekeken  samen  met  de  inspectieverslagen  van  de  scholen
(indien  deze  niet  te  oud  waren).  Vanuit  de  stuurgroep,  waarin  o.a.
vertegenwoordigers  van  de  koepelorganisaties  zetelden  werd  een  voorstel  gedaan
van  welke  scholen  er  zouden  deelnemen.  Zij  moesten  rekening  houden  met  een
aantal  voorwaarden  van  Europa  om  de  diversiteit  te  waarborgen.  Er  moest
bijvoorbeeld  een  evenredige  verdeling  gewaarborgd  kunnen  worden  van:
landelijke  en  stedelijke  scholen,  grote  en  kleine  scholen,  studiegebieden  uit  harde
en  zachte  sectoren.  Een  bijkomend  selectiecriterium  vanuit  de  stuurgroep  was  dat
er  een  vastgelegd  quotum  bestond  voor  deelname  van  scholen  uit  alle  netten.  De
Minister  van  Onderwijs  ging  over  de  uiteindelijke  goedkeuring  (Ministerieel
Besluit).

In  de  vierde  graad  verpleegkunde  van  het  studiegebied  personenzorg  is  er  een
grondige  structuurwijziging  geweest,  die  in  de  toekomst  enkel  nog  zal  leiden  tot
één  diploma,  namelijk  ‘diploma  in  de  verpleegkunde’.  Dit  diploma  zal  vanaf  30
juni  2005 het  diploma  van  ‘gediplomeerd  ziekenhuisverpleegkundige’  en  dat  van
‘gediplomeerd  psychiatrisch  verpleegkundige’  vervangen  (Decreet  betreffende
onderwijs-XIII-Mozaïek,  BS 27  november  2001).  Vanaf  het  schooljaar  2004-2005
zullen  alle  scholen,  op  één  school  na,  volledig  volgens  een  modulaire  structuur
werken.  

De  scholen  hadden  de  keuze  uit  twee  instapmomenten.  De  eerste  lichting  is
gestart  met  voorbereidingen  in  1999 en  in  2000 gestart  met  modulair  onderwijs
binnen  hun  school.  De volgende  lichting  is een  jaar later  gestart.

3 Evaluatie van het experiment

Om  na  te gaan  of deze  doelstellingen  van  het  experiment  bereikt  worden,  werd  er
een  evaluatieonderzoek  opgezet  in  opdracht  van  het  Departement  Onderwijs
(Onderwijskundig  Beleids-  en  Praktijkgericht  Wetenschappelijk  Onderzoek).
Binnen  een  longitudinaal  onderzoek,  uitgevoerd  door  de  Vrije Universiteit  Brussel
(VUB)  en  de  Universiteit  Antwerpen  (UA)  worden  twee  cohortes  gevolgd
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vermoedelijk  tot  2006-2007.  Dit  gebeurde  onder  leiding  van  Mark  Elchardus
(VUB) en  Koen  Pelleriaux  (UA). Harry  Parys  nam  een  deel  van  het  veldwerk  voor
zijn  rekening  en  Tim  Peeters  verichtte  een  groot  deel  van  de  analyses.  Dit
eindrapport  werd  mee  geschreven  door  Koen Pelleriaux  en Tim Peeters.

Het  Hoger  Instituut  voor  de  Arbeid  (HIVA)  kreeg  de  opdracht  om  de  manier
waarop  het  modulariseringsexperiment  in  de  praktijk  vorm  krijgt  te  beschrijven
en  te  evalueren.  Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  door  Helena  Op  den  Kamp.
Katrien  Van  Valckenborgh  ontwikkelde  het  onderzoeksinstrument,  op  basis  van
eigen  studies  over  de  flexibilisering  en  modularisering  van  het  onderwijs.  Lieve
Ruelens  stond  mee  in voor  de  dataverzameling.  Zij nam  diepte- interviews  af in de
Centra  voor  Deeltijds  Onderwijs  gezien  haar  expertise  met  betrekking  tot
deeltijdse  onderwijssystemen.  Het  project  gebeurde  onder  leiding  van  Katleen  De
Rick. Zij droeg  ook bij tot  de  analyse  en stond  mee  in voor  de  rapportering.

Het  onderzoeksrapport  bestaat  uit  twee  delen.  In  deel  I wordt  de  invoering  van
een  modulair  onderwijssysteem  in  de  scholen  die  deelnemen  aan  het  experiment
geanalyseerd  op  basis  van  gegevens  verkregen  met  kwalititatief  onderzoek.  Er
wordt  nagegaan  hoe  een  modulair  systeem  programmatorisch,  pedagogisch-
didactisch  en  organisatorisch  vorm  krijgt  in  de  experimentscholen  en  welke
factoren  de  modularisering  belemmeren  dan  wel  bevorderen.  Hierbij  wordt
nagegaan  welke  types  van  modularisering  in  de  praktijk  terug  te  vinden  zijn  en
wordt  gezocht  naar  indicaties  voor  de  mate  waarin  de  doelen  bereikbaar  zijn  die
door  de  overheid  werden  vooropgesteld.  Op  basis  van  de  bevindingen  worden
aanbevelingen  geformuleerd  voor  de  implementatie  van  modulaire  systemen  in
de  onderwijspraktijk  van  het  secundair  beroepsonderwijs.  

In  deel  II worden  de  verschillende  doelstellingen  die  het  experiment  zich  stelde
kwantitatief  getoetst.  We doen  dit  aan  de  hand  van  een  systematische  vergelijking
van  leerlingen  in  de  experimentele  groep  en  een  parallelle  controlegroep.  Deze
beide  groepen  werden  opgevolgd  en  verschillende  keren  bevraagd.  Daarnaast
wordt  ook  gebruik  gemaakt  van  de  administratieve  gegevens  over  de  leerlingen
voor  het  evalueren  van  de  voortijdige  uitval  van  leerlingen  uit  het
onderwijssysteem.

Tot  slot  van  dit  inleidende  hoofdstuk  willen  we  het  Departement  Onderwijs  van
de  Vlaamse  Gemeenschap  en  de  Minister  van  Onderwijs  en  Vorming  hartelijk
danken.  Zij  hebben  niet  enkel  dit  onderzoek  gefinancierd  maar  maken  het  ook
mogelijk  dat  grootscheepse  experimenten  als  het  onderhavige  mogelijk  zijn.
Daarnaast  zijn  we  dank  verschuldigd  aan  alle  personen  en  onderwijsinstanties  in
Vlaanderen  die  op  de  een  of andere  manier  hun  medewerking  hebben  verleend  bij
de  realisatie  van  dit  onderzoek.  
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DEEL I
DE IMPLEMENTATIE VAN HET EXPERIMENT
MODULARISERING IN HET SECUNDAIR
BEROEPSONDERWIJS 

Helena Op den Kamp & Katleen De Rick
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HOOFDSTUK 1 
MODULAIRE ONDERWIJSSYSTEMEN

In  eerder  onderzoek  van  het  HIVA  werd  de  literatuur  over  modulaire
onderwijssystemen  grondig  geanalyseerd  (Van  Valckenborgh  e.a.,  1999a;  Van
Valckenborgh,  Douterlungne  & Sels,  1999b). In  dit  hoofdstuk  wordt  de  kern  van
de  resultaten  van  die  literatuurstudie  herhaald.  Eerst  wordt  ingegaan  op  de
hoofdcomponenten  van  modulaire  onderwijssystemen  (§1), vervolgens  wordt  een
schets  gegeven  van  eerdere  ervaringen  met  modularisering  in het  buitenland  (§2). 

1 De  drie componenten  van modulaire onderwijssystemen

De invoering  van  modulair  onderwijs  in  een  school  vraagt  veranderingen  op  drie
vlakken.  Modularisering  staat  ten  eerste  voor  een  specifieke  opbouw  en
programmering  van  lesinhouden.  Dat  wordt  de  inhoudelijke  en
programmatorische  component  van  modularisering  genoemd  (§1.1). In de  tweede
plaats  vraagt  modulair  onderwijs  om  een  gepaste  pedagogie  en  didactiek.  Dat  is
de  tweede  component  (§1.2). De  derde  component  van  modularisering  omvat  de
organisatorische  aspecten  die  van  belang  zijn  om  de  eerste  twee  componenten  te
realiseren  (§1.3). 

1.1 De  inhoudelijke  en programmatorische  component

In een  modulair  onderwijssysteem  kunnen  modules  als volgt  gedefinieerd  worden
(Van  Valckenborgh,  Douterlungne  & Sels;  1999b):  afgeronde,  kleine  gehelen  met
een  zekere  zelfstandige  status  die  qua  leerstof  een  intern  samenhangend  geheel
(onder  meer  van  beroepshandelingen)  vormen  en  die  flexibel  programmeerbaar
zijn.  Modularisering  impliceert  met  andere  woorden  een  specifieke
leerstofordening.  

Op  inhoudelijk  vlak  wordt  er  van  scholen  verwacht  dat  zij  opleidingsprofielen
(een  beschrijving  van  een  opleidingstraject  waarin  de  taken,  vereiste  kennis  en
beroepshoudingen  van  een  beginnend  beroepsbeoefenaar  aangeleerd  worden)
omzetten  in onderwijsprogramma’s  die  opgedeeld  zijn in modules . Daarbij  is elke
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module  bedoeld  om  de  leerling  basiscompetenties,  sleutelvaardigheden  en
basisvorming  te  laten  verwerven.  Binnen  deze  modules  is  de  integratie  van
theorie- ,  praktijk-  en  algemene  vakken  cruciaal.  De  herstructurering  van  het
onderwijsprogramma  heeft  ook gevolgen  voor  het  leer- en lesmateriaal.

Flexibiliteit  op  programmatorisch  vlak  heeft  te  maken  met  de  mate  waarin
leerlingen  zelf  een  eigen  leerweg  kunnen  uitstippelen  om  een  bepaalde
kwalificatie  te  behalen.  De mate  waarin  leerlingen  dat  kunnen  doen,  hangt  af van
de  samenhang  tussen  modules  binnen  een  opleiding.  Volledig  flexibele  en  vrij te
kiezen  leerwegen  zijn  enkel  mogelijk  wanneer  alle  modules  onafhankelijk  van
elkaar  zijn  of wanneer  ze  met  andere  woorden  niet  op  elkaar  voortbouwen.  In  de
praktijk  is  deze  volledige  flexibiliteit  in  het  secundair  onderwijs  niet  mogelijk,
aangezien  vele  leerinhouden  pas  kunnen  aangebracht  worden  wanneer  andere
verworven  zijn of omdat  de  leerinhouden  verschillen  qua  moeilijkheidsgraad.  

Om  de  leerwegen  van  individuele  leerlingen  te  stroomlijnen,  worden  de  relaties
tussen  modules  binnen  een  opleiding  op  voorhand  vastgelegd  en  dat  leidt  voor
elke  opleiding  tot  een  specifiek  leertraject.  Er  wordt  aangegeven  voor  welke
modules  er  geen  en  voor  welke  modules  er  wel  instapvereisten  zijn.  In het  laatste
geval  wordt  men  pas  toegelaten  tot  een  module  wanneer  men  het  certificaat  van
één  of  meerdere  andere  modules  behaald  heeft.  Het  is  mogelijk  dat  een  aantal
modules  dezelfde  instapvereisten  hebben.  In  dat  geval  kunnen  deze  modules  in
theorie  in  willekeurige  volgorde  doorlopen  worden.  Voor  het  experiment  werden
leertrajecten  uitgewerkt  door  door  de  Dienst  Beroepsopleiding.  

Elke  school  bepaalt  zelf  hoe  flexibel  haar  programmatie  is  binnen  de  door  de
overheid  voorafbepaalde  trajecten  of  met  andere  woorden  of  er  meer  of  minder
vrije keuze  in leerwegen  is voor  de  leerlingen . De praktijk  zal  voor  een  groot  deel
bepaald  worden  door  de  mogelijkheden  en  middelen  die  een  school  hiervoor  ter
beschikking  heeft.  Hoe  groter  de  keuzevrijheid  van  de  leerlingen  is, hoe  groter  de
behoefte  zal  zijn  aan  begeleiding  om  een  leerweg  uit  te  stippelen  binnen  het
traject.  Het  gevaar  bij  modularisering  is  immers  dat  leerlingen  de  onderlinge
samenhang  tussen  de  modules  niet  meer  zien  of  dat  er  in  hun  uiteindelijke
leerweg  geen  samenhang  meer  is tussen  de  modules.  

Naast  een  individualisering  van  leerwegen,  vraagt  modularisering  ook  dat
scholen  hun  leerlingen  maatwerk  bieden.  Dit  houdt  bijvoorbeeld  in  dat  leerlingen
op  hun  eigen  niveau  kunnen  werken  tijdens  gedifferentieerde
onderwijsactiviteiten.  Dergelijke  activiteiten  dienen  eveneens  een  plaats  te  krijgen
in het  onderwijsprogramma.  

1.2 De  pedagogisch- didactische  component

Modulair  onderwijs  vraagt  om  een  gepaste  pedagogisch-didactische  vormgeving,
aangezien  één  van  de  uitgangspunten  een  andere  visie op  leren  en onderwijzen  is.
Hierbij  zijn  er  bepaalde  verwachtingen  die  men  heeft  tegenover  de  leerling,  maar
ook  tegenover  de  leerkracht.  Om  die  verwachtingen  te  kunnen  doen  uitkomen,
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zijn  aanpassingen  in  de  pedagogie  en  didactiek  noodzakelijk  (Van  Valckenborgh,
Douterlungne  & Sels, 1999). 

Modulair  onderwijs  houdt  in  de  eerste  plaats  een  verandering  in  in  de
verwachtingen  ten  aanzien  van  de  leerlingen.  Men  wil  bereiken  dat  de  individuele
leerling  meer  verantwoordelijkheid  neemt  over  zijn  eigen  leerproces  en  in  staat  is
de  leerweg  uit  te stippelen  die  aansluit  bij zijn  eigen  verwachtingen,  behoeften  en
kunnen.  Van  de  leerling  wordt  met  andere  woorden  verwacht  dat  hij  een  meer
actieve  participerende  rol  gaat  spelen  binnen  het  onderwijs.  Modulair  onderwijs
moet  onderwijs  op  maat  van  de  leerlingen  mogelijk maken.  

Om  echter  van  leerlingen  deze  zelfstandige  houding  te  kunnen  verwachten  is het
noodzakelijk  dat  de  leerkracht  een  meer  coachende  rol  gaat  spelen.  Hij  is  niet
langer  de  pure  kennisoverdrager,  maar  vervult  een  meer  begeleidende  rol, waarbij
hij de  jongere  bij het  doorlopen  van  de  leerweg  coacht.  In deze  context  wordt  ook
de  term  ‘krachtige  onderwijsleeromgeving’  veelvuldig  in  de  onderwijsliteratuur
genoemd  (De  Corte,  1996;  de  Gram  & Römkens,  1994;  van  Veen  & Veugelers,
1996).  Deze  ‘coaching’  gebeurt  trouwens  niet  enkel  in  individuele  begeleiding,
maar  wordt  ook opgenomen  door  de  leerkrachten  in team.  Doordat  een  leerkracht
meer  individueel  met  de  leerlingen  bezig  is  en  leerkrachten  ook  onderling  meer
contact  hebben  is  de  kans  groter  dat  problemen  en  moeilijkheden  van  de
leerlingen  sneller  gedetecteerd  worden.

Ook  op  het  vlak  van  werkvormen  en  didactisch  materiaal  heeft  modularisering
een  aantal  voorwaarden.  De  werkvormen  waarmee  men  de  leerinhouden  kan
overbrengen  zijn  zeer  divers.  Men  kan  denken  aan  groepswerken,  rollenspelen,
individuele  opdrachten,  werken  met  casuïstiek,  afwisseling  van  theorie  en praktijk
in dezelfde  les, … Er zijn  werkvormen  die  vertrekken  van  de  concrete  ervaringen
van  leerlingen  en  werkvormen  die  aansluiten  bij de  context  waarin  het  geleerde
uiteindelijk  zal  toegepast  worden.   Bij de  werkvormen  dienen  de  meest  geschikte
didactische  hulpmiddelen  en  media  gebruikt  te  worden.  Er  wordt  meer  en  meer
gebruik  gemaakt  van  computers,  videomateriaal,  zelfstudiepakketten,  …  Er  zal
meer  toegewerkt  worden  naar  open  leercentra,  waar  leerlingen  op  elk  gewenst
moment  dat  didactisch  materiaal  kunnen  gebruiken  dat  ze nodig  hebben.

Tot  slot  heeft  deze  nieuwe  visie  op  leren  en  onderwijzen  ook  voorwaarden  voor
de  manier  van  evalueren  van  de  leerlingen.  Als  er  meer  gebruik  gemaakt  zal
worden  van  andere  methoden  om  leerlingen  leerstof  bij te  brengen,  dan  heeft  dit
uiteraard  ook  consequenties  voor  hoe  de  opgedane  kennis  getoetst  zal  worden.
Daarbij  moet  gezocht  worden  naar  een  evenwichtige  manier  van  toetsen  die  zich
ertoe  leent  om de  verschillende  kanten  van  de  leerstof  (immers  theorie,  praktijk  en
algemene  vakken  zijn meer  geïntegreerd)  voldoende  tot  hun  recht  te laten  komen.
Permanente  evaluaties,  geïntegreerde  casussen,  beoordeling  op  basis  van
rollenspelen,  gecombineerde  toets  voor  theorie  en  praktijk,  …  zijn  slechts  een
aantal  voorbeelden.
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1.3 De  organisatorische  component

Een  laatste  component  die  een  rol  speelt  bij de  implementatie  van  een  modulair
systeem  is  de  organisatorische  vormgeving.  Om  uiteindelijk  een  modulaire
structuur  in  de  onderwijspraktijk  in  te  bedden  wordt  er  van  de  schoolorganisatie
een  grotere  mate  van  flexibiliteit  gevraagd.  

Gezien  de  specifieke  inhoudelijke  en  programmatorische  én  pedagogisch-
didactische  invulling  van  modularisering,  is  samenwerking  tussen  de
verschillende  betrokken  actoren  binnen  een  school  (directie,  coördinatoren,
leerkrachten,  administratief  personeel)  noodzakelijk.  Een  mogelijk  gevolg  is  dat
het  aantal  overlegmomenten  tussen  de  betrokkenen  verhoogt  en  deze  momenten
zullen  moeten  gepland  worden.   

Daarbovenop  hebben  de  eerste  twee  componenten  wellicht  implicaties  voor  de
taakomschrijving  van  de  diverse  betrokken  actoren  zijn.  Het  opstellen  van  een
nieuw  leerprogramma,  het  maken  van  nieuw  leer-  en  lesmateriaal,  meer
overlegmomenten,  opmaken  van  deelcertificaten,  wijzigen  van  traject,
gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten,  permanente  evaluaties,…  kunnen  tot
gevolg  hebben  dat  het  aantal  arbeidsprestatie-uren  van  de  betrokkenen  toeneemt.
Voor  leerkrachten  is  een  bijkomende  bekommernis  van  een  meer  geïntegreerd
lespakket  dat  de  bekwaamheidsbewijzen  maar  tot  op  zekere  hoogte  een
verbreding  van  het  lespakket  toelaten.  Naar  inzetbaarheid  van  leerkrachten  toe
komen  we  voor  een  stuk  weer  terecht  bij  de  kwestie  rond  de
bekwaamheidsbewijzen.  Indien  een  leerkracht  bekwaam  is  om  een  uitgebreidere
taak  op  zich  te  nemen,  dan  kan  deze  individueel  bijspringen  waar  de  leerling  het
nodig  heeft.  Indien  echter  leerkrachten  dichter  bij hun  eigen  ‘vak’ moeten  blijven,
kan  dit  tot  gevolgen  hebben  dat  er  een  groot  verschil  zal  ontstaan  tussen
leerkrachten  op  wie  veel en leerkrachten  op  wie  weinig  een  beroep  gedaan  wordt.

Ook  voor  roostering  (lesroosters,  klassamenstelling)  heeft  het  modulaire  systeem
een  aantal  gevolgen.  Een  modulaire  onderwijsstructuur  drukt  zijn  stempel  op  de
lesroosters  van  de  leerkrachten  en leerlingen  en de  klassamenstelling.  Elke leerling
volgt  zijn  eigen  leerweg  volgens  zijn  eigen  wensen,  mogelijkheden  en  behoeften
(voor  zover  dat  natuurlijk  mogelijk  is binnen  het  vooropgestelde  traject  en  binnen
de  mogelijkheden  die  de  school  biedt).  Ook  de  leerstof  zal  voor  elke  leerling  apart
tijdens  het  afleggen  van  de  leerweg  aangepast  moeten  worden.  Daarnaast  geldt
dat  als  een  leerling  zijn  eigen  leerweg  volgt,  het  zou  kunnen  dat  hij  voor  de  ene
module  in  klas  A  zit  en  voor  de  andere  in  klas  B. Bij optimaal  maatwerk  zullen
klassen  na  verloop  van  tijd meer  en meer  verdwijnen.  

Een laatste  aspect  dat  bij de  organisatorische  vormgeving  aan  de  orde  is, is dat  een
meer  flexibele  en  ruimere  invulling  van  onderwijs,  die  modularisering  vraagt,
gevolgen  heeft  voor  de  infrastructuur  van  een  school.  Integratie  van  theorie-  en
praktijkvakken  bijvoorbeeld,  vraagt  lokalen  waarin  zowel  praktijk  alsook  theorie
gebracht  kan  worden.  Als  leerlingen  meer  groepswerk  moeten  verrichten,  zullen
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de  klassen  hiervoor  ingericht  moeten  worden,  net  zoals  zelfstudie  meer  ruimte  om
zelfstandig  te studeren  vraagt  (bv. open  leercentra).

2 Buitenlandse  ervaringen  met modularisering

In  Vlaanderen  is  modularisering  nog  een  vrij  nieuw  gegeven,  maar  in  andere
landen  zijn  delen  van  het  onderwijssysteem  echter  al  een  tijd  gemodulariseerd.
Van  Valckenborgh  e.a.  (1999a,  1999b,  1999c  en  2000)  bestudeerden  de
implementatie  van  modularisering  in  Nederland  en  Schotland  en  concludeerden
dat  er  een  aantal  varianten  te  onderscheiden  zijn  binnen  modularisering.  Ander
onderzoek  toonde  aan  dat  de  effecten  van  modularisering  verschillen  naargelang
de  manier  waarop  modularisering  wordt  ingevoerd.  

De varianten  van  modularisering  in de  onderwijspraktijk  zijn op  een  continuüm  te
plaatsen,  gaande  van  minimaal  flexibel  tot  zeer  flexibel.  Als  er  sprake  is  van  de
minimale  flexibele  variant,  dan  zijn  er  nauwelijks  verschillen  met  het  vroegere
onderwijssysteem.  Men  blijft immers  hoofdzakelijk  leerstof  aanbieden  per  leerjaar
(leerstofjaarklassensysteem).  In  deze  scholen  beperkt  de  modularisering  zich  tot
een  periodisering  van  het  onderwijs  en  in  se  gaat  het  nog  steeds  om  een  lineair
systeem.  In scholen  waar  een  zeer  flexibele  variant  van  modularisering  ingevoerd
is,  is  de  lineaire  opbouw  van  het  onderwijs  volledig  doorbroken.  Het  onderwijs
wordt  er  op  een  zeer  flexibele  manier  geprogrammeerd.  Ook  de  pedagogisch-
didactische  aanpak  in  een  school  met  een  modulair  onderwijssysteem  kan  in
meerdere  of in mindere  mate  flexibel zijn. 

Buitenlandse  effectenrapporten  (o.m.  Harms,  1995) tonen  aan  dat  de  verschillende
varianten  een  verschillende  impact  hebben  op  de  beoogde  doelen  van
modularisering.  De  effecten  van  een  variant  van  modularisering  die  weinig
flexibel  is,  zijn  gering.  Auteurs  bevelen  dan  ook  aan  om  modularisering  in  een
zeer  flexibele  variant  in te voeren.   

De  invoering  van  een  ‘maximaal  flexibele  variant’  van  modularisering  is  echter
niet  gemakkelijk  te  verwezenlijken.  Dat  blijkt  uit  Nederlandse  en  Schotse
ervaringen.  Een  maximaal  flexibele  variant  verwezenlijken  heeft  zoals  hierboven
aangetoond  heeft  immers  ingrijpende  consequenties  op  inhoudelijk  en
programmatorisch  vlak  als  op  pedagogisch-didactisch  en  organisatorisch  vlak.  De
context  waarin  scholen  moeten  functioneren  (met  zijn  eigen  financiële,  personele,
structurele,  … kenmerken)  maken  ingrijpende  vernieuwingen  niet  altijd  mogelijk
of zijn alleszins  niet  bevorderend  voor  deze  vernieuwingen.  

3 Besluit

Wanneer  men  het  secundair  beroepsonderwijs  modulariseert,  grijpt  men  vooral  in
op  de  inhoudelijke  en  programmatorische  component  van  het  onderwijs.  Een
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herprogrammering  alleen  is echter  onvoldoende  om  de  problemen  die  zich  in  het
beroepsonderwijs  voordoen  (zoals  ongekwalificeerde  uitstroom,  een  laag
welbevinden  bij  de  leerlingen,  …)  op  te  lossen.  Een  gepaste  pedagogie  en
didactiek  is  onontbeerlijk.  Inhoudelijke  en  programmatorische  veranderingen  en
pedagogisch-didactische  veranderingen  brengen  onvermijdelijk  ook
organisatorische  veranderingen  met  zich  mee.  

Ervaringen  uit  het  buitenland  met  modularisering  tonen  dat  modularisering  in
verschillende  varianten  bestaat.  Het  is hierbij  wel  belangrijk  om  te  beseffen  dat  er
niet  één  ideale  variant.  Welke  variant  het  meest  geschikt  is,  hangt  onder  meer  af
van  de  doelen  die  men  met  modularisering  wil  bereiken  en van  de  doelgroep.  Wat
wel  duidelijk  is  dat  naarmate  de  flexibiliteit  die  men  aan  het  modulair
onderwijssysteem  geeft, de  moeilijkheidsgraad  van  de  implementatie  stijgt. 

Voor  het  onderzoek  betekenen  deze  bevindingen  dat  bij  het  bestuderen  van  de
implementatie  van  modularisering  in  het  secundair  beroepsonderwijs  de  drie
componenten  van  modularisering  in  rekening  gebracht  moeten  worden,  dat
nagegaan  moet  worden  van  welke  varianten  er  sprake  is  en  dat  de  bevindingen
uiteindelijk  afgezet  moeten  worden  tegen  de  doelen  die  men  voor  ogen  heeft,
rekening  houdend  met  de  specifieke  kenmerken  van  jongeren  uit  het  secundair
beroepsonderwijs.  
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HOOFDSTUK 2 
DE OPZET VAN HET ONDERZOEK

1 Probleemstelling  en onderzoeksvragen

Het  vorige  hoofdstuk  toonde  aan  de  invoering  van  een  modulair
onderwijssysteem  gevolgen  heeft  op  het  inhoudelijke  en  programmatorische  vlak,
het  pedagogisch-didactisch  vlak  en  het  organisatorische  vlak.  Of  de
modulariseringsoperatie  succesvol  geïmplementeerd  wordt  en  of  de
vooropgestelde  doelen  bereikt  zullen  worden,  hangt  onder  meer  af  van  hoe
modularisering  op  die  drie  vlakken  vorm  krijgt. 

In  Vlaanderen  is de  modulaire  structuur  in  experimentele  vorm  ingevoerd  in  een
aantal  scholen  van  het  beroepssecundair  onderwijs.  De  eerste  vraag  die  gesteld
kan  worden  is hoe  de  invoering  verlopen  is en hoe  men  uiteindelijk  vorm  gegeven
heeft  aan  de  drie  genoemde  componenten  van  modularisering.  Dat  is  de  vraag
naar  de  implementatie  van  modularisering.  In  de  tweede  plaats  is  het  belangrijk
om na  te gaan  of de  doelen  van  de  overheid  bereikt  zijn of bereikt  kunnen  worden.
Dat  geldt  natuurlijk  voor  het  invoeren  van  modulaire  systemen  op  zich,  maar  ook
voor  de  finale  doelen  die  men  met  modularisering  wil  bereiken.  

De onderzoeksvragen  zijn met  betrekking  tot  de  implementatie:
(1) Hoe  wordt  een  modulair  systeem  op  schoolniveau  onderwijsinhoudelijk/
onderwijsprogrammatorisch,  pedagogisch-didactisch  en  organisatorisch
uitgebouwd?
(2)  Welke  factoren  faciliteren  of  belemmeren  de  implementatie  van  een
modulair  systeem  in  de  onderwijspraktijk  en  hoe  kunnen  deze  factoren
bevorderd,  respectievelijk geminimaliseerd  worden?

En met  betrekking  tot  de  realisatie  van  de  vooropgestelde  doelen:
(3)  In  welke  mate  wordt  modulair  onderwijs  gerealiseerd  en  kunnen  types
onderscheiden  worden  op  basis  van  de  vormgeving  van  de  inhoudelijke  en
programmatorische  en de  pedagogisch-didactische  component?
(4) In  welke  mate  de  zes  finale  doelen  van  modularisering  (door  de  overheid
vooropgesteld)  bereikbaar?
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De  bedoeling  van  dit  onderzoeksdeel  ligt  dus  ten  eerste  in  het  detecteren  van
belemmerende  en  bevorderende  factoren  bij de  invoering  van  modularisering  en
in  de  tweede  plaats  in  het  verwerven  van  inzicht  in  de  bereikbaarheid  van  de
vooropgestelde  doelen.  De  resultaten  hiervan  zijn  van  nut  voor  de  interpretatie
van  de  resultaten  van  het  kwantitatieve  onderzoek  naar  de  effecten  van
modularisering  (beschreven  in  het  tweede  deel  van  dit  rapport).  Het  uiteindelijke
doel  is de  opdrachtgever  van  dit  onderzoek  informatie  te  bieden  voor  het  nemen
van  de  beslissing  over  het  al  dan  niet  verderzetten  van  het  experiment  en
aanbevelingen  te  formuleren  voor  een  succesvolle  implementatie  van  modulaire
systemen.  

2 Onderzoeksmethode  en -instrument

Om  de  onderzoeksdoelen  te  bereiken,  is het  nodig  het  implementatieproces  in  de
scholen  te  beschrijven  en  te  evalueren.   Dat  betekent  dat  gegevens  verzameld
dienen  te  worden  over  de  diverse  aspecten  van  modularisering  om  diverse
aspecten  van  het  implementatieproces  te  kunnen  bekijken.  Hiervoor  is  intensief
onderzoek  nodig  en  kwalitatief  onderzoek  is  hiervoor  aangewezen  (Swanborn,
1999).

We opteerden  voor  onderzoek  met  face-to-face diepte- interviews  bij sleutelfiguren
in  de  scholen  die  deelnemen  aan  het  experiment  modularisering  (zie  volgende
paragraaf  voor  een  beschrijving  van  de  onderzoeksgroep).  Deze  interviews
hebben  het  voordeel  dat  er  tijdens  het  afnemen  van  een  interview  veel  soepelheid
bestaat.  De  interviewer  kan  verduidelijking  vragen,  doorvragen,  de  vraag
herhalen  en indien  nodig  bijkomende  uitleg  geven  (Billiet & Waege,  2001).

Tijdens  het  afnemen  van  het  face-to-face  interview  hebben  we  gebruik  gemaakt
van  een  semi -gestructureerde  topiclijst,  met  onderwerpen  en  subonderwerpen
gekozen  op  basis  van  de  probleemstelling  en  de  onderzoeksvragen.  De keuze  van
deze  onderwerpen  steunt  op  literatuurstudies  over  modularisering.

3 Onderzoeksgroep  en respondenten

De onderzoeksgroep  bestaat  uit  de  42 scholen  uit  het  beroepssecundair  onderwijs
die  deelnemen  aan  het  experiment.  Het  gaat  om  scholen  waar  het  voltijds  en/of
deeltijds  beroepsonderwijs  werd  gemodulariseerd  en/of  in  de  vierde  graad
verpleegkunde  van  het  studiegebied  personenzorg.  In  vijf gevallen  werd  binnen
één  school  meer  dan  één  onderwijsvorm  gemodulariseerd.  Zowel  in  het  voltijds
als  het  deeltijds  onderwijs  kunnen  in  de  scholen  de  volgende  studiegebieden
gemodulariseerd  zijn:  auto,  bouw,  grafische  technieken,  handel,  hout,  kleding,
koeling  en  warmte,  lichaamsverzorging,  mechanica-elektriciteit,  personenzorg,
textiel  en  voeding.  Wat  de  vierde  graad  betreft  gaat  het  hier  enkel  om  het
studiegebied  personenzorg.
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De  betrokken  scholen  zijn  gecontacteerd  om  een  afspraak  te  maken  voor  een
interview  over  de  onderwijsprogrammatorische,  de  pedagogisch-didactische  en
organisatorische  vormgeving  van  modularisering  in  hun  school.  De respondenten
waren  vooral  de  coördinator(en)  van  het  experiment  modularisering  en/of  leden
van  de  directie.  De  coördinator  was  vaak  iemand  die  tevens  vanuit  een  andere
positie  (bijvoorbeeld  als  leerkracht  of  administratieve  kracht)  de  implementatie
van  modularisering  kon  toelichten.  In  de  vijf  scholen  waar  modularisering
ingevoerd  werd  in  meer  dan  één  onderwijsvorm,  is  er  per  onderwijsvorm
afzonderlijk  informatie  ingewonnen.  Op  die  manier  werden  47 diepte- interviews
afgenomen  met  betrekking  tot  negentien  experimenten  in  het  voltijds
beroepssecundair  onderwijs,  tien  in  het  deeltijds  beroepssecundair  onderwijs  en
achttien  in  vierdegraadscholen  (zie  ook  Tabel  1). Het  interview  werd  gemiddeld
met  twee  respondenten  afgenomen.  Een  aantal  keer  is  het  voorgekomen  dat  er
drie  mensen  aanwezig  waren  tijdens  het  interview.  Bij twee  interviews  liep  het
aantal  respondenten  op  tot  zes  personen.  Omdat  het  aantal  te  bespreken
onderwerpen  vrij uitgebreid  was  en  de  materie  complex,  kreeg  de  contactpersoon
op  voorhand  de  interviewleidraad  toegestuurd,  zodat  hij  of  zij  de  mogelijkheid
had  het  interview  voor  te  bereiden,  eventueel  met  andere  betrokkenen  in  de
school  (al dan  niet  aanwezig  tijdens  het  interview).  Dat  maakte  het  mogelijk dat  de
duur  van  een  interview  niet  buitensporig  lang  was  en  de  informatie  toch  zeer  rijk.
De interviewduur  varieerde  tussen  anderhalf  à drie  uur.  

Tabel 1: Overzicht interviews scholen lichting 2000 en 2001
Bevraagd

BSO 19
DBSO 10
vierde  graad 18
Totaal 47

4 Analyse  van de gegevens

De  interviews  werden  met  toestemming  van  de  respondenten  op  band
opgenomen.  Op  basis  van  de  interviews  zijn  er  transcripten  gemaakt.  In  eerste
instantie  is  ervoor  gekozen  met  volledig  uitgeschreven  transcripten  te  werken.
Nadat  er  reeds  een  uitgebreide  basis  gelegd  was  door  het  volledig  uitwerken  van
de  meerderheid  van  de  interviews,  is er  in  sommige  gevallen  overgeschakeld  tot
een  meer  samenvattende  beschrijving  per  interview.  Dat  gebeurde  wanneer  de
nieuwe  informatie  beperkt  was.  Om  de  transcripten  aan  een  grondige  analyse  te
kunnen  onderwerpen,  is  er  gebruik  gemaakt  van  het  kwalitatieve
dataverwerkingsprogramma  Nvivo.  

5 Rapportering van de onderzoeksresultaten

Vanaf  het  volgende  hoofdstuk  worden  de  resultaten  van  de  kwalitatieve  analyse
van  de  implementatie  van  modularisering  gerapporteerd.  In hoofdstuk  drie  tot  en
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met  vijf wordt  weergegeven  hoe  de  scholen  modularisering  hebben  vormgegeven
en  dit  met  betrekking  tot  de  inhoudelijke  en  programmatorische  component
(hoofdstuk  3),  de  pedagogisch-didactische  component  (hoofdstuk  4)  en  de
organisatorische  component  (hoofdstuk  5). Met  deze  drie  hoofdstukken  worden
de  eerste  twee  onderzoeksvragen  beantwoord.  Hoofdstuk  zes  beantwoordt  de
vraag  naar  de  verschillende  types  van  modularisering  en  de  vraag  naar  de
bereikbaarheid  van  de  door  de  overheid  vooropgestelde  doelen  (onderzoeksvraag
3 en  4).  Het  zevende  en  laatste  hoofdstuk  van  dit  deel  bevat  de  conclusies  en
aanbevelingen.  

Vooraf  geven  we  de  volgende  leeswijzer  mee.  In  de  tekst  wordt  veelvuldig  over
‘de  leerling’  gesproken,  wat  passend  is  voor  de  jongeren  in  de  tweede  en  derde
graad  van  het  voltijds  beroepsonderwijs  en  in  het  deeltijds  onderwijs.  Wanneer
het  gaat  om  leerlingen  van  vierdegraads  scholen  of  jongeren  ouder  dan  achttien
jaar  in het  deeltijds  beroepsonderwijs,  is de  term  ‘studenten’  meer  gepast.  Voor  de
leesbaarheid  van  de  tekst  wordt  over  leerlingen  gesproken,  ook  wanneer
resultaten  eveneens  gelden  voor  de  vierde  graad.  Enkel  als  het  louter  en  alleen
over  de  vierde  graad  gaat,  zal  de  term  studenten  gebruikt  worden.  In  de  tekst
wordt  er  verder  gesproken  over  de  leerling,  de  student,  de  leerkracht,  …  in
mannelijke  vorm.  Zonder  enige  vorm  van  twijfel  kan  hier  ook  de  vrouwelijke
vorm  voor  in de  plaats  gelezen  worden.

Zoals  eerder  aangegeven  wordt  modularisering  geïmplementeerd  in  drie
onderwijsvormen,  namelijk  het  voltijds  beroepsonderwijs,  het  deeltijds
beroepsonderwijs  en de  vierde  graad  personenzorg.  Indien  het  nodig  is om,  in het
belang  van  de  analyse  van  de  interviews  vanwege  de  specifieke  achtergrond  van
de  drie  onderwijsvormen  er een  onderscheid  tussen  te maken,  dan  wordt  dit  apart
in  de  tekst  vermeld.  Hierbij  willen  we  eraan  herinneren  dat  de  vierdegraads
scholen  in  hun  studierichting  allemaal  gelijk  zijn  en  er  mogelijkerwijs  sneller
overeenkomsten  te  vinden  zijn  dan  tussen  scholen  met  voltijds  respectievelijk
deeltijds  beroepsonderwijs.  In  de  tekst  wordt  de  afkorting  BSO gebruikt  voor  het
voltijds  beroepssecundair  onderwijs. Met  DBSO wordt  verwezen  naar  het  deeltijds
beroepssecundair  onderwijs.  De vierde  graad  verpleegkunde  van  het  studiegebied
personenzorg  van  het  BSO wordt  afgekort  tot  de  vierde  graad.

Tot  slot  geven  we  voor  de  drie  verschillende  onderwijsvormen  een
achtergrondschets,  in het  licht  waarvan  het  experiment  modulair  onderwijs  gezien
moet  worden.

5.1 Beroepssecundair onderwijs

Het  voltijds  BSO  is  gewend  om  met  leerplannen  en  een  strakke  structuur  te
werken.  Modularisering  brengt  een  enorme  verandering  met  zich  mee  in  deze
structuur.  Het  werken  met  modules,  een  betere  afstemming  van  theorie  en
praktijkvakken,  het  centraal  stellen  van  de  leerweg  van  de  leerling,  het  gebruiken
van  meer  actieve  werkvormen,  … zijn voorbeelden  van  deze  veranderingen.  
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Een belangrijk  contextgegeven  voor  het  voltijds  secundair  beroepsonderwijs  is dat
de  verschillende  modules  in duurtijd  kunnen  verschillen.  Zo is het  mogelijk dat  de
eerste  module  zes weken  duurt  en de  daaropvolgende  module  twaalf  weken.  

5.2 Deeltijds  beroepssecundair onderwijs

DBSO  is  de  laatste  jaren  al  vrij  vernieuwend  bezig  geweest  om  zich  meer  te
profileren:  combinatie  leren  en  werken  (aansluiting  op  arbeidsmarkt),  maar  ook
meer  nieuwe  werkvormen,  flexibele  duurtijd  van  de  modules,  de  samenstelling
van  de  klas  (verschillende  leeftijden,  niveaus  bijelkaar),  kleinere  groepen  vanwege
veel  omkadering,  eigen  tempo,  leerkrachten  zijn breder  inzetbaar  omdat  er  al geen
vakken  meer  gegeven  werden,  … 

In  het  DBSO wordt  er  individueel  maatwerk  geboden,  waardoor  de  leerling  veel
ruimte  krijgt  om  een  eigen  leerweg  uit  te  stippelen  binnen  een  traject  van
beroepsopleiding.  De modules  binnen  het  deeltijds  onderwijs  zijn  niet  zoals  in het
voltijds  onderwijs  gebonden  aan  een  vaste  duurtijd.  De  duur  van  een  module
wordt  aangepast  naar  gelang  het  tempo-  en niveau  van  de  leerling.

5.3 Vierdegraad verpleegkunde  van het studiegebied  personenzorg

Vanaf  1 september  1996 werd  het  aanvullend  secundair  beroepsonderwijs  (ASBO)
omgevormd  naar  de  vierde  graad  van  het  beroepssecundair  onderwijs
(Hogescholendecreet,  1994  en  Reparatiedecreet,  1995).  De  opleiding
verpleegkunde  wordt  vanaf  dat  moment  aangeboden  binnen  de  structuur  van  het
secundair  onderwijs.  Tegelijkertijd  vond  er  een  grondige  herstructurering  van
deze  opleiding  plaats,  waardoor  er  vanaf  de  zomer  van  2005 in  de  vierde  graad
geen  onderscheid  meer  bestaat  tussen  ‘ziekenhuisverpleegkundige’  en
‘psychiatrisch  verpleegkundige’.  De  studenten  doorlopen  één  traject  dat
uiteindelijk  leidt  tot  één  diploma,  namelijk  het  ‘diploma  in de  verpleegkunde’.  Het
resultaat  is  dat  alle  vierdegraads  scholen  deelnemen  aan  het  experiment,  buiten
één.  Het  voortbestaan  van  de  vierde  graad  heeft  immers  een  belangrijke  rol
gespeeld  in de  keuze  om deel  te nemen.

Het  traject  voor  de  vierde  graad  is vrij strak  opgebouwd  met  allemaal  even  lange
modules  van  achttien  weken.  Een  jaarcyclus  is  als  het  ware  een  halfjaarcyclus
geworden.  De laatste  module  duurt  zelfs  36 weken  en  neemt  wederom  een  jaar  in
beslag.  Voor  de  vierde  graad  heeft  enkel  het  doorlopen  van  het  gehele  traject  van
verpleegkunde  een  ‘diploma  in  de  verpleegkunde’  tot  gevolg.  De  afzonderlijke
deelcertificaten  per  module  hebben  geen  op  zichzelf  staande  waarde  op  de
arbeidsmarkt.

De  vierde  graad  valt  onder  de  regelgeving  van  het  secundair  beroepsonderwijs,
waarbinnen  de  leerplicht  een  voorwaarde  is.  De  doelgroep  van  de  vierde  graad
echter  bestaat  uit  volwassenen,  die  niet  meer  leerplichtig  zijn.  De
leeftijdssamenstelling  van  de  doelgroep  is zeer  uiteenlopend.  Enerzijds  zijn er  veel
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+achttienjarigen,  die  aansluitend  op  de  derde  graad  van  het  beroepssecundair
onderwijs  hun  onderwijsloopbaan  in  de  vierde  graad  voortzetten.  Daarnaast  kent
de  vierde  graad  een  categorie  oudere  studenten.  Het  gaat  bijvoorbeeld  om mensen
die  op  latere  leeftijd  ervoor  kiezen  om  het  diploma  in  de  verpleegkunde  te
behalen,  mensen  die  zich  laten  omscholen,  mensen  die  in  de  vierde  graad  terecht
komen  via de  VDAB, …. 

Een  laatste  belangrijk  contextgegeven  is dat  in  veel  scholen  het  lerarenkorps  van
de  vierde  graad  hoofdzakelijk  uit  verpleegkundigen  bestaat.  Dit  zijn  mensen  met
veel  praktijkervaring  en  kennis  van  de  verschillende  aspecten  van  het  beroep.  Dit
gegeven  is  een  belangrijke  troef  bij  de  implementatie  van  het  experiment.  Het
integreren  van  theorie  en  praktijk  zal  bijvoorbeeld  een  minder  groot  probleem
zijn.  Bovendien  speelt  ook  de  flexibiliteit  van  de  leerkrachten  naar  inzetbaarheid
een  minder  grote  rol,  omdat  mensen  wat  het  vakgebied  betreft  van  alles  meer  op
de  hoogte  zijn.
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HOOFDSTUK 3 
DE INHOUDELIJKE EN PROGRAMMATORISCHE
VORMGEVING VAN MODULARISERING

Een  eerste  belangrijk  aspect  bij de  invoering  van  een  modulair  onderwijssysteem
is de  inhoudelijke  en  programmatorische  vormgeving.  In  dit  hoofdstuk  zullen  we
dieper  ingaan  op  de  opmaak  van  onderwijsprogramma’s  en  het  uitstippelen  van
leertrajecten  en  leerwegen  (§2 en  §3). Vervolgens  gaan  we  in  op  de  inhoudelijke
invulling  van  de  onderwijsprogramma’s  (§4). Omdat  het  werken  in  een  modulair
systeem  sterk  verschilt  van  de  systemen  die  we  tot  nu  toe  kennen  in het  secundair
onderwijs,  komt  hier  ook  het  informeren  van  de  leerlingen,  ouders  en  werkgevers
over  de  vernieuwingen  aan  bod  (§5).  Om  deze  zaken  beter  te  kunnen  plaatsen
starten  we  met  een  weergave  van  de  uitgangssituatie  van  wat  scholen  als  basis
meekregen  van  de  overheid  en waarop  zij dan  verder  bouwden.

1 Uitgangssituatie  

De  Vlaamse  overheid  heeft  het  initiatief  genomen  om  modulair  onderwijs
experimenteel  in te voeren  in een  aantal  scholen.  Het  experiment  werd  voorbereid
door  de  Dienst  Beroepsopleiding  (DBO)  van  het  Departement  Onderwijs  en  de
scholen  krijgen  gedurende  het  experiment  ondersteuning  van  de  DBO (§1.1). De
DBO  bood  een  zekere  structuur,  maar  de  scholen  behielden  ook  een  zekere
vrijheid  om met  de  geboden  structuur  om te gaan  (§1.2). 

1.1 Voorbereiding  en ondersteuning

Op  1 september  2000 introduceerde  de  eerste  lichting  scholen  modulair  onderwijs.
Op  dat  moment  hadden  ze  een  jaar  voorbereiding  achter  de  rug  om  het  nieuwe
systeem  te  kunnen  implementeren  binnen  de  school.  Vanuit  het  experiment
hebben  scholen  per  studiegebied  omkadering  gekregen  voor  de  conceptuele
voorbereiding.  Daarbovenop  worden  er  afhankelijk  van  de  onderwijsvorm  (BSO,
DBSO en vierde  graad),  de  grootte  van  de  school  en  de  interne  verhouding  tussen
lineair  en  modulair  onderwijs  een  aantal  extra  uren- leerkracht  toegevoegd.  Met
andere  woorden  rekening  houdende  met  de  onderwijsvorm,  hoe  groter  de  school
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én hoe  groter  het  deel  dat  binnen  een  school  gemodulariseerd  is, des  te meer  uren
er  beschikbaar  zijn vanuit  het  experiment. 1 De scholen  zelf beslissen  om  eventueel
nog  extra  uren  omkadering  te verdelen  binnen  de  school.

De scholen  gingen  tijdens  de  voorbereiding  aan  de  slag  met  de  opleidingsprofielen
van  de  DBO,  bestaande  uit  basiscompetenties (vaardigheden,  de  specifieke  kennis,
inzichten  en  attitudes ,  die  een  leerling  moet  verwerven  om  als  beginnend
beroepsbeoefenaar  te  kunnen  fungeren),  sleutelvaardigheden (sociale  vaardigheden
die  onmisbaar  zijn  bij  de  uitvoering  van  het  beroep  en  daarbuiten)  en
ondersteunende basisvorming  (elementen  die  leiden  tot  de  algemene  vorming  van
een  leerling;  in  de  praktijk  wordt  de  ondersteunende  basisvorming  in  het  project
algemene  vakken  (PAV) opgenomen).  De  scholen  moesten  zelf  de  inhoud  van  de
opleidingsprofielen  in een  modulair  opleidingsprogramma  gieten.  In elke  module
moeten  zowel  basiscompetenties  als  sleutelvaardigheden  en  ondersteunende
basisvorming  aan  bod  komen.  De  module  vormt  een  onderdeel  van  een  bepaald
leertraject  dat  een  leerling  of  student  moet  doorlopen  om  een  volwaardig
certificaat van  een  beroepsopleiding  te krijgen.  Een leerling  of student  krijgt  echter
al  een  deelcertificaat  dat  rechtsgeldig  is  op  de  arbeidsmarkt  na  het  behalen  van
een module.  

De omzetting  van  het  opleidingsprofiel  naar  het  modulaire  opleidingsprogramma
is onder  meer  gebeurd  met  ondersteuning  van  de  DBO. Binnen  de  DBO was  voor
elk  studiegebied  een  medewerker  beschikbaar.  Deze  ondersteuning  verschilde
aanvankelijk  sterk  van  studiegebied  tot  studiegebied.  Er  werden  infodagen  en
beursdagen  georganiseerd  waar  scholen  de  gelegenheid  kregen  knelpunten  te
bespreken  en  oplossingen  uit  te  wisselen.  Ook  werd  er  ruimte  gecreëerd  om
bijscholing  te  bieden  indien  er  specifieke  moeilijkheden  bij  de  implementatie
geconstateerd  werden.  Scholen  werden  ook  individueel  bijgestaan  door  de
medewerkers  van  de  DBO. 

Bij  het  instappen  van  de  tweede  lichting  scholen  in  september  2001,  was  er
inmiddels  echter  nog  zoveel  gesleuteld  aan  de  opleidingsprofielen,  en  vooral  aan
het  oorspronkelijke  concept  van  basiscompetenties,  dat  deze  scholen  niet  direct
konden  voortbouwen  op  de  ervaringen  van  de  eerste  groep.  Zij  werden  op  hun
beurt  wel  met  raad  en daad  bijgestaan  door  de  medewerkers  van  de  DBO. 

Mede  op  vraag  van  de  deelnemende  scholen  is  er  sinds  april  2002  een
‘servicebundel’  ter  beschikking  van  de  scholen  die  betrokken  zijn  bij  het
experiment  en  is bedoeld  als  een  verduidelijking  van  de  omzendbrief  SO76. Deze
bundel  was  oorspronkelijk  bedoeld  als  intern  werkdocument  voor  de  DBO.
Modularisering  binnen  de  experimentscholen  staat  niet  stil  en  omdat  men
rekening  wil  houden  met  de  ervaringen  van  deze  scholen  wordt  de  servicebundel
regelmatig  herzien.  Ook  contacten  met  pedagogische  begeleidingsdiensten  gaven
aanleiding  tot  inhoudelijke  aanpassingen.  Via  de  website  van  de  DBO  wordt  de
meest  recente  versie  ter  beschikking  gesteld

1 Voor  de  precieze  berekening  van  de  organieke  en  niet-organieke  omkadering  verwijzen  we
naar  de  SO 76 (§2.5 en §2.6)
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(http: / / w w w.ond.vlaanderen.be /dbo / DBO- index.htm ).  Voor  concrete
begripsomschrijvingen  en verdere  verduidelijkingen  over  het  project verwijzen  we
naar  deze  servicebundel.  

Deelname  aan  het  experiment  heeft  voor  de  scholen  een  aantal  bij wet  vastgelegde
implicaties.  Vanzelfsprekend  moeten  scholen  (een  gedeelte  van)  het
onderwijsprogramma  modulair  organiseren.  In  de  modules   moet  een  gedeelte
van  de  algemene  vakken,  de  kunstvakken,  de  technische  vakken  en  de  praktische
vakken  waaronder  stages,  geïntegreerd  zijn.  De  scholen  zijn  verplicht  om  de
leerlingen  en  hun  ouders  van  de  vernieuwingen  op  de  hoogte  te  brengen.
Daarnaast  dienen  scholen  ondersteuning  door  het  Departement  Onderwijs  te
aanvaarden  en  wordt  van  hen  verwacht  dat  ze  actief  participeren  aan  de
permanente  evaluatie  en  aan  de  eindevaluatie  van  het  experiment.  Deze  wordt
uitgevoerd  onder  toezicht  van  de  Europese  Commissie  en  de  Vlaamse
gemeenschap.

1.2 Eigen initiatief

De  scholen  gaan  verschillend  om  met  wat  door  de  overheid  aangeboden  of
opgelegd  wordt.  Sommige  scholen  hebben  ervoor  gekozen  om  het  gehele
onderwijsprogramma  in  één  of  meerdere  studiegebieden  in  modulaire  structuur
aan  te  bieden,  inclusief  vakken  zoals  godsdienst  of  zedenleer  en  lichamelijke
opvoeding.  Andere  scholen  hebben  daarentegen  gekozen  voor  een  gedeeltelijke
modularisering  van  het  onderwijsprogramma.  

Scholen  konden  ook  bij elkaar  ondersteuning  zoeken.  Op  dit  vlak  werden  er  door
de  DBO geen  verplichtingen  opgelegd.  Een  aantal  scholen  zijn  zeer  gesteld  op  de
samenwerking  met  andere  scholen  en  benadrukken  dat  ze  vanaf  het  begin  een
zeer  hechte  samenwerking  gehad  hebben  met  één  of meerdere  andere  scholen.  Ze
hebben  steun  aan  elkaar  gehad  om  op  verschillende  vlakken  ervaringen  uit  te
wisselen.  

“We hebben  een  zeer  actieve  en  zinvolle  samenwerking  gehad  met  X en  Y. Samen
hebben  we  het  project  […] ingediend  en  dit  is  toegekend.  Regelmatig  is  er  dus
overleg  en  komt  ook  modularisering  ter  sprake.  We wisselen  heel  wat  informatie
uit  rond  organisatie,  personeelsbeheer,  evaluatie  en  didactiek.”  (Onderwijsvorm:
vierde  graad)

De  houding  tegenover  samenwerking  is anderzijds  ook  terughoudend,  maar  ook
in  dat  geval  zou  men  toch  liever  samenwerken.  Veel  scholen  hebben  te  kennen
gegeven  dat  de  samenwerking  met  andere  scholen  zich  veelal  afspeelt  buiten  de
officiële  overlegmomenten  bij  de  DBO  om.  Het  blijkt  vaak  voor  te  komen  dat
scholen  tijdens  de  vergaderingen  met  andere  scholen  erg  oppervlakkig  blijven  en
pas  informatie  uitwisselen  tijdens  de  informele  pauzes  of achteraf.  Een  reden  die
ze  hiervoor  aanbrengen  is  dat  het  aanpakken  van  knelpunten  op  die  manier
sneller  gaat.
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“Als  er  officiële  bijeenkomsten  waren,  dan  ging  je daar  naar  toe,  maar  je kwam
meestal  terug  met  een  gevoel  van  dat  de  informele  contacten  meer  hadden
bijgebracht  dan  de  formele  bijeenkomst.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

“Dat  gaat  veel soepeler,  tegen  als je brieven  moet  schrijven  naar  de  DBO, tegen  dat
je antwoord  hebt  gekregen,  maar  onderling  is  het  veel  gemakkelijker  want  dan
doen  we  de  voorbereidende  werken  onderling  en  als  we  een  bepaald  standpunt
willen  innemen  dan  gaan  we  de  DBO daar  bij betrekken.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Toch  zijn  er  ook  nog  scholen  die  hebben  aangegeven  dat  er  geen  of  nauwelijks
samenwerking  is met  andere  scholen  omdat  ze  er  zelf  geen  behoefte  aan  hebben.
Deze  scholen  wisselen  nog  wel  (minimale)  informatie  uit  tijdens  vergaderingen  bij
de  DBO.

“Heel  weinig  samengewerkt,  een  beetje met  X, maar  ne keer  dat  je je koers  aan  het
varen  zijt,  heb  je dat  eigenlijk  niet  meer  nodig.  Wel  nog  op  vergaderingen,  dan
toetst  ge  dat  af  met  andere  scholen,  hoe  doede  gij  dat,  zijn  we  goed  bezig?”
(Onderwijsvorm:  BSO) 

2 Omzetting  van onderwijsprofielen  naar onderwijsprogramma’s 

De  scholen  in  het  experiment  hadden  een  jaar  de  tijd  om  op  basis  van
onderwijsprofielen  (met  basiscompetenties,  ondersteunende  basisvorming  en
sleutelvaardigheden)  een  modulair  onderwijsprogramma  uit  te werken.  Dit proces
werd  begeleid  door  medewerkers  van  de  DBO,  maar  er  werd  niet  opgelegd  hoe
men  precies  te  werk  moest  gaan.  De  omzetting  bleek  een  zeer  arbeidsintensieve
opdracht  te  zijn  voor  de  scholen.  Dat  was  bovendien  zowel  het  geval  voor  de
eerste  als  voor  de  tweede  lichting  scholen.  Men  zou  verwachten  dat  het  voor  de
tweede  lichting  scholen  al  een  stuk  gemakkelijker  was  geweest,  omdat  ze  konden
voortbouwen  op  de  ervaringen  van  de  eerste  lichting  scholen,  maar  dat  bleek  niet
het  geval  te zijn. Een eerste  reden  hiervoor  is dat  in de  loop  van  het  eerste  jaar  een
aantal  zaken  in  het  experiment  veranderd  waren  (aanpassing  in
basiscompetenties,  herstructurering  modules,  …)  en  de  tweede  reden  is  dat  de
scholen  natuurlijk  ook  de  onderwijsprogramma’s  willen  afstemmen  op  hun
specifieke  situatie,  waardoor  men  niet  zonder  meer  de  programma’s  van  andere
scholen  kan  overnemen.  

De  verhalen  van  de  verschillende  scholen  over  de  omzetting  van
opleidingsprofielen  naar  onderwijsprogramma’s  zijn dan  ook uiteenlopend.  In het
onderstaande  geven  we  weer  hoe  scholen  te  werk  gegaan  zijn  om  het
onderwijsprogramma  op  te  bouwen  op  basis  van  modules  (§2.1)  en  hoe  de
betrokkenen  in  de  scholen  stonden  tegenover  de  omschakeling  naar  modulaire
onderwijsprogrammering  (§2.2).
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2.1 De  werkwijze

Het  feit dat  alle scholen  uiteindelijk  individueel  de  onderwijsprofielen  omzetten  in
–programma’s  leidde  ertoe  dat  er  verschillende  werkwijzen  of  strategieën  te
onderscheiden  zijn. Vooraleer  we  deze  strategieën  behandelen  (§2.1.2), beschrijven
we  eerst  de  houding  van  de  betrokkenen  in de  scholen  tegenover  de  door  de  DBO
aangeleverde  onderwijsprofielen  (§2.1.1),  omdat  deze  houding  sterk  bepalend
blijkt te zijn voor  de  gehanteerde  strategie.  

2.1.1 Houding  tegenover  de  aangeleverde  onderwijsprofielen

De onderwijsprofielen  omvatten  zowel  basiscompetenties  als  sleutelvaardigheden
en basisvorming,  maar  vooral  de  basiscompetenties  blijken  centraal  te staan  bij het
modulair  opstellen  van  een  onderwijsprogramma.  

Voor  de  verschillende  studiegebieden  is er  een  medewerker  van  de  DBO met  de
scholen  aan  de  slag  gegaan  om  te zien  of deze  basiscompetenties  werkbaar  waren
in  de  praktijk.  Indien  nodig  konden  tijdens  het  experiment  nog  de  nodige
aanpassingen  gedaan  worden.  Tussen  de  studiegebieden  waren  er  sterke
verschillen  in  de  uitwerking  van  de  basiscompetenties  en  de  mate  waarin  nog
veranderingen  werden  aangebracht  tijdens  het  experiment.  

Sommige  studiegebieden  hadden  vanaf  het  begin  hele  uitgebreide
basiscompetenties,  die  voor  weinig  eigen  interpretatie  vatbaar  waren.  Andere
daarentegen  hadden  enkel  een  beperkt  aantal  basiscompetenties,  waarbij  veel
eigen  inbreng  van  de  scholen  gevraagd  werd.  Voor  sommige  studiegebieden  zijn
de  basiscompetenties  gedurende  het  experiment  zelfs  een  of  meerdere  malen
veranderd.  Naast  de  verschillen  tussen  de  studiegebieden,  zijn  er  ook  nog
verschillen  in  de  houding  van  de  scholen  tegenover  de  basiscompetenties.
Dezelfde  basiscompetenties  kunnen  naargelang  de  school  anders  geïnterpreteerd
worden.  

“De  uitwerking  van  de  basiscompetenties  is  verschillend  voor  de  diverse
studierichtingen.  Vanuit  DBO  had  men  verschillende  visies  op  de
studierichtingen,  de  begeleider  van  studiegebied  X die  zei:  ‘Ik  schrijf  zo  weinig
mogelijk  basiscompetenties,  het  is  wel  de  bedoeling  dat  iedere  basiscompetentie
geëvalueerd  moet  worden  en  moet  gekend  zijn  door  de  leerling,’  en  die  hield
eigenlijk  per  module  een  vijftien  a  twintig  basiscompetenties,  zodanig  dat  deze
gemakkelijk  te  beoordelen  waren.  Naar  het  studiegebied  Y toe,  kwam  men  dan
met  zestig  à zeventig  basiscompetenteis  af die  dan  bereikt  moesten  worden  en dat
waren  dan  eigenlijk  geen  basiscompetenties,  maar  dat  waren  allemaal  leerdoelen.
Volgens  ons  was  dat  geen  haalbare  kaart.  Dan  vonden  we  die  eerstgenoemde  toch
veel  beter  ook  al  waren  deze  vager,  maar  er  werd  een  soort  leidraad  bij gegeven
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waarin  de  begeleider  een  korte  uitleg  gaf  over  wat  hij  onder  de  verschillende
basiscompetenties  verstond.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Voor  de  vierde  graad  geldt  een  zeer  specifiek  scenario.  De basiscompetenties  zijn
in  de  loop  van  de  voorbereiding  nogal  wat  keren  aangepast.  De  oorspronkelijke
basiscompetenties  waren  zeer  uitgebreid  beschreven,  wat  voor  veel  scholen  te
beperkend  was.  In  deze  basiscompetenties  kon  men  als  het  ware  tussen  de  lijnen
door  de  manier  van  werken  van  één  specifieke  school  afleiden.  Dit  werd  te  veel
ervaren  als  in  de  richting  geduwd  te worden  om  deze  manier  van  werken  over  te
nemen.  De  betreffende  basiscompetenties  waren  haast  concrete  lesdoelen
waardoor  de  overheid  zich  te  veel  op  het  domein  van  de  scholen  zelf  bevond.
Sommigen  daarentegen  beschouwden  deze  zeer  specifieke  basiscompetenties  juist
als een  steuntje  in de  rug  om hun  programma  in elkaar  te steken  (‘herkenbaar in het
begin  als alles nieuw  is’).  De  basiscompetenties  zoals  deze  nu  geformuleerd  zijn
worden  door  de  scholen  als ruim  omschreven.  

In  de  loop  van  het  experiment  zijn  de  basiscompetenties  aangepast  vaak  op
verzoek  van  scholen.  De  recente  wijzigingen  in  de  basiscompetenties  in  het
algemeen  hebben  voor  een  stuk  te  maken  met  het  meer  op  elkaar  afstemmen  van
de  studiegebieden  dan  voorheen.  Voorbeelden  van  wijzigingen  zijn  onder  meer
dat  er meer  overeenstemming  is in het  aantal  basiscompetenties  per  module  en het
vermijden  van  te  concrete  formuleringen  in  de  basiscompetenties.  In  Tabel  2
wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  visie  van  de  geïnterviewden  op  de  huidige
basiscompetenties.

Tabel 2: visie op de basiscompetenties
Basiscompetenties Aantal  
werkbaar 32
niet  werkbaar 15
totaal 47

Uit  Tabel  2 blijkt  dat  het  merendeel  van  de  scholen  de  basiscompetenties  zoals
deze  nu  geformuleerd  zijn  als  werkbaar  ervaren.  De  achterliggende  redeneringen
lopen  echter  zeer  sterk  uiteen.  De  grootste  groep  noemt  de  basiscompetenties
werkbaar  omdat  ze  door  hun  algemeenheid  voldoende  ruimte  overlaten  om  de
eigenheid  van  de  school  te kunnen  behouden.  Op  deze  manier  hebben  de  scholen
bewegingsvrijheid  en  kunnen  ze  inspelen  op  actuele  behoeften.  Een  aantal  keren
worden  de  basiscompetenties  als  werkbaar  beschouwd  eenmaal  werkgroepen
binnen  de  scholen  zelf  er  doelstellingen  aan  gekoppeld  hebben.  Eén  school  geeft
als  doorslaggevende  reden  voor  de  werkbaarheid  dat  de  basiscompetenties
duidelijk  afgestemd  zijn  op  wat  er  in  het  werkveld  van  afgestudeerden  verwacht
wordt.  Voor  één  andere  school  geldt  dat  de  basiscompetenties  werkbaar  zijn
omdat  ze  goed  aansluiten  op  de  situatie  binnen  hun  eigen  school  en  op  de
verwachtingen  van  de  leerkrachten,  aangezien  de  school  zelf  meegeholpen  heeft
aan  het  uitschrijven  van  de  basiscompetenties.  

“De  basiscompetenties  zijn  vrij vaag,  waardoor  elke  leerkracht  er  een  eigen  visie
op  kan  hebben  waardoor  verschillen  mogelijk  blijven.  Wat  ik  overigens  niet
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verkeerd  vind,  je zit  in een  experiment,  je hebt  een  leidraad  waaraan  de  leerkracht
zich  moeten  houden,  maar  waar  nog  een  zekere  flexibiliteit  mogelijk  is, terwijl  als
we  een  stap  verder  gaan  naar  leerdoelen  dan  is dat  meer  afgelijnd.  Misschien  dat
juist  de  mensen  die  al  ervaring  hebben  met  dit  modulair  werken  met
basiscompetenties  uiteindelijk  vanuit  leerdoelen  naar  een  leerplan  toe  kunnen
schrijven.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

“Ik heb  er  ook altijd  voor  geopteerd  om  de  basiscompetenties  zo ruim  mogelijk  te
houden  opdat  we  niet  worden  vastgepind  op  bepaalde  zaken.  Onderwijs  moet  in
beweging  blijven,  stilstaan  is  achteruitgaan,  zeker  in  onderwijs.  En  als  we  dan
weer  zoals  de  vroegere  leerplannen  ons  gaan  vastpinnen  op  zaken  ‘én dat  moet  en
dat  zal  gegeven  worden’,  dan  zijn  we  weer  verkeerd  bezig.  We  moeten  mee
kunnen  evolueren  met  de  noden  op  de  arbeidsmarkt  zonder  de  eigenheid  van
onderwijs  te verliezen.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Zeer  specifiek geldt  voor  een  aantal  vierdegraads  scholen  dat  de  huidige  algemene
basiscompetenties  werkbaar  gevonden  worden,  omdat  ze  kunnen  voortbouwen
op  het  voorbeeld  van  de  vroegere  zeer  uitgebreide  basiscompetenties.  Een
voordeel  van  een  vrije invulling  van  de  basiscompetenties  is volgens  deze  scholen
dat  je als school  je eigen  ingeslagen  weg  kunt  blijven  volgen  én  aanpassen  zonder
in aanvaring  te komen  met  deze  basiscompetenties.  Een nadeel  dat  er echter  hangt
aan  deze  vrije  invulling  is  dat  het  moeilijker  wordt  om  over  de  scholen  heen
dezelfde  inhoud  én kwaliteit  te garanderen.  

“Het  feit  dat  je  er  alle  kanten  mee  opkunt,  betekent  dat  scholen  dat  kunnen
interpreteren  of in  de  loop  van  de  jaren  kunnen  aanpassen  zonder  aan  de  kern  te
komen.  Ge  voldoet  wel  altijd  aan  de  regels  en  dat  is  goed  want  die  regels  zijn
opgelegd  door  de  overheid,  maar  ondertussen  evolueert  alles  zo  snel  en  de
overheid  niet.  Dus  dat  is  een  goeie  zaak.  Langs  de  andere  kant  moeten  we  toch
kwaliteit  blijven  bewaken.  Want  je  kan  niet  zeggen  dat  uit  die  vage
omschrijvingen  altijd  zo  duidelijk  is  wat  men  daarmee  aan  moet  en  dat  zou  dan
een  nadeel  kunnen  zijn.  Op  dit  moment  zijn  wij  al  zo  geëvolueerd  dat  wij  wel
kijken  naar  de  basiscompetenties  en onze  interpretatie  past  daar  wel  op,  maar  vele
andere  zullen  daar  ook nog  wel  op  passen,  maar  daar  trekken  wij ons  nu  niets  van
aan  en wij gaan  daar  nu  op  verder.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Toch  zien  we  in  de  tabel  dat  een  vijftiental  scholen  de  basiscompetenties  minder
werkbaar  vinden.  Voor  twee  van  deze  scholen  zijn  de  basiscompetenties  te
beperkt  in  aantal.  Voor  twee  andere  interviews  was  de  reden  juist  een  te  talrijk
aantal.  Bij de  overige  mensen  lag  de  reden  veel  minder  op  kwantitatief  vlak  maar
veeleer  op  kwalitatief  vlak.  De  basiscompetenties  zoals  ze  momenteel
geformuleerd  zijn  worden  ervaren  als  te  algemeen  en  vaag  omschreven,  voor  te
veel interpretaties  vatbaar,  wat  voor  andere  scholen  net  een  troef was.

“Het  nadeel  nu  met  dat  zeer  ruim  te  geven,  is  dat  iedere  school  in  een  module
stopt  wat  hij  wil  en  als  dan  iemand  hebt  die  van  een  andere  school  komt,  is dat
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zeer  moeilijk  controleerbaar,  heeft  die  die  basiscompetenties  al bereikt,  dan  zou  je
bij al die  van  ergens  anders  komen,  vooraleer  ze starten  moeten  controleren  of ze
wel  in jouw  module  binnen  mogen.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Sommige  geïnterviewden  zijn  bezorgd  dat  te  vage  basiscompetenties  tot
verschillen  in  beheersing  van  de  basiscompetenties.  Deze  verschillen  kunnen  zich
onder  andere  manifesteren  tussen  zwakke  en  sterke  leerlingen,  tussen  scholen,
tussen  studierichtingen,  tussen  onderwijsvormen,  … 

Een  aantal  scholen  heeft  aangegeven  dat  ze  moeilijkheden  had  met  de  vertaalslag
omdat  er  geen  eenduidigheid  is  tussen  basiscompetenties  die  in  het  leerplan  als
zodanig  omschreven  worden  en  de  basiscompetenties  zoals  deze  door  de  DBO
geformuleerd  zijn.  Daarnaast  geldt  voor  bepaalde  trajecten  dat  de
basiscompetenties  niet  altijd  goed  aansluiten  op  de  opgestelde  beroeps(opleidings)
profielen  of dat  ze niet  altijd  een  juiste  afspiegeling  zijn van  wat  er in het  werkveld
gevraagd  of  verwacht  wordt.  Tegelijkertijd  wordt  er  ook  gezegd  dat  onderwijs
zich  met  name  moet  richten  op  het  bieden  van  een  zo  breed  mogelijke  basis,  met
doorgroeikansen  op  de  latere  arbeidsmarkt.

“Een van  de  onderdeeltjes  hier  van  de  opleiding  is vloerbekleding.  Als ze bij jouw
thuis  vloerbekleding  komen  leggen  en  jij opteert  om  een  langharig  tapijt  te nemen
dan  kan  ik die  vloer  perfect  voorbereiden,  egaliseren,  mooi  glad  maken.  Het  tapijt
aanbrengen.  Maar  volgens  het  beroepsprofiel  moet  ik  dan  zeggen:  ‘Sorry
mevrouw  nu  moet  u  een  schrijnwerker  vragen  want  die  deur  gaat  niet  meer  dicht.’
Dus  als  je begrijpt  wat  ik  bedoel,  er  is  een  verschil  tussen  vraag  en  aanbod.  De
mensen  die  meegewerkt  hebben  van  de  SERV aan  de  beroepsprofielen  die  kunnen
zich  vrijmaken  in  hun  bedrijf  maar  die  hebben  inderdaad  naast  de  schilder-
decorateur,  of de  vloerder  of de  behanger  iemand  in  dienst  die  niets  anders  doet
dan  houtbewerking,  iemand  die  niets  anders  doet  dan  bepaalde  elektrische
herstellingen  of vervangingen  enzovoort.  […] Dus  al  die  zaken  die  we  aangereikt
kregen  die  zijn  te  eng  gebaseerd  op  die  beroepsprofielen.  Mijn  definitie  van
onderwijs  is  zo’n  breed  mogelijke  basis  aanreiken  aan  de  jongeren  om  nadien
doorstroommogelijkheden  te  creëren  op  de  arbeidmarkt.  En  dat  is  niet  wat  er
gevraagd  wordt  in  het  beroepsprofiel.  Dus  dat  blijft  nog  een  beetje  knokken  en
vechten  en  ook  in  het  DBO die  naar  mijn  mening  nog  te  strak  het  beroepsprofiel
opvolgen….”  (Onderwijsvorm:  BSO) 

2.1.2 Strategieën

Bestudering  van  de  scholen  toont  aan  dat  er  verschillende  strategieën  aangewend
worden  bij  de  vertaling  van  basiscompetenties  naar  concrete  lesprogramma’s  te
maken.  In  Tabel  3 wordt  een  schematisch  overzicht  gegeven  van  de  verschillende
strategieën  die  in  de  praktijk  gehanteerd  worden  en  de  kenmerken  van  de  manier
waarop  men  de  omzetting  van  profielen  naar  programma’s  aanpakt  binnen  de
scholen.  
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Tabel 3: Strategieën 

radicaal vernieuwend volgend behoudend

deelname  beslissing unaniem  meerderheid directie  directie  
motivatie ja ja ja/nee nee
eigen  initiatief ja ja nee  nee
gestructureerde  aanpak ja ja ja nee
informatie-overdracht ja ja ja nee



De twee  uiterste  strategieën  die  we  kunnen  onderscheiden  zijn  de  ‘radicale’ en  de
‘behoudende’ aanpak.  Bij de  radicale  aanpak  worden  de  oude  leerinhouden  aan  de
kant  geschoven  en  begint  men  eigenlijk  van  nul  met  het  omzetten  van  de
verkregen  basiscompetenties  naar  nieuwe  leerinhouden  die  samen  een  module
zullen  vormen.  De  behoudende  aanpak  gaat  daarentegen  uit  van  de  al  bestaande
leerinhouden  en  probeert  deze  zoveel  mogelijk  te  behouden.  Daarnaast  kunnen
twee  tussenliggende  strategieën  onderscheiden  worden:  de  vernieuwende  en  de
volgende aanpak.  In de  vernieuwende  aanpak  wil  men  wel  een  frisse  wind  door  de
school  laten  waaien,  maar  zorgt  men  er  voor  dat  de  goede  zaken  uit  de  vroegere
leerinhouden  bewaard  blijven.  Bij de  volgende  aanpak  staat  het  opvolgen  van
extern  aangereikt  materiaal  (hoofdzakelijk verkregen  bij de  DBO) centraal.

Om  tot  een  modulair  systeem  te  komen,  zijn  er  dus  verschillende  strategieën
mogelijk. Kijken  we  meer  naar  wat  achter  deze  strategieën  zit,  dan  valt  het  op  dat
scholen  met  een  zelfde  strategie  met  betrekking  tot  de  invoering  van
modularisering  gelijke  kenmerken  hebben.  Een  eerste  kenmerk  waarop  scholen
die  dezelfde  strategie  hanteren  gelijkenissen  vertonen  is de  betrokkenheid  van  de
verschillende  actoren  (directie,  coördinatoren,  administratieve  krachten  en
leerkrachten)  bij de  beslissing om  deel  te  nemen  aan  het  experiment.  Een  volgend
kenmerk  is  motivatie waarmee  gedoeld  wordt  op  de  percepties  en  houdingen  van
de  deelnemende  scholen  tegenover  modulair  onderwijs  aan  het  begin  van  het
experiment.  Een  ander  kenmerk  waarop  scholen  overeenkomsten  vertonen,  is het
nemen van initiatief. Hiermee  wordt  aangegeven  of de  betreffende  school  stappen
onderneemt  binnen  de  modularisering:  speelt  ze  bijvoorbeeld  een  voortrekkersrol
en  neemt  ze  zelf  initiatieven,  of  heeft  ze  veel  meer  een  volgend  karakter?
Vervolgens  speelt  de  mate  waarin  de  aanpak gestructureerd is  een  belangrijke  rol
binnen  de  diverse  strategieën.  Als  laatste  kenmerk  onderscheiden  we  de
informatie-overdracht binnen  de  school: in welke  mate  worden  de  betrokken  actoren
op  de  hoogte  gehouden  van  de  ontwikkelingen  tijdens  het  experiment.

Bij de  radicale  aanpak  wordt  er  in  eerste  instantie  schoon  schip  gemaakt  en  men
begint  eigenlijk  van  nul  met  het  omzetten  van  de  verkregen  basiscompetenties
naar  leerinhouden.  Er  is  besloten  dat  de  beslissing  om  deel  te  nemen  aan  het
experiment  volledig  unaniem  genomen  moest  worden.  Zo  niet,  dan  zou  de
deelname  aan  het  experiment  afgeblazen  worden.  De motivatie  om  met  modulair
onderwijs  te  starten  is  zeer  hoog.  Onder  andere  om  die  reden  is  er  veel  eigen
initiatief  en  inbreng  te onderscheiden  in  de  voorbereidings-  en  implementatiefase,
zodat  het  inhoudelijke  programma  dat  eruit  voortkomt  een  product  is  van  het
eigen  harde  werken.  Er  wordt  gewerkt  met  verschillende  stuur-  en  werkgroepen
die  op  een  zeer  gestructureerde  manier  samenwerken  en  elkaar  van  feedback
kunnen  voorzien.  Deze  stuur-  en  werkgroepen  worden  veelal  intern  aangestuurd
door  een  coördinator  modularisering  of  een  modulair  team,  dat  de
eindverantwoordelijkheid  heeft  over  en  zorg  draagt  voor  een  gestructureerde
aanpak  binnen  de  verschillende  groepen.  Tevens  draagt  de  coördinator  of  het
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team  zorg  voor  de  informatie-overdracht  naar  de  verschillende  actoren,  zowel
intern  (directie, administratieve  krachten  en leerkrachten)  als extern  (DBO). 

Binnen  de  radicale  aanpak  kan  er nog  een  onderscheid  gemaakt  worden  tussen  de
‘centraal  geleide’  en de  ‘democratische’ aanpak . Deze  vertonen  weinig  verschillen,
maar  één  verschil  zit  in  de  mate  waarin  de  aanpak  gestructureerd  is.  Bij  de
centraal  geleide  aanpak  ligt  er  meer  nadruk  op  de  structuur  dan  bij  de
democratische  aanpak.  Voor  de  centraal  geleide  aanpak  geldt  dat  één  iemand  in
de  vorm  van  een  coördinator  of een  groepje  mensen  (vaak  directie  en  coördinator
samen)  het  modulariseringsproces  leidt.  Deze  houdt  de  touwtjes  volledig  in
handen  wat  betreft  het  aansturen,  het  coördineren  van  de  diverse  betrokken
actoren  binnen  de  school.  Dit  kan  positief  werken  omdat  er  iemand  is die  de  kar
trekt  en  als  aanspreekpunt  kan  dienen  om  op  die  manier  te  zorgen  dat  het
modulariseringsproces  in goede  banen  wordt  geleid.  Een negatief  aspect  van  deze
centraal  geleide  aanpak  kan  echter  zijn dat  de  coördinator  te veel hooi  op  zijn vork
neemt  of eist  en  de  zaken  te  veel  onder  controle  wilt  krijgen,  waardoor  er  weinig
ruimte  meer  is  voor  eigen  initiatief  van  andere  medewerkers.  Ook  bij  de
democratische  aanpak  wordt  de  modularisering  geleid  door  een  coördinator  of
een  groepje  mensen.  Het  verschil  met  de  centraal  geleide  aanpak  is  dat  alle
stappen  in  het  modulariseringsproject  continu  teruggekoppeld  worden  naar  alle
betrokkenen  binnen  de  school.  Op  deze  manier  is  er  ruimte  voor  feedback.  Ook
worden  de  taken  meer  verdeeld,  zodat  de  werkdruk  niet  bij  één  of  enkele
personen  komt  te  liggen.  Toch  zit  er  ook  aan  de  democratische  aanpak  een
minpunt.  Indien  er  te  veel  teruggekoppeld  wordt  naar  de  achterban  kan  dit  een
vertragend  effect hebben  op  de  besluitvorming.

In vele scholen  is er geen  sprake  van  een  radicale  omschakeling  maar  zeker  en vast
wel  van  een  vernieuwende aanpak. Het  verschil  met  de  radicale  aanpak  is  dat  het
oude  systeem  achter  de  hand  wordt  gehouden  als ‘controlemiddel’,  voor  het  geval
er problemen  zouden  rijzen  met  de  modulaire  structuur.  Vanaf  het  moment  dat  de
basiscompetenties  aan  modules  zijn  toegewezen  en  dat  er  een  structuur  op  poten
is gezet,  wordt  aan  de  hand  van  het  oude  leerplan  bekeken  of leerlingen  minimaal
hetzelfde  geleerd  hebben  als  in  het  vroegere  lineaire  onderwijs.  De  beslissing  om
deel  te  nemen  hoeft  niet  unaniem  te  zijn  geweest,  maar  is  alleszins  wel  door  de
meerderheid  genomen.  De  motivatie  binnen  de  school  is  zeker  aanwezig.  De
betreffende  school  werkt  de  modularisering  in  overleg  met  de  DBO  uit,  waarbij
het  eigen  initiatief  hoog  staat  aangeschreven.  De  verschillende  stappen  worden
zorgvuldig  gestructureerd  doorlopen,  waarbinnen  een  coördinator  of  team  het
verloop  van  het  proces  bijhoudt.  Toch  kan  het  bij deze  strategie  ook  voorkomen
dat  het  proces  intern  niet  formeel  aangestuurd  wordt,  maar  doordat  iedereen
dusdanig  gemotiveerd  is de  samenwerking  zich  vanzelf  uitwijst.  De verschillende
actoren  weten  te allen  tijde wat  er van  hen  verwacht  wordt  doordat  de  doorstroom
van  informatie  doorzichtig  is;  zij  worden  bijvoorbeeld  continu  op  de  hoogte
gehouden  door  de  coördinator  of het  team.
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De scholen  die  de  volgende aanpak hanteren  als strategie  baseren  zich  hoofdzakelijk
op  instructies  van  de  overheid  die  bij  de  implementatie  gegeven  worden.  De
beslissing  om  deel  te  nemen  aan  het  experiment  is in veel  gevallen  genomen  door
de  directie.  Bij deze  strategie  is  het  mogelijk  dat  de  overige  actoren  buiten  de
beslissingsprocedure  zijn  gehouden.  Dat  wil  echter  niet  zeggen  dat  de  motivatie
om deel  te nemen  hierdoor  automatisch  minder  aanwezig  is bij de  overige  actoren.
Bovendien  is de  volgende  strategie  ook  mogelijk  indien  de  beslissing  unaniem  of
door  de  meerderheid  is genomen.  Het  eigen  initiatief  staat  bij deze  scholen  op  een
laag  pitje.  De  basiscompetenties  zoals  deze  opgesteld  zijn  per  opleidingsprofiel
vormen  het  uitgangspunt.  De  DBO zelf,  de  door  hen  uitgebrachte  servicebundel
en  opgerichte  schrijfgroepen  zijn  de  belangrijkste  hulpbronnen  om  doelstellingen
uit  te  schrijven  per  basiscompetentie.  Het  uiteindelijke  materiaal  per  module
wordt  alvorens  ermee  aan  de  slag  wordt  gegaan  ter  goedkeuring  aan  de  DBO
voorgelegd.  Er wordt  zeer  gestructureerd  gewerkt.  Ook  wat  de  doorstroming  van
informatie  betreft  worden  de  verschillende  groepen  actoren  geregeld  voorzien  van
de  laatste  nieuwe  informatie.  

In  scholen  met  een  behoudende aanpak  tot  slot  is  het  verhaal  volledig  het
tegenovergestelde  van  wat  we  in  de  radicale  aanpak  hebben  gezien.  Scholen  die
deze  strategie  erop  nahouden  zijn  te  herkennen  aan  het  zo  veel  mogelijk
vasthouden  aan  oude  leerinhouden.  De  beslissing  om  deel  te  nemen  aan  het
experiment  is veelal  genomen  door  de  directie,  eventueel  in samenspraak  met  een
toekomstige  coördinator.  Er  is voor  gekozen  om  alles  wat  met  modularisering  te
maken  heeft,  dusdanig  in  het  systeem  in  te  voeren  dat  er  nauwelijks  verschillen
zijn  met  het  vroegere  lineaire  onderwijs.  Voor  een  stuk  heeft  dit  te  maken  met
tevredenheid  over  het  oude  systeem,  maar  meer  nog  met  de  angst  dat  als  het
experiment  voorbij  is in  2007 alles  weer  teruggedraaid  wordt  naar  het  oude.  Het
kan  echter  ook  zo  zijn  dat  modularisering  geen  ruimte  heeft  binnen  een  school
omwille  van  de  kleinschaligheid  van  de  modulaire  groep  ten  opzichte  van  de  rest
van  de  school  die  in  een  lineair  systeem  zit.  De  motivatie  om  met  het  modulair
onderwijs  te  starten  is dan  ook  vaak  ver  te  zoeken.  Dit  gebrek  aan  motivatie  is er
bijvoorbeeld  omdat  deelnemen  geen  vrije  keuze  was  (wat  het  geval  was  voor  de
vierde  graad,  de  keuze  slechts  door  de  directie  genomen  is  zonder  met
leerkrachten  te  overleggen  ofwel  omdat  deelname  vooral  bepaald  werd  door  de
extra  middelen  die  men  ervoor  zou  krijgen.  Er is weinig  eigen  initiatief  en  veelal
wordt  gevolgd  wat  er extern  door  de  DBO aangestuurd  wordt.  Dit heeft  tot  gevolg
dat  er  intern  niet  of nauwelijks  een  duidelijke  structuur  is voor  de  implementatie
van  het  modulair  onderwijs.  Weinig  betrokkenen  zijn  eigenlijk  echt  op  de  hoogte
van  wat  er  allemaal  moet  gebeuren  binnen  het  modulaire  systeem,  vanwege  het
gebrek  aan  een  centrale  coördinatiefiguur  die  voor  de  doorstroming  van
informatie  zorgt  naar  de  diverse  actoren  zoals  we  dit  wel  bij de  radicale  aanpak
zien.
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2.2 Evolutie  in de houding  van de betrokkenen  tegenover modularisering

De strategie  die  een  school  gevolgd  heeft  is voor  een  stuk  bepaald  door  de  initiële
houding  die  de  betrokken  actoren  (te  weten  de  directie,  de  coördinator(en)
modularisering,  administratieve  krachten  en  leerkrachten)  ten  aanzien  van  de
implementatie  hadden,  maar  anderzijds  kan  de  strategie  ook  de  houding  van  de
betrokkenen  tegenover  modularisering  bepalen.  Percepties  en  houdingen  van
actoren  kunnen  echter  ook  na  verloop  van  tijd  veranderen.  In  de  praktijk  werden
inderdaad  evoluties  in  de  houding  van  de  betrokkenen  tegenover  modularisering
waargenomen.  

Het  is  bijvoorbeeld  mogelijk  dat  de  houding  van  de  betrokkenen  tegenover
modularisering  in  eerste  instantie  terughoudend  was,  maar  later  evolueert  naar
positief.  In  sommige  scholen  is  de  invoering  van  modularisering  in  het  begin
bijvoorbeeld  heel  moeilijk geweest  omdat  modularisering  geen  vrije keuze  was  en
de  betrokkenen  niet  achter  de  beslissing  stonden  om  deel  te  nemen.  Na  verloop
van  tijd  zagen  mensen  dan  toch  voordelen  in de  modularisering  en konden  ze zich
na  verloop  van  tijd toch  vinden  in de  beslissing.  

In  de  meeste  scholen  staan  de  betrokkenen  ondertussen  wel  achter  het  modulaire
systeem.  In sommige  gevallen  hebben  scholen  veel  moeite  gedaan  om  een  initieel
negatieve  of onverschillige  houding  te  doen  omslaan  naar  een  positieve  houding.
Veranderingen  in  de  houding  bewerkstellingen  vraagt  echter  veel  tijd  en  energie
en  men  moet  ervoor  zorgen  dat  mensen  voortdurend  gestimuleerd  worden.  Een
met  succes  toegepaste  methode  is  de  betrokkenen  zelf  verantwoordelijkheid
geven.  

“Het  denken  achter  het  modulair  bevordert  een  andere  houding  bij leerkrachten
en leerlingen  en vraagt  ook nieuwe  werkvormen.  Persoonlijk ben  ik daar  lang  mee
bezig  geweest,  als  dat  aangekondigd  werd  en  dan  heb  ik  eigenlijk  de  directie
overtuigd  dat  dat  hier  goed  zou  zijn  in  die  context.  Ik  heb  daar  heel  veel  tijd
ingestoken  voor  mijn  eigen,  zodat  ik dat  kon  vertalen  naar  het  personeel  en ik had
mij  voorgenomen  – na  de  ervaring  met  fusieproblematiek  van  voorheen  – neem
een  groep  van  zes  maximaal  acht  mensen  rondom  u, probeer  aan  die  mensen  over
te  brengen  wat  in  uw  hoofd  zit,  zij  vullen  aan,  ge  vormt  zelf  een  concept  en
motiveer  die  mensen  om  anderen  te  motiveren.  En  dat  werkt,  je krijgt  natuurlijk
nog  tegenstand,  mensen  die  vasthouden  aan  het  oude,  mensen  die  rebelleren,  nu
we  hebben  hier  een  heel  gemakkelijk  publiek.  Ik heb  wel  geprobeerd  om  mensen
die  tegen  het  geheel  ingingen,  we  hadden  een  keuze  gemaakt  en dan  vind  ik dat  je
mee  moet  gaan  ook  als  je zegt  ik voel  me  daar  niet  goed  in  of dit  ligt  mij niet,  dan
moet  je zeggen  dat  is de  keuze  van  de  school  en ik maak  er het  beste  van  en ik heb
dus  wel  af  en  toe  mensen  apart  geroepen  en  gezegd  van  kijk  als  je er  niet  achter
staat  of u  er  niet  in  vindt,  probeer  daar  toch  ergens  iets  van  te  maken,  kom  eens
regelmatige  praten,  maar  ga niet  in de  koffietafel  iedereen  opjutten,  dat  heeft  geen
zin.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)  
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“Je kan  daar  heel  veel  dingen  doen  en  heel  veel  dingen  proberen  en  heel  veel
dingen  opzetten,  maar  je bent  er  dan  ook zelf verantwoordelijk  voor”  en door  met
die  schrijfgroepen  te  werken  enz.  is dat  denk  ik  bij heel  veel  collega’s  veranderd
van  “het  is niet  het  leerplan,  maar  het  zijn  wij als  groep  die  verantwoordelijk  zijn
of dat  hier  enkele  goede  opleidingen  zijn”.  Ik denk  dat  daar  toch  wel  accent  voor
op  zich  moet  hebben,  maar  dat  heel  wat  mensen  toch  wel  wat  accent  verschuiven
in de  beleving  van  de  jobs. Het  is niet  belangrijk  hoe  je er  toe komt,  maar  meer  dat
men  van  het  begin  tot  het  einde  mee  verantwoordelijk  is voor  hoe  dat  het  loopt.”
(Onderwijsvorm:  vierde  graad  + BSO)

Er  blijkt  een  onderscheid  te  zijn  tussen  scholen  die  terug  moesten  vallen  op  ‘de
oude  garde’,  die  al  jaren  ingebed  zat  in  een  zeer  strak  patroon  en  nauwelijks  met
de  tijd  meegegroeid  was  en  de  scholen  die  het  geluk,  de  luxe  hadden  van  te
kunnen  beginnen  met  een  nieuw,  vaak  jonger  team  dat  open  stond  voor
vernieuwing.  

“Samenwerking  verloopt  soms  goed,  maar  zou  beter  kunnen.  Ieder  zit  nog  te veel
op  zijn  eigen  eiland.  We  hebben  heel  veel  mensen  die  heel  wat  jaren  ervaring
hebben,  alle  50-plussers  die  heel  gewoon  zijn  van  zo te werken,  zeg  nu  eens  tegen
die  ‘ja d’r  moet  iets  uit  en ge moet  ‘ns iets  nieuws  proberen,  kijk ‘ns bij je buren  en
werkt  eens  samen.’  Dat  is niet  zo evident,  die  kunnen  dat  niet,  die  willen  dat  niet.
We hebben  heel  veel  problemen  en  tegenkanting  gehad.”  (Onderwijsvorm:  vierde
graad)  

Bij het  overige  deel  van  de  scholen  is het  beeld  genuanceerder.  Op  basis  van  wat
tijdens  de  interviews  gezegd  is,  zou  men  kunnen  concluderen  dat  een  team
idealiter  samengesteld  is uit  mensen  met  een  paar  jaar  ervaring  in  het  onderwijs
en  mensen  die  al een  lange(re)  loopbaan  in  het  onderwijs  hebben.  De eerste  groep
zou  zich  gemakkelijker  dan  de  tweede  kunnen  aanpassen  aan  vernieuwingen,
maar  moet  natuurlijk  ook  kritisch  staan  ten  opzichte  van  het  onderwijssysteem  en
de  eigen  didactische  aanpak.  De tweede  groep  kan  zijn  jarenlange  expertise  delen
met  en overdragen  aan  de  eerste  groep  en de  realisaties  kritisch  bekijken.  

3 Het uitstippelen  van leertrajecten en leerwegen  

Een  volgend  belangrijk  gegeven  voor  de  inhoudelijke  en  programmatorische
vormgeving  van  het  experiment,  is de  manier  van  werken  van  de  scholen  bij het
uitstippelen  van  leertrajecten  en  leerwegen.  Van  belang  hierbij is de  flexibiliteit  en
het  concrete  aanbod  in  leertrajecten  (§3.1)  en  leerwegen  (§3.2),  en  de  in-  en
uitstroommomenten  (§3.3).  Verder  bekijken  we  hoe  er  ingespeeld  wordt  op  de
vraag  naar  maatwerk  (§3.4). Tot slot  gaan  we  dieper  in op  specifieke  knelpunten  in
regelgeving  waar  de  scholen  mee  geconfronteerd  worden  (§3.5).
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3.1 Flexibiliteit  in leertrajecten 

Om  de  term  flexibiliteit  in  de  programmatorische  vormgeving  te  duiden,  werken
we  met  een  voorbeeldsituatie.  Als  uitgangspunt  nemen  we  het  studiegebied  hout.
Binnen  dit  studiegebied  is  het  mogelijk  om  diverse  trajecten  te  volgen  die  elk
resulteren  in  een  eindcertificaat  van  een  beroepsopleiding.  Een  aantal  van  deze
beroepsopleidingen  zijn  bijvoorbeeld  machinaal  houtbewerker,  meubelmaker,
karkassenmaker,  werkplaatsschrijnwerker,  buitenschrijnwerker,  binnen -
schrijnwerker  en  interieurbouwer.  Voor  deze  beroepsopleidingen  geldt  dat  ze een
aantal  basismodules  gemeenschappelijk  hebben,  te  weten  de  modules  ‘basis
manuele  houtbewerking’,  ‘manuele  houtverbinding’,  ‘basis  machinale
houtbewerking’  en  ‘machinale  houtbewerking’.  Het  behalen  van  de
deelcertificaten  voor  deze  vier  basismodules  vormt  de  voorwaarde  om  een
leerweg  binnen  het  traject  voort  te  zetten.  Dit  traject  werd  door  de  overheid
vastgelegd.

We  lichten  de  beroepsopleidingen  van  werkplaatsschrijnwerker,  buiten -
schrijnwerker  en  binnenschrijnwerker  eruit.  Zoals  gezegd  zijn  de  basismodules
voor  deze  opleidingen  gemeenschappelijk.  De  opleiding  tot
werkplaatsschrijnwerker  omvat  verder  de  modules  ‘ramen  en deuren  1’, ‘rechte  en
bordestrappen’  en  ‘interieurelementen’.  De  opleiding  tot  buitenschrijnwerker
omvat  na  de  basismodules  nog  de  module  ‘ramen  en  deuren  1’, ‘plaatsing  ramen
en  deuren’  en  ‘gevelbekleding’.  Om  de  beroepsopleiding  te  vervolledigen  wordt
de  module  ‘ramen  en  deuren  2’ gevolgd.  De  opleiding  tot  binnenschrijnwerker
omvat  in  feite  het  hele  traject  tot  werkplaatsschrijnwerker  zonder  de  module
‘ramen  en  deuren  1’. Dit  traject  wordt  nog  verder  uitgebouwd  met  de  modules
‘parket’,  ‘plaatsing  trappen’,  ‘wanden  en  plafonds’  en  ‘plaatsing
binnenschrijnwerk’.  De  module  ‘algemeen  binnenschrijnwerk’  is  een  laatste
onderdeel  van  de  beroepsopleiding  tot  binnenschrijnwerker.  Hiervoor  vormen  de
modules  ‘rechte  en  bordestrappen’  en  ‘interieurelementen’  (reeds  behaald  bij de
opleiding  tot  werkplaatsschrijnwerker)  de  instapvereisten.

De  opleiding  werkplaatsschrijnwerker  is korter  dan  bijvoorbeeld  de  opleiding  tot
binnenschrijnwerker,  maar  ze  leidt  wel  tot  een  volwaardig  eindcertificaat  (zowel
in  het  voltijds  als  in  het  deeltijds  beroepsonderwijs).  Jongeren  in  het  voltijds
beroepsonderwijs  dienen  deze  opleiding  verder  aan  te  vullen,  bijvoorbeeld  tot
binnenschrijnwerker,  waarvoor  zij ook een volwaardig  eindcertificaat  krijgen.  

In  welke  mate  jongeren  daadwerkelijk  kunnen  kiezen  voor  een  aantal  trajecten
verschilt  van  school  tot  school.  We illustreren  dit  met  school  A en school  B. School
A  is  een  kleine  school  met  gemiddeld  400  BSO-leerlingen.  Enkel  een  tweetal
trajecten  uit  het  studiegebied  hout  zijn  gemodulariseerd.  Er  werkt  een  beperkt
aantal  leerkrachten  in  het  modulair.  Veel  leerkrachten  algemene  vakken
combineren  een  opdracht  in  het  lineair  en  in  het  modulair  onderwijs.  School  B
daarentegen  is  een  grote  scholengemeenschap  van  gemiddeld  1500  leerlingen.
Naast  studiegebieden  in het  BSO bevinden  zich  ook enkele  beroepsopleidingen  uit
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het  TSO in  dezelfde  school.  De  school  is gespecialiseerd  in  het  studiegebied  hout
en  biedt  dan  ook  veel  verschillende  trajecten  aan.  Een  grote  groep  leerkrachten
werkt  in  het  modulair  onderwijs.  Ook  leerkrachten  PAV zijn  volledig  verbonden
aan  ofwel  het  lineair  ofwel  het  modulair  onderwijs  en  hoeven  niet  de  combinatie
tussen  beide  te maken.  

Omdat  school  A  enkel  het  traject  aanbiedt  voor  buitenschrijnwerker  en
binnenschrijnwerker,  kan  de  leerling  na  de  vier  gemeenschappelijke  basismodules
een  keuze  maken  tussen  één  van  de  twee  trajecten.  Indien  een  leerling  in een latere
fase  toch  zou  willen  kiezen  voor  het  traject  tot  bijvoorbeeld  interieurbouwer,  dan
zal  deze  leerling  van  school  moeten  veranderen.  School  B biedt  verschillende  van
bovengenoemde  trajecten  aan,  waardoor  de  leerling  meer  keuzes  heeft.  Indien  een
leerling  nog  twijfelt  tussen  de  beroepsopleiding  tot  werkplaatsschrijnwerker  en
buitenschrijnwerker  kan  een  leerling  zelfs  zijn  definitieve  keuze  nog  uitstellen  tot
na  de  module  ramen  en  deuren  1, die  voor  beide  trajecten  ook  gemeenschappelijk
is. 

3.2 Flexibiliteit  van leerwegen

Binnen  de  vooraf  door  de  overheid  vastgelegde  leertrajecten  hebben  scholen  de
vrijheid  om  verschillende  leerwegen  aan  te bieden,  of met  andere  woorden  om  de
modules  binnen  een  traject  of  trajectoverschrijdend  flexibel  aan  te  bieden.  Een
kenmerk  van  ideaaltypisch  modulair  onderwijs  is dat  het  mogelijk  maakt  dat  een
leerweg  door  een  leerling  uitgestippeld  kan  worden  naarmate  hij of zij vordert  in
dit  traject. 

In  de  praktijk  blijken  de  meeste  scholen  binnen  de  trajecten  die  hun  school
aanbiedt  ook  de  leerweg  voor  de  leerlingen  vast  te leggen.  De voornaamste  reden
voor  de  vastgelegde  volgorde  is  dat  de  scholen  omwille  van  organisatorische
beperkingen  hiertoe  gedreven  worden.

We nemen  wederom  school  A en B uit  de  situatieschets  in §3.1 in ons  achterhoofd.
In school  A hebben  we  gezien  dat  een  leerling  naar  beroepsopleidingen  binnen  het
studiegebied  hout  slechts  twee  keuzemogelijkheden  heeft.  In  de  praktijk  gaat  het
hier  om  een  kleine  school  die  de  leerlingen  na  de  basismodules  in  twee  groepen
indeelt.  Deze  twee  klassen  werken  stap  voor  stap  elke  module  in  een  vaste
volgorde  verder  af  totdat  alle  modules  voor  de  betreffende  beroepsopleiding
doorlopen  zijn  en  de  leerling  zijn  eindcertificaat  ontvangt.  De  leerling  heeft
uiteindelijk zijn leerweg  niet  zelf kunnen  uitstippelen.  In school  B daarentegen  zijn
in  de  eerste  plaats,  zoals  we  eerder  aangaven,  meer  keuzemogelijkheden.
Bovendien  zorgt  de  schaalgrootte  van  de  school  dat  er  de  ruimte  is om  leerlingen
uit  verschillende  leerwegen  te laten  kiezen.  Elke beroepsopleiding  is groot  genoeg
om  minimaal  twee  groepen  te  maken.  Zo  kan  het  zijn  dat  de  eerste  groep  na  de
basismodules  start  met  de  module  ‘ramen  en  deuren  1’ en  de  tweede  groep  met
‘rechte  en  bordestrappen’.  Na  het  beëindigen  van  deze  module  bestaat  voor  een
leerling  uit  de  eerste  groep  de  mogelijkheid  om door  te gaan  met  de  modules  voor
werkplaatsschrijnwerker  om over  te stappen  naar  buitenschrijnwerker.  Iemand  uit
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de  tweede  groep  kan  kiezen  voor  voortzetting  van  de  modules  tot
werkplaatsschrijnwerker  of al de  overstap  maken  naar  binnenschrijnwerker.

De  (geringe)  flexibiliteit  heeft  consequenties  voor  de  leerlingen  die  het
deelcertificaat  van  een  module  niet  behalen.  In  school  A  worden  alle  modules
slechts  eenmaal  per  jaar  aangeboden.  Indien  een  leerling  een  module  niet  behaalt,
bestaat  er  in  school  A  voor  deze  leerling  geen  mogelijkheid  om  de  betreffende
module  opnieuw  te  volgen.  In  het  beste  geval  kan  de  leerling  in  de  volgende
module  alsnog  bijgewerkt  worden  voor  de  nog  niet  behaalde  module.  Indien  een
leerling  echter  dan  nog  steeds  niet  geslaagd  blijkt  te  zijn,  stuit  de  leerling  en  de
school  op  een  probleem.  Dit  zal  verderop  in dit  hoofdstuk  besproken  worden  (zie
knelpunten  regelgeving).

In  school  B heeft  de  leerling  een  vrijere  keuze  in  zijn  leerwegen.  Doordat  er
verschillende  klasgroepen  per  beroepsopleiding  bestaan,  worden  de  verschillende
modules  per  traject  meerdere  malen  per  jaar  aangeboden.  Om  deze  reden  is  het
binnen  school  B geen  enkel  probleem  als een leerling  een  module  niet  zou  behalen,
hij  kan  immers  meteen  de  betreffende  module  opnieuw  oppikken  binnen  een
andere  klasgroep.  

In  ons  voorbeeld  heeft  een  leerling  in school  B een  grotere  keuze  aan  leertrajecten
heeft  dan  in  school  A. Bovendien  kan  in  school  B de  leerling  ook  meer  een  eigen
leerweg  volgen.  Tot  slot  is  de  leerling  ook  beter  af  in  school  B omwille  van  de
grotere  flexibele  doorstroom  binnen  een  leerweg.

Scholen  die  de  ingebouwde  vrijheid  van  de  overheid  bewaren  bieden  verchillende
trajecten  aan  en  geven  leerlingen   de  mogelijkheid  om binnen  de  trajecten  zelf een
leerweg  uit  te stippelen.  Een nadelig  gevolg  van  deze  grote  mate  van  flexibiliteit  is
dat  er  een  enorme  organisatie  inzit  voor  de  school  zelf.  Deze  flexibiliteit  in
leertrajecten  en leerwegen  komen  we  vooral  tegen  in het  DBSO.

“Wij proberen  het  originele  idee  van  de  modularisering  te  behouden  zodanig  dat
elke  leerling  zijn  eigen  traject  kan  afleggen.  In  de  dagschool  moeten  ze  gewoon
met  de  klas  en  ben  je niet  geslaagd,  dan  haper  je op  het  einde,  dan  heb  je een
module  tekort  en  krijg  je  dat  certificaat  niet.  En  wij  proberen  dat  hier  dus
individueel,  heel  veel  werk  en  heel  veel  opvolging.  In de  dagschool  [nvdr:  BSO] is
een  module  vastgesteld  op  zes  weken,  terwijl  wij  hier  een  leerling  pas  laten
doorschuiven  als  de  module  af  is.  Voor  de  leerling  ideaal,  maar  voor  ons,  met
neveninstromers,  moeten  wij  alles  kunnen  aanbieden.  Ik  denk  dat  we  nu  zes
modules  hebben  lopen  voor  36 leerlingen.  Dat  is één  leerkracht  schilderen  en  drie
bouw.  Je moet  voortdurend  aanpassen.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

“I: Want  kunnen  ze daar  in kiezen,  een  volgorde  kiezen?”
“R: Nee,  wij hebben  de  keuze  gemaakt.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Er zijn ook scholen  die  deze  vrijheid  niet  benutten.  In deze  scholen  heeft  dit  vooral
te  maken  met  beperkingen  door  schaalgrootte  of  een  expliciete  eigen  keuze,
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waardoor  ze niet  de  ruimte  hebben  of creëren  om  alle  mogelijke  leerwegen  aan  te
bieden.  Binnen  deze  scholen  is de  leerweg  om  het  traject  te doorlopen  vastgelegd.
Dit  heeft  tot  gevolg  dat  er niet  meer  gesproken  kan  worden  van  de  flexibiliteit  van
individuele  leerwegen.  

In  veel  scholen  wordt  er  niet  al  vooraf  rekening  gehouden  met  flexibiliteit  in
overstap  en doorstroommogelijkheden,  maar  wordt  deze  flexibiliteit  meer  bepaald
door  de  situatie  op  het  moment  zelf.  Indien  er  zich  een  situatie  voordoet  waarin
een  leerling  dreigt  vast  te lopen  binnen  een  leerweg,  zoeken  ze op  dat  moment  een
oplossing.  Deze  pragmatische  aanpak  is in  de  loop  van  het  experiment  gegroeid.
Een  van  de  oplossingen  die  gehanteerd  kunnen  worden  is  het  invullen  van  de
modules  met  eigen  accenten,  maar  de  leerling  wel  evalueren  op  de
basiscompetenties.

“Als  het  traject  van  bovenuit  sterk  gestuurd  wordt,  geeft  dat  problemen,  omdat
wij  hier  proberen  in  de  praktijk  te  werken  en  van  daaruit  iets  te  bekomen  en  dat
werd  dan  wel  moeilijk, want  soms  moesten  zij basiscompetenties  behalen  en in het
werkstuk  dat  ze  moesten  maken  was  dat  te  weinig  en  dan  deden  ze  weer  veel
meer.  En dan  hebben  we  een  heel  proces  moeten  uitvinden  ‘Ja, ok,  beoordeel  dan
voor  het  behalen  van  die  module  enkel  en alleen  wat  er  in die  eerste  module  staat.
Als  ze dan  een  werkstuk  maken  van  een  hoger  niveau,  dat  beoordeel  je dan  efkes
niet.  Dat  was  de  moeilijkheid,  omdat  ze  met  heel  eenvoudige  dingen  begonnen,
logisch,  maar  weinig  wat  de  leerlingen  aansprak.”  (Onderwijsvorm:  DBSO) 

In  de  praktijk  blijkt  dat  twee  derde  van  de  scholen  de  leerlingen  helemaal  geen
keuzevrijheid  biedt  om een  leerweg  uit  te stippelen  binnen  een  traject  (Tabel 4). 

Tabel 4: vrijheid om een leerweg te kiezen binnen een traject
keuzevrijheid  aantal  scholen
geen 32
beperkt 10
volledig 5
totaal 47

Voor  het  BSO geldt  dat  de  leerwegen  vrij flexibel  zijn,  maar  vaak  zijn  scholen  om
organisatorische  redenen  niet  in  staat  om  alle  mogelijke  leerwegen  aan  te  bieden,
waardoor  het  flexibel  aanbieden  van  modules  niet  volledig  uit  de  verf  kan  komen.
Uit  de  interviews  is  gebleken  dat  BSO scholen  een  aantal  mogelijkheden  hebben
tot  flexibiliteit,  mits  de  school  groot  genoeg  is.  Een  grote  school  heeft  immers  de
ruimte  om parallelklassen  te maken,  waardoor  de  soepele  overstap  en doorstroom
bevorderd  wordt.  In  sommige  gevallen  echter  is  de  grotere  mate  van  flexibiliteit
juist  mogelijk  omdat  de  school  klein  genoeg  is.  Indien  een  klas  slechts  uit  acht
leerlingen  bestaat  is het  eenvoudiger  om  als  leerkracht  individueel  in te spelen  op
de  behoefte  van  een  leerling.  In  de  praktijk  komt  dit  er  meestal  op  neer  dat
leerlingen  gedifferentieerd  binnen  een module  kunnen  werken.

Het  DBSO blijkt  echter  de  meeste  ruimte  tot  flexibiliteit  te  hebben.  Een verklaring
hiervoor  zou  kunnen  zijn  dat  in  DBSO-klassen  leerlingen  van  verschillende
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leeftijden  en  niveaus  samenzitten  en  iedere  leerling  zijn  eigen  programma  volgt,
wat  op  zich  al  een  grote  mate  van  flexibiliteit  vereist.  Een  onbedoeld  neveneffect
van  de  grote  flexibiliteit  in het  DBSO en  wellicht  het  gebrek  aan  flexibiliteit  in  het
BSO wordt  in  het  volgende  voorbeeld  geïllustreerd.  Een  respondent  deed  uit  de
doeken  dat  in hun  school  waar  voltijds  en  deeltijds  samen  in één  school  zitten  dat
het  modulair  in  het  voltijds  in  een  lineaire  structuur  gegoten  is.  Hierdoor  lopen
nogal  wat  leerlingen  vast  wanneer  zij er  niet  in  slagen  het  deelcertificaat  dat  aan
module  vasthangt  te behalen.  De oplossing  die  men  hiervoor  bedenkt  is uitstroom
naar  DBSO.  Dit  levert  een  nog  groter  watervaleffect  op,  maar  hier  omwille  van
organisatorische  problemen  met  de  modularisering.  

De vierde  graad  tot  slot  heeft  een  heel  strikt  traject  waarin  flexibiliteit  moeilijker  in
te bouwen  is, zoals  al dikwijls  genoemd.  Er zijn  slechts  weinig  mogelijkheden  om
individuele  leerwegen  aan  te  bieden  omdat  er  slechts  één  traject  mogelijk  is
(aansluiting  op  een  ander  traject  (nog)  niet  mogelijk)  dat  leidt  tot  het  diploma  in
de  verpleegkunde,  indien  ze  dit  traject  met  vastgelegde  leerweg  volledig
doorlopen  hebben.  

3.3 In- en uitstroommomenten

Wordt  de  lijn  van  kenmerken  van  ideaaltypische  modularisering  verder
doorgetrokken,  dan  is  er  in  het  werken  met  modules  flexibiliteit  in  instroom  en
uitstroom  mogelijk. De mogelijkheid  in variatie  bestaat  indien  scholen  meerdere  of
zelfs  alle  modules  tegelijkertijd  kunnen  aanbieden  en  een  leerling  om  die  reden
telkens  aan  het  begin  van  een  module  kan  instromen  in  een  traject  of  kan
aansluiten  bij een  instapvrije module.  

Een  beperking  zit  er  vooral  bij BSO scholen  dat  er  geen  wettelijke  mogelijkheid
bestaat  om  op  een  ander  moment  dan  het  einde  van  het  schooljaar  de  leerling  een
certificaat  uit  te reiken,  waardoor  de  uitstroom  meer  beperkt  is. 

De  duurtijd  van  modules  in  het  deeltijds  onderwijs  ligt  niet  vastgelegd.  Dit  heeft
tot  gevolg  dat  voor  de  meeste  DBSO scholen  deze  in- en  uitstroommomenten  ook
niet  volledig  vastliggen,  omdat  dit  een  continu  proces  is. 

“Constante  in-  en  uitstroom  in  een  CDO  is vanzelfsprekend,  dit  gebeurt  het  hele
jaar door.”  (Onderwijsvorm:  DBSO) 

Ook  het  traject  binnen  de  vierde  graad  leent  zich  tot  weinig  creatieve  verschillen
tussen  scholen.  Bij  de  meeste  vierdegraadsscholen  zijn  er  twee  in-  en
uitstroommomenten  (september  en  februari),  omdat  dit  de  scharniermomenten
zijn, waarop  de  modules  eindigen  en starten.  Dit  wordt  als  positief  ervaren  omdat
er  meer  rekening  gehouden  kan  worden  met  de  noden  van  de  leerlingen,  zodat
een  tijdelijke onderbreking  (omwille  van  zwangerschap,  ziekte,  werk,  persoonlijke
redenen,  …) niet  meteen  consequenties  hoeft  te hebben  in termen  van  een  heel  jaar
opnieuw  te moeten  doen.  
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 “Om  de  achttien  weken  stopt  alles en herbegint  ook alles weer.”  (Onderwijsvorm:
vierde  graad)

“[…]  en  hebben  ze  hier  het  midden  van  het  derde  jaar  zogezegd  kunnen
instappen.  En dat  heeft  geen  problemen  gegeven.  Ze stappen  daar  gewoon  mee  in
en  dan  doen  ze  het  volgend  jaar  wel  nog  een  half  jaar  verder  en  zijn  ze
afgestudeerd  in februari  in plaats  van  juni.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

”Maar  het  grote  voordeel  is  voor  de  studenten,  voor  hen  is  het  echt  een  ideaal
systeem.  Ook  omdat  we  onze  doelgroep  zien  veranderen,  we  hebben  ook  oudere
studenten  die  vanuit  visivo  projecten  komen,  via  de  VDAB gestuurd  worden,  dat
zijn vaak  mensen  met  een  gezin,  daar  kan  altijd  in  de  gezinssituatie  iets  gebeuren,
die  verliezen  nu  eigenlijk  geen  schooljaar  door  de  module.  Er  zijn  ook  studenten
die  zwanger  worden  tijdens  de  opleiding,  die  kunnen  gewoon  die  module  daar
eventjes  tussenuit  laten  vallen  en  die  kunnen  onmiddellijk  die  module  opnieuw
oppikken.“  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Daarnaast  wordt  een  aantal  keer  benadrukt  dat  uitstroomvariatie  tevens  door  het
werkveld  als  zeer  positief  wordt  ervaren,  aangezien  het  immers  op  verschillende
tijdstippen  door  het  jaar mensen  kan  verwachten.  

In  hoeveel  scholen  bijvoorbeeld  in-  en  uitstroomvariatie  in  de  praktijk  ook
daadwerkelijk plaatsvindt,  kunnen  we  aflezen  in Tabel 5.

Tabel 5: in- en uitstroomvariatie
in- en uitstroomvariatie aantal  scholen
ja 28
nee 19
totaal 47

Toch zijn er ook een  aantal  scholen  die  geen  mogelijkheid  bieden  tot  enige  variatie
in  in-  en  uitstroom.  De  meest  voorkomende  verklaring  hiervoor  is  de
kleinschaligheid  van  de  school,  zoals  we  dit  reeds  eerder  zagen,  waardoor
modules  slechts  één  maal  per  jaar  aangeboden  kunnen  worden  en  men  ten
gevolge  daarvan  ook  slechts  aan  het  begin  van  het  jaar  een  traject  kan  starten  of
aan  het  einde  van  een  schooljaar  kan  afsluiten.  

“Elke  module  is  continue  lopende,  omdat  onze  school  groot  genoeg  is  om  twee
instroommomenten  aan  te  bieden.  […] Er  kan  zowel  in  september  als  in  februari
hiermee  begonnen  worden.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Een  uitzondering  hierop  vormen  de  instapvrije  modules,  waar  de  module
logistiek  (Onderwijsvorm:  BSO) waarschijnlijk  het  beste  voorbeeld  van  is.  Deze
module  staat  volledig  los van  andere  modules  en  levert  tevens  een  eindcertificaat
op.  Een  laatste  reden  waarom  sommige  BSO scholen  zeggen  geen  mogelijkheid  te
hebben  tot  in- en uitstroomvariatie  is vanwege  de  wisselende  duur  van  modules.
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3.4 Organisatie  van maatwerk

Tot  slot  gaan  we  dieper  in  op  of  en  hoe  scholen  erin  slagen  om  maatwerk  te
organiseren.  (De  pedagogisch-didactische  kant  van  het  aanbieden  van  maatwerk
zal in het  volgende  hoofdstuk  besproken  worden.)  

Een  praktische  invulling  van  meer  maatwerk  in  het  modulair  onderwijs  is  het
gebruik  maken  van  gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten  (GOA).  Om  leerlingen
op  maat  les  te  geven,  is er  in  het  modulair  onderwijs  wettelijke  ruimte  gecreëerd
voor  deze  activiteiten.  Het  uitgangspunt  tijdens  de  GOA-uren  vormt  niet  de  totale
klasgroep,  maar  de  leerling  als  individu.  Tijdens  deze  GOA-uren  is  het  de
bedoeling  dat  de  leerlingen  individueel  op  maat  geremedieerd  worden  om
zwakke  punten  bij  te  werken.  Ook  bestaat  er  de  mogelijkheid  dat  leerlingen
verdiepings-  of verruimingsopdrachten  krijgen  om hun  leerproces  te verbreden.  In
de  GOA-uren  mogen  er  geen  nieuwe  leerstofonderdelen  behandeld  worden.
Leerkrachten  alsook  de  leerlingen  zelf hebben  het  recht  elkaar  erop  aan  te spreken
dat  de  GOA ingevuld  wordt  en dat  dit  op  de  juiste  manier  gebeurd.  

In  het  BSO en  de  vierde  graad  is het  aantal  uur  GOA  vastgelegd  op  acht  uur  per
week.  Voor  het  DBSO  werd  vijftien  uur  GOA  per  module  (dus  niet  per  week)
vastgelegd.  Het  geringere  aantal  uren  GOA  binnen  het  DBSO heeft  te  maken  met
de  gedifferentieerde  opzet  van  alle  andere  activiteiten,  waardoor  het  minder
noodzakelijk  is deze  in  specifieke  GOA-uren  terug  te  laten  komen.  De  tempo-  en
niveaudifferentiatie  wordt  in het  DBSO met  andere  woorden  ook  buiten  de  GOA-
uren  gegeven.

Veel scholen  hebben  gewezen  op  het  belang  van  de  GOA-uren.  Eindelijk  is in  het
beroepsonderwijs  ruimte  gecreëerd  voor  een  vergelijkbare  functie  als  de
taakleerkracht  in het  basisonderwijs.  Toch blijven  de  scholen  ook  kritisch,  want  de
GOA-uren  is  iets  nieuws,  waarbinnen  de  meeste  scholen  nog  erg  zoekend  zijn.
Wettelijk  gezien  mag  er  geen  nieuwe  leerstof  tijdens  de  GOA-uren  aangeboden
worden.  Doordat  scholen  nog  niet  echt  hun  draai  binnen  de  GOA-uren  gevonden
hebben,  bestaat  er  het  gevaar  dat  deze  uren  als  extra  lestijd  gezien  worden.
Anderzijds  bieden  de  GOA-uren  echt  de  mogelijkheid  om  op  vraag  van  de
leerling  te werken,  op  voorwaarde  natuurlijk  dat  leerlingen  zich  er voldoende  van
bewust  zijn dat  zij zelf de  GOA kunnen  sturen.  

Daarnaast  is  het  echter  ook  mogelijk  dat  scholen  buiten  de  gedifferentieerde
onderwijsactiviteiten  ook  op  een  andere  manier  rekening  houden  met  tempo-  en
niveaudifferentiatie.  Hieronder  wordt  verstaan  dat  elke  leerling  op  zijn  eigen
tempo,  naargelang  zijn  niveau  een  leerproces  volgt.  Er  wordt  aan  het  einde  van
elke  module  bij  elke  leerling  een  basisniveau  gegarandeerd,  waaraan  deze  moet
voldoen.  Indien  een  leerling  bijvoorbeeld  in  het  studiegebied  bouw  tijdens  de  les
de  regel  van  drie  nog  niet  beheerst,  gaat  deze  leerling  op  dat  moment  wat  extra
oefeningen  daarover  maken.  Een  andere  leerling  kan  tijdens  dezelfde  les  juist

48



bezig  zijn met  wat  meer  praktijkoefeningen  omdat  deze  op  dat  gebied  nog  niet  zo
ver  staat.  

In  principe  kan  er  tijdens  alle  lessen  met  tempo-  en  niveaudifferentiatie  gewerkt
worden.  Hier  moeten  uiteraard  de  mogelijkheden  voor  zijn  (bijvoorbeeld
voldoende  infrastructuur  en  materialen,  beschikbare  leerkrachten,  …).  Niet  alle
scholen  zijn  al  even  ver  gevorderd  in  het  op  basis  van  tempo-  en
niveaudifferentiatie  werken,  waardoor  deze  manier  van  werken  nog  te  vaak
onderbenut  blijft. Een enkele  keer  is zelfs ter  sprake  gekomen  dat  bijvoorbeeld  het
deeltijds  onderwijs  meer  gebruikt  wordt  als  een  vangnet  voor  de  leerlingen  die  in
het  voltijds  onderwijs  niet  meekunnen,  omdat  er  niet  gedifferentieerd  wordt  naar
tempo  en niveau.

I:“Jullie  vangen  op  wat  er  in  de  dagschool  [nvdr:  voltijds  onderwijs]  op  het  vlak
van  modularisering  fout  loopt?”
R:”Ja. Het  was  de  bedoeling  dat  ze in de  dagschool  bijgewerkt  zouden  worden  als
ze  ergens  tekorten  hadden.  Nu  merken  we  dat  ze  niet  bijgewerkt  worden,  maar
dat  ze  komen.  Wij  zijn  dit  jaar  met  twintig  leerlingen  gestegen,  van  negentien
vorig  jaar naar  28 nu  in bouw.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

3.5 Knelpunten  in de regelgeving

De vorige  paragrafen  maakten  al duidelijk  dat  het  voor  scholen  niet  evident  is om
voldoende  leertrajecten  aan  te bieden,  om leerlingen  de  leerweg  te laten  volgen  die
voor   hen  het  meest  geschikt  is  of  om  maatwerk  te  bieden.  De  organisatorische
problemen  waar  scholen  mee  te  maken  hebben,  hebben  voor  een  deel  met
knelpunten  in  de  regelgeving  te  maken.  Aangezien  modularisering  in  het
secundair  beroepsonderwijs  nog  in een  experimentele  fase zit, is de  wetgeving  nog
niet  aangepast  aan  de  nieuwe  realiteit.  We bespreken  het  knelpunt  dat  tijdens  de
interviews  als  het  belangrijkste  naar  voor  kwam,  namelijk  dat  men  leerlingen  die
een  traject  niet  probleemloos  doorlopen  geen  goed  alternatief  aan  te bieden.  

Een  eerste  problematiek  die  veel  scholen  te  kennen  hebben  gegeven  is  dat  het
principe  van  de  ‘vrije leerling’ problematische  consequenties  kan  hebben.  Stel  dat
een  leerling  een  module,  die  als  instapvereiste  wordt  gezien  van  een  volgende
module,  niet  behaald  heeft.  Dan  bestaat  er  de  mogelijkheid  dat  de  betreffende
leerling  via  een  systeem  van  uitgestelde beslissing alsnog  zijn  module  kan  behalen.
Dit  betekent  dat  een  leerling  een  aantal  aandachtspunten  uit  de  niet-behaalde
module  heeft  meegekregen,  waaraan  deze  gedurende  de  volgende  module  nog
kan  werken.  Er is dan  sprake  van  een  voorwaardelijke  overgang  naar  de  volgende
module,  waarvoor  de  school  genoodzaakt  is  een  leerling  voorlopig  als  ‘vrije
leerling’ in  te  schrijven  in  deze  volgende  module.  Aan  het  eind  van  deze  module
wordt  de  leerling  niet  alleen  beoordeeld  op  de  effectief  gevolgde  module,  maar
ook  op  de  aandachtspunten  van  de  vorige  module,  waarvoor  de  leerling  uitstel
van  beoordeling  gekregen  heeft.  Indien  de  leerling  op  dat  moment  blijkt  aan  alle
basiscompetenties  te voldoen  (zowel  uit  de  vorige  als uit  de  huidige  module),  dan
is het  systeem  eenvoudig  en wordt  de  leerling  alsnog  gecertificeerd  voor  de  eerder
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niet  behaalde  module.  Bovendien  kan  met  terugwerkende  kracht  de  leerling  niet
meer  als  vrije  leerling,  maar  als  regelmatige  leerling  beschouwd  te  kunnen
worden.  De  leerling  heeft  dan  met  andere  woorden  via  differentiatie  in  de
volgende  module  een  extra  kans  gekregen  om de  vorige  module  af te ronden.  

Het  verloopt  echter  problematisch  indien  een  leerling  aan  het  einde  van  de
module  met  instapvereisten  nog  steeds  niet  kan  voldoen  aan  de  aandachtspunten
uit  de  vorige  module.  Een  eerste  consequentie  is dat  de  leerling  voor  de  module
met  uitgestelde  beslissing  niet  gecertificeerd  kan  worden.  Een  volgende
consequentie  is  dat  deze  leerling  voor  de  laatst  gevolgde  module  ingeschreven
moet  blijven  als  vrije  leerling,  met  alle  gevolgen  vandien  op  het  vlak  van
studiebekrachtiging  respectievelijk  financiering /subsidiëring.  Deze  leerling,
hoewel  hij in  de  praktijk  dagelijks  aanwezig  is  geweest  om  zijn  lessen  te  volgen,
blijkt  voor  de  wet  afwezig  te  zijn  geweest,  want  officieel  mocht  hij  de  volgende
module  met  instapvereisten  immers  niet  volgen.  Dit  gegeven  ingeschreven  te
staan  als vrije leerling  hypothekeert  uiteindelijk  de  verdere  schoolloopbaan  van  de
leerling.  Voor  de  school  zelf  betekent  dit  dat  ze  geen  financiering /subsidiëring
ontvangen  voor  een  leerling  die  weliswaar  onderwijs  genoten  heeft  gedurende  de
duur  van  de  module,  maar  volgens  de  wet  er niet  is geweest.

“Als  we  een  leerling  verder  willen  laten  gaan  als  hij  een  module  niet  heeft
behaald,  moeten  we  de  leerling  inschrijven  als  vrije  leerling  want  volgens  de  wet
mag  hij  de  volgende  module  niet  doen.  Maar  als  het  een  vrije  leerling  is  dan  is
hem  onwettig  afwezig  hè,  want  dan  kan  hij het  getuigschrift  secundair  onderwijs
niet  meer  halen.
Een tweede  probleem  is het  volgende.  Er komt  een  leerling  binnen  van  een  andere
school,  als dat  in de  basismodules  is is dat  geen  probleem  want  dat  zijn instapvrije
modules.  Wanneer  dat  in  het  vierde  of  vijfde  jaar  is  dan  moet  door  een
toelatingsklassenraad  een  toelating  gegeven  worden,  dat  de  leerling  kan  beginnen.
Maar  natuurlijk  we  hebben  hier  die  leerling  in  het  begin  van  het  jaar  een
toelatingsproef  laten  afleggen  om  te  zien  of hij wel  kan  beginnen  of niet.  Maar  als
we  die  dan  inschrijven  zoals  een  andere  leerling  in  de  module,  dan  wordt  wat  de
uitslag  is van  die  module,  dan  speelt  toelatingsproefresultaat  geen  rol  meer,  want
ene  keer  ingeschreven  kun  je  hem  er  niet  meer  uit  krijgen.  Dus  wat  ben  je
verplicht,  iedere  nieuwe  leerling  in  de  latere  jaren,  moeten  we  inschrijven  als  een
vrije leerling  en als die  nadien  voldoet,  dan  kunnen  we  met  terugwerkende  kracht
zeggen,  kijk we  hebben  deze  leerling  in die  module  ingeschreven.  Voldoet  iemand
nu  niet,  dan  was  die  ingeschreven  als  vrije  leerling  en  dus  zogezegd  een  maand
niet  naar  school  geweest  en  dan  moeten  we  zeggen  dat  die  naar  een  andere  school
moet.  Dan  zit die  wel  in de  problemen,  want  dan  is deze  zogezegd  een  maand  niet
naar  school  geweest,  weeral  dat  probleem  dat  hij  nooit  zijn  getuigschrift  kan
behalen  voor  het  secundair  onderwijs.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Een  tweede  problematiek  bouwt  in  feite  voort  op  de  zojuist  beschreven
problematiek  van  vrije  leerlingen.  We  geven  een  voorbeeld.  Stel  een  leerling
behaalt  op  het  einde  van  de  tweede  graad  een  module  niet.  Dit  betekent  dat  hij
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zijn  getuigschrift  voor  de  tweede  graad  van  het  secundair  onderwijs  op  dat
moment  ook  niet  behaald  heeft,  met  als  belangrijke  consequentie  dat  een  leerling
sowieso  een  jaar  zal  moeten  wachten  om  hiervoor  een  nieuwe  kans  te krijgen.  Het
doet  er  op  dat  moment  niet  meer  toe  of  een  leerling  binnen  een  school  de
betreffende  niet-behaalde  module  meteen  opnieuw  kan  doen,  want  daarna  mag
deze  leerling  toch  niet  verder  met  de  volgende  module.  Daarbij komt  nog  eens  een
volgend  probleem.  Stel  dat  de  leerling  dan  toch  zijn  hele  jaar  opnieuw  zou  doen.
Dan  doet  zich  vervolgens  het  probleem  voor  dat  een  leerling  geen  modules  meer
mag  volgen  waarvoor  hij  reeds  een  deelcertificaat  behaald  heeft.  Een  oplossing
zou  kunnen  zijn  om  de  leerling  voor  de  reeds  behaalde  certificaten  deel  te  laten
nemen  als  vrije  leerling,  maar  dan  komen  we  weer  bij  de  problematiek  terecht
zoals  eerder  geschetst.

De  twee  geschetste  knelpunten  in  de  regelgeving  hebben  tot  gevolg  dat  het
aanbieden  van  flexibiliteit  in leerwegen  bemoeilijkt  wordt,  indien  een  leerling  niet
zonder  haperen  in zijn traject  evolueert.

4 Inhoudelijke  invulling  van de modules

Net  zoals  de  opdeling  van  het  onderwijsprogramma  in  modules  kan  verschillen,
zijn  er  ook  verschillen  in  de  manier  waarop  de  modules  inhoudelijk  ingevuld
worden.  In  de  meeste  scholen  heeft  een  team  van  betrokken  leerkrachten  de
basiscompetenties  omgezet  in  werkbare  leerdoelen  en  inhouden.  In  deze
paragraaf  kijken  we  eerst  naar  de  mate  waarin  binnen  modules  theorie  en praktijk
met  elkaar  verbonden  worden  (§4.1) en  vervolgens  naar  de  consequenties  hiervan
voor  het  opstellen  van  leer- en lesmateriaal  (§4.2). 

4.1 Het relateren of integreren van theorie  en praktijk 

Een  van  de  doelstellingen  van  modularisering  is  een  betere  aansluiting  van
onderwijs  en  arbeidsmarkt.  De  integratie  van  theorie  en  praktijk  zou  hiertoe
bijdragen  en  dat  is dan  ook  een  belangrijk  aspect  geworden  binnen  het  modulair
onderwijs.  Een  volledige  integratie  van  theorie  en  praktijk  is  wellicht  niet  altijd
mogelijk,  maar  in  dat  geval  is  het  meestal  wel  mogelik  om  de  verschillende
onderdelen  van  een  module  aan  elkaar  te relateren.  Tabel 6 geeft  een  overzicht  van
wat  er in de  praktijk  op  dit  vlak  gebeurt.

Tabel 6: De relatie tussen theorie en praktijk
aantal  scholen

integreren 23
relateren 12
combinatie  van  integreren  en relateren 12
totaal 47

Het  merendeel  van  de  scholen  zegt  erin  geslaagd  te  zijn  de  aan  te  bieden
theoretische  en praktische  leerstof  zoveel  mogelijk geïntegreerd  te geven.  
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“We  werken  met  systeem  van  mapjes  waarin  zowel  de  praktijk,  theorie  en  de
invulling  van  de  algemene  vakken  samenzit.  De  leerling  krijgt  aan  het  begin  van
de  module  de  volledige  map  waar  dus  alles  inzit  dat  gaat  over  Nederlands,  daar
zitten  taken  in  voor  wiskunde,  daar  zitten  praktijk  of  technische  vakken  in.  Het
zijn  niet  allemaal  nieuwe  ontwikkelde  cursussen.  De  leerstof  die  bestond  hebben
we  uit  elkaar  getrokken  en  dus  gekeken  welke  leerstof  past  in  welke  module  en
kan  die  op  dezelfde  manier  gegeven  worden,  of moet  daar  een  klein  beetje ontstoft
worden.  Er  is  wel  veel  werk  gestoken  om  dat  terug  samen  te  stellen.  Er  wordt
enkel  aan  de  leerling  dat  meegeven  wat  ze  ook  echt  nodig  hebben.  Op  het  vlak
van  de  integratie  tussen  theorie  en  praktijk  is  de  leerstof  nu  allemaal  meer
samengevoegd.  Er  wordt  veel  meer  geïntegreerd  lesgegeven,  wat  vroeger  in  het
lineair  systeem  veel  minder  het  geval  was.  Er  wordt  veel  samengewerkt  met
praktijkleerkrachten.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

“De  leerkracht  beroepspraktijk  is  in  90%  van  de  gevallen  ook  de  leerkracht
technische  vakken.  Waar  stukken  voor  technisch  tekenen  bijkomen  is  dat  een
leerkracht  apart,  die  echter  constant  op  de  hoogte  is  van  wat  er  in  het  werkhuis
gebeurd,  die  praten  bijna  dagelijks  met  elkaar  (kleine  school).  Bij de  evaluatie  is
het  zelfs  zo  dat  bij  de  leerkracht  algemene  vakken  de  praktijkleerkracht  zit  en
omgekeerd.  Dat  de  leerling  de  link  zien  tussen  de  leerkracht  en  de  stof  die  ze
zien.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

In  twaalf  scholen  wordt  aangegeven  dat  het  geïntegreerd  werken  nog  in  de
kinderschoenen  staat,  maar  dat  de  leerkrachten  door  het  modulair  nu  wel  meer
met  elkaar  overleggen,  zodat  de  leerstof  van  de  verschillende  eenheden  wel  aan
elkaar  gerelateerd  kan  worden.  Een struikelblok  hierbij vormen  vaak  de  extra  uren
overleg  die  hiervoor  nodig  zijn.  Bovendien  blijken  praktijkleerkrachten  en
leerkrachten  van  theoretische  vakken  vaak  zeer  slecht  op  de  hoogte  te  zijn  van
elkaars  lesinhouden.

“I: Werken  theorie  en praktijk  samen  materiaal  uit?”  
“R:Jawel,  maar  in  feite  niet  genoeg.  We  hebben  daar  te  weinig  uren  voor.  We
hebben  ook  al  de  vergaderingen  op  de  DBO.  Het  is  altijd  extra.  Plus  de
vergaderingen  hier  omdat  er  leerlingenproblemen  zijn.  En  in  feite  ben  je  dan
zoveel  aan  het  vergaderen  dat  het  gemakkelijker  is ‘ik doe  het  zelf’. Het  is voor  mij
ook  moeilijk.  Als  ik  nu  handel  moest  geven,  daar  had  ik meer  affiniteit  mee.  Den
bouw  is voor  mij  moeilijker  te  begrijpen.  Als  ik iets  moet  maken  over  beton,  dan
moet  ik eerst  gaan  vragen  wat  de  maten  van  de  betonblokken  zijn. Dat  doe  ik dan
wel,  maar  echt  heel  diep  ingaan,  daar  wordt  niet  op  ingegaan.  Als  ik bijvoorbeeld
oefeningen  van  de  regel  van  drie  geef,  kan  ik die  oefeningen  maken  dat  ze  dat  in
het  dagelijks  leven  kunnen,  en  hier  en  daar,  als  je bijvoorbeeld  bakstenen  koopt,
maar  het  kan  ook  heel  toegepast  op  hun  praktijk  en  dat  gebeurt  niet  omdat  ik  te
weinig  kennis  heb.  We proberen  het  wel.  Maar  het  is zo moeilijk iets  te vinden  als
ge daar  geen  achtergrond  van  hebt.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)
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Voor  het  project  algemene  vakken  wordt  de  integratie  over  het  algemeen  ook  als
ingewikkelder  ervaren.  Dit  heeft  te maken  met  de  inhoud  die  niet  altijd  makkelijk
aansluiting  vindt  op  de  theorie-  en  praktijkvakken.  Leerkrachten  moeten
creatiever  met  de  leerstof  omgaan,  zodat  de  link  met  deze  vakken  duidelijker
wordt,  zonder  het  belang  van  de  algemene  vakken  zelf te miskennen.  

“Als  je als  leerkracht  PAV  je ding  wilt  doen  en  soms  wil  overleven  binnen  het
beroepsonderwijs,  dan  moet  je je leerstof  aanpassen  aan  de  school  aan  hetgeen  de
leerlingen  doen  in  het  werkhuis  en  het  is  daarom  dat  ik  die  ondersteunende
basisvorming  zo’n  geslaagde  benaming  vindt,  ondersteunend.  Een  van  de  eerste
reacties  hier  van  een  leerkracht  PAV was  wel  toen  ze  de  basiscompetenties  zagen
van  de  verschillende  modules,  was  ‘maar  potverdomme  waar  zit  die  PAV,  is het
weer  van  dat,  gaan  ze  weer  aapjes  maken,  die  in  een  cabine  zitten  te  lassen  in  de
nijverheid,  zonder  dat  wij  ons  stuk  daarin  hebben?’  Later  is gebleken  dat  we  die
kans  wel  krijgen,  je moet  er  wel  voor  pleiten  en  er  voor  gaan.”  (Onderwijsvorm:
BSO)

Tot  slot  zijn  er  een  aantal  scholen  die  duidelijk  aangeven  naar  integratie  van
theorie  en  praktijk  te  streven,  maar  dat  het  niet  voor  alle  onderdelen  mogelijk  is
om deze  integratie  na  te streven.

“Integratie,  een  heel  heilig  doel  in het  begin,  was  niet  altijd  mogelijk. soms  moet  je
door  het  bos  de  bomen  zien  en  soms  moet  de  student  ook  een  goed  stuk
achtergrond  krijgen  om  dan  het  gaan  toe  te  passen.  Dan  hebben  we  nu
ondertussen  een  soort  mix  van  thema’s  die  zeer  geïntegreerd  zijn  en  dan  denk  ik
bijvoorbeeld  van  integratie  van  communicatieve  vaardigheden,  uit  de  medische
wetenschap  en  andere  thema’s  die  daar  zo  een  beetje  naast  staan,  bijvoorbeeld
recht.  En dan  zijn er een  paar  thema’s, vooral  in de  laatste  modules  waarvan  je zou
kunnen  zeggen  ‘Allee,  dat  zijn  nu  bijna  de  oude  vakken’.  Hoewel  dat  eerst
bestudeerd  is  of  het  geïntegreerd  kon  en  waar  dat  dat  onzin  was,  hebben  we
gezegd  ‘Nu  goed,  we  geven  dat’, maar  dan  wordt  het  wel  voortdurend  verbonden
met  andere  thema’s  en  bij de  modulekes  wordt  het  wel  geïntegreerd,  maar  niet
altijd  op  het  niveau  van  de  lessen.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

De  aanpak  van  de  diverse  scholen  om  theorie  en  praktijk  te  integreren  of  met
elkaar  te verbinden  kan  verschillen.  Bij veel scholen  vormen  de  praktijkvakken  het
uitgangspunt  omdat  de  basiscompetenties  het  meest  bij deze  vakken  aansluiten.  In
sommige  gevallen  worden  bij deze  concrete  invulling  ook  de  technische  vakken
reeds  betrokken  omdat  deze  vaak  door  dezelfde  leerkracht(en)  gegeven  worden  of
omdat  de  leerkrachten  van  praktijkvakken  en  leerkrachten  van  technische  vakken
al gewoon  zijn  met  elkaar  samen  te  werken.  De mogelijkheid  bestaat  ook  eenmaal
de  praktijkvakken  verwerkt  zijn,  de  technische  vakken  erbij  te  betrekken  om  te
zien  welke  technische  lesinhouden  gekoppeld  kunnen  worden  aan
praktijkinhouden  zodat  de  leerlingen  een  basiscompetentie  kunnen  verwerven.
Tot  slot  wordt  bekeken  waar  de  algemene  vakken  een  plaats  kunnen  krijgen  en
het  best  tot  hun  recht  komen.  Een  aantal  keer  is  erop  gewezen  dat  de  leerkracht
PAV als  coördinator  van  modularisering  fungeerde  en  instond  voor  de  integratie

53



tussen  de  verschillende  ‘vakken’,  omdat  deze  leerkracht  inhoudelijk  zeer  goed  op
de  hoogte  was  van  het  beroep  waartoe  de  leerling  of student  wordt  opgeleid.

Nog  een  andere  manier  van  aanpak  hebben  we  veelal  bij de  vierdegraads  scholen
aangetroffen.  Bij deze  scholen  is  er  niet  direct  een  onderscheid  te  maken  tussen
praktijk-  en  technische  vakken,  maar  is  er  wel  een  duidelijk  onderscheid  tussen
praktijk-  en  theorievakken  en  speelt  de  stage  een  belangrijke  rol.  Deze  scholen
hebben  gekozen  voor  een  thematische  aanpak  van  de  leerstof.

4.2 De  ontwikkeling  van leer- en lesmateriaal

Een nieuwe  inhoudelijke  invulling  van  een  lesprogramma  heeft  gevolgen  voor  het
leer-  en  lesmateriaal.  In  deze  paragraaf  beschrijven  we  of  en  hoe  men  nieuw
materiaal  ontwikkeld  heeft.  In het  onderstaande  gaan  we  allereerst  dieper  in op  de
werkwijze  die  scholen  gehanteerd  hebben  en  de  overwegingen  die  ze  gemaakt
hebben  in  het  samenstellen  van  het  leer-  en  lesmateriaal  (§4.2.1).  Vervolgens
bespreken  we  de  eventuele  uitwisseling  van  materiaal  of  samenwerking  met
andere  scholen  (§4.2.2).  (Voor  de  consequenties  op  pedagogisch-didactisch  vlak
verwijzen  we   naar  hoofdstuk  4).

4.2.1 Werkwijze  

De uitwerking  van  het  leer- en lesmateriaal  wordt  door  vele  verschillende  factoren
bepaald,  waardoor  er  grote  verschillen  kunnen  zijn  tussen  scholen  of  tussen
studiegebieden.  Indien  binnen  één  school  verschillende  studiegebieden
gemodulariseerd  zijn,  is  het  mogelijk  dat  de  werkwijze  van  studiegebied  tot
studiegebied  verschilt.  Wat  de  meeste  scholen  gemeenschappelijk  hebben  is  dat
het  nieuwe  materiaal  vooral  via  knip-  en plakwerk  verzameld  is. 

“Het  eerste  jaar  is  het  van  het  bijeenzoeken,  apothekers,  ziekenhuizen,  een  hoop
formulieren  en  ge  gaat  daar  dan  een  les  van  maken.  Dan  hebt  ge  dat  nog  niet
getijpt  ofzo.  Ge hebt  dat  dan  gewoon  geknipt,  geplakt  en  gecopieerd.  Dan  wordt
het  ne  keer  uitgetijpt  en  dan  hebt  ge een  soort  cursus.  En dan  denkt  ge terwijl  dat
ge les geeft,  dat  is te veel.  Als  ik dat  vertel,  ben  ik eigenlijk  aan  het  zagen.  En dan
wordt  je cursus  weer  een  beetje anders.  En dan  krijg je zo eens  een  mooi  boek  van
iemand  anders  en dan  vindt  ge daar  weer  mooiere  prentjes  in of een  andere  uitleg
en dan  gaat  ge weer  vergelijken.  Nu  sta  ik eigenlijk  op  een  punt  van  dit  schooljaar
uit  en  dan  staat  mijn  cursus  logistiek  op  punt,  maar  dan  moet  ik  terug  opnieuw
beginnen  huishouding,  gezondheidsopvoeding  en  sociale  vaardigheid.”
(Onderwijsvorm:  DBSO)

Ook  een  regelmatig  terugkerende  werkwijze  is dat  het  oude  materiaal  ontstoft  is,
zodat  overlappingen  zoveel  mogelijk  weggewerkt  zijn.  Deze  ontstoffing  is  met
name  mogelijk  gemaakt  doordat  de  ‘vakkencultuur’  binnen  modulair  onderwijs
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komt  te  vervallen.  De  uitwerking  van  het  leer-  en  lesmateriaal  heeft  verder  in  de
meeste  scholen  tot  gevolg  gehad  dat  de  leerkrachten  van  de  verschillende  vakken
haast  verplicht  waren  met  elkaar  samen  te  werken  om  nieuw  materiaal  op  te
stellen,  zodat  het  materiaal  per  module  één  geheel  vormt.

“De  uitwerking  van  de  cursussen  ook.  Dus  laten  we  eens  zeggen  je  kunt  dat
eerder  beschouwen  als  een  blauwdruk  waar  iedereen  zijn  zaken  nog  aan  toe  kan
voegen  of  kan  uitlaten.  Dat  laatste  misschien  minder,  maar  toch  elke  leerkracht
heeft  zijn  manier  van  lesgeven,  een  cursus  opmaken  voor  een  andere  leerkracht  is
bijna  onmogelijk.
Aangezien  we  de  enige  school  zijn die  met  voeding  modulair  zijn  gegaan,  hebben
we  ook  niet  kunnen  uitwisselen  met  materiaal  uit  andere  scholen.  Je  zou  er
volgens  mij  enorm  steun  aan  gehad  hebben  als  dat  mogelijk  was  geweest.  We
hebben  het  allemaal  zelf  moeten  doen,  want  met  een  cursus  van  een  andere
afdeling  kunnen  we  niets  doen.
Leerkrachten  hebben  veel moeten  samenwerken,  want  bv. ze zijn nu  bezig  met  het
uitwerken  van  de  modules  van  het  tweede  jaar  van  de  derde  graad,  daar  zitten
eigenlijk  vier  grote  thema’s  in:  een  thema  organisatie,  een  thema  bestelling  en
stokbeheer,  een  thema  menuleer,  een  thema  die  ze  gereed  moeten  maken  van  de
kaart.  En  dat  zijn  de  leerkrachten  die  elk  gezegd  hebben  van  ik  neem  dat  voor
mijn  rekening  en  ik  dat.  Maar  als  ze  niet  met  elkaar  gaan  samenzitten,  zit  je er
volledig  naast,  want  het  moet  natuurlijk  volledig  één  cursus  zijn. Hetzelfde  met  de
leerkrachten  theorie,  ze  passen  hun  theorie  aan  aan  de  cursus  van  de  leerkrachten
praktijk.  Dus  er  is  sowieso  overleg.  Regelmatig  worden  de  cursussen  bijelkaar
gelegd,  het  is volledig  in team.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Een  veelgehoorde  opmerking  is  dat  het  opstellen  van  dit  nieuwe  leer-  en
lesmateriaal  een  zeer  intensief  werk  is  geweest  en  dat  dit  wellicht  van  blijvende
aard  zal zijn.

“Het  is eigenlijk  een  proces  dat  altijd  blijft. Ik zie dat  ook  bij PAV, ik geef PAV, ge
maakt  iets  ge  denkt  oh  dat  is heel  goed,  ge  probeert  dat  en  ge  stelt  vast  ja dat  is
goed,  maar  eigenlijk  ge stelt  vast  dat  ge eraan  moet  blijven  werken.  Dat  is ook het
grote  voordeel  ervan  dat  ge niet  een  boekske  tien  jaar  aan  een  stuk  door  geeft,  dat
gaat  niet  meer.  Ge  moet  continu  bijwerken.  En  als  de  oefeningen  van  praktijk
veranderen,  dat  ge uw  eigen  oefeningen  ook  veranderen,  het  is niet  meer  ieder  in
zijn eigen  hokje. De meeste  vinden  dit  heel  positief.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

4.2.2 Uitwisseling  van  materiaal  tussen  scholen

Over  de  samenwerking  met  andere  scholen  zijn  de  bevindingen  zeer
uiteenlopend.  Bij de  vraag  naar  eventuele  samenwerking  met  andere  scholen  om
bijvoorbeeld  de  werkdruk  enigszins  te  onderdrukken,  zijn  de  meeste
geïnterviewden  tamelijk  gereserveerd.  In  het  begin  werd  er  meestal  nog  wel
samengewerkt,  maar  op  den  duur  kiest  iedereen  meer  een  eigen  weg.  
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Ondanks  de  verhoogde  werkdruk  wanneer  elke  school  zelf  materiaal  moet
ontwikkelen,  zijn  de  scholen  het  er  bijna  unaniem  over  eens  dat  je  leer-  en
lesmateriaal  niet  zomaar  kunt  overnemen  van  andere  scholen  omdat  de  eigenheid
van  een  school  immers  ook bewaakt  moet  worden.

“Maar  de  pakketjes  die  je niet  zelf  gemaakt  hebt,  die  je niet  doorleefd  hebt,  zijn
niet  op  maat  van  de  leerling.  Dus  als  ik  nu  informatie  krijg  van  CDO’s,  dat  is
mooie  informatie,  maar  je gaat  die  toch  altijd  herwerken  naar  die  structuur  die  je je
eigen  hebt  gemaakt  in  jouw  school.  Vanuit  dat  opzicht  vond  ik  dat  niet  slecht.”
(Onderwijsvorm:  DBSO)

Soms  echter  lijkt  eerder  een  bescherming  van  het  eigen  product  mee  te  spelen.
Verschillende  scholen  onderschrijven  dit  gevoel  en  geven  te  kennen  dat  de
samenwerking  met  andere  scholen  moeilijker  is  geworden  omdat  inmiddels
iedereen  probeert  zijn  eigen  werk  te  beschermen.  Slechte  ervaringen  met
samenwerkingen  hypothekeren  toekomstige  samenwerking  bovendien  zeer  sterk.
We geven  een  aantal  voorbeelden:

“Er  komt  te  weinig  cursusmateriaal  door  onderling,  tussen  de  verschillende
scholen.  We werken  allemaal  op  eigen  houtje.  En ik werk  vanalles  uit  en  geef  dat
door  maar  ge krijgt  nooit  iets terug.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

“Vroeger  was  dat  meer  gestructureerd  vanuit  de  DBO zelf. We kwamen  samen  en
er  was  een  bepaalde  vorm  van  uitwisseling  van  lesmateriaal.  Dat  is  stroef
beginnen  lopen  omdat  het  altijd  dezelfde  waren  die  goed  materiaal  binnen
brachten  en  anderen  keken  de  kat  uit  de  boom.  En  nu  is  het  elk  voor  zich.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

“We zijn  nog  eens  samengekomen  in  Brussel  voor  studiegebied  X en  toen  hebben
we  afgesproken  van  die  maakt  die  cursus  en  die  maakt  die  cursus.  Ik  heb  tegen
een  razend  tempo  die  cursus  afgewerkt  en  ik  heb  éne  cursus  teruggekregen.  Dan
zijn we  nu  met  modularisering  nog  es samengekomen  en toen  kwam  er een  reactie
van  ik  geef  niks  meer  van  materiaal  door,  onthoud  gewoon.  En  toen  zeiden
anderen  ook  van  dat  ze  ooit  een  cursus  hebben  doorgestuurd  en  ik  heb  niks
teruggekregen.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

5 Informeren van leerlingen,  ouders en het werkveld

De  scholen  zijn  verplicht  om  de  leerlingen  en  de  ouders  te  informeren  over  het
experiment  met  het  modulaire  onderwijssysteem  en  hen  op  de  hoogte  te  brengen
van  de  consequenties  van  les volgen  binnen  dit  systeem  (§5.1). Daarnaast  gaan  we
kort  in  op  het  informeren  van  het  werkveld  (§5.2).  We  wijzen  erop  dat  wanneer
het  over  reacties  van  leerlingen,  ouders  of  het  werkveld  gaat,  we  deze  reacties
enkel  kennen  via de  geïnterviewden.  
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5.1 Informeren van leerlingen  en ouders

Het  informeren  van  leerlingen  en  ouders  gebeurt  in  elk  geval  voorafgaand  aan  de
start  van  de  leerlingen  in  het  modulaire  traject.  Daarnaast  worden  leerlingen  en
ouders  ook vaak  verder  geïnformeerd  in de  loop  van  het  leertraject.  

5.1.1 Informatie  voor  de  start  van  het  leertraject

Alle  scholen  informeren  de  leerlingen  en  ouders  over  de  werking  van  het
modulair  systeem  vooraleer  de  leerlingen  instromen.  De  manier  waarop  en  de
mate  waarin  de  leerlingen  en  ouders  geïnformeerd  zijn  kan  van  school  tot  school
verschillen.  In  veel  scholen  wordt  er  reeds  bij  de  opendeurdagen  aparte  uitleg
gegeven  aan  leerlingen  en  ouders  over  de  inhoud  en  werkwijze  van  het  modulair.
Ook  via  andere  infoavonden  en  via  brochures  worden  de  ouders  en  leerlingen
ingelicht  over  het  modulaire  onderwijs  binnen  een  school. 

“Dit  gebeurt  dan  ook  via  een  infoavond  en  in  combinatie  met  een  brochure  waar
alles in staat.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

“De leerlingen  zijn  altijd  geïnformeerd  geweest  bij hun  inschrijving.  Daar  hadden
de  ouders  meer  oor  naar  als  de  leerlingen  zelf.  Die  leerlingen  zitten  meer  in  hun
kop  van  ik ga van  mijn  oude  school  weg  en ik moet  een  andere  school  zoeken.  Het
feit  dat  er  meer  vakskes  zijn,  dringt  op  die  moment  niet  echt  tot  die  leerlingen
door.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

In de  vierde  graad  zijn de  leerlingen  ouder  dan  achttien  en  dat  is ook  het  geval  bij
een  deel  van  de  leerlingen  uit  het  deeltijds  onderwijs.  De  ouders  van  deze
studenten  of meerderjarige  leerlingen  vormen  geen  direct  doelpubliek.  De ouders
worden  wel  geïnformeerd,  maar  in  de  praktijk  blijken  zij veelal  minder  betrokken
te zijn. 

“Ja,  die  ouders,  da  zijn  ook  jongens  van  achttien,  negentien  jaar,  zoveel  ouders
zien  we  niet.  Die  mensen  ja  laten  ze  dat  over  aan  die  studenten  zelf  hè?”
(Onderwijsvorm:  vierde  graad)

5.1.2 Informatie  in de  loop  van  het  leertraject

Als  de  leerlingen  dan  effectief  in  het  modulair  onderwijs  starten  wordt  de  uitleg
over  het  modulaire  systeem  opnieuw  gegeven,  aangevuld  met  wat  men  verwacht
van  de  leerlingen.  Sommige  scholen  starten  zelfs  met  een  aparte  module  of  een
aantal  lessen  ‘leren  leren’. In  een  enkele  school  daarentegen  wordt  er  geen  aparte
uitleg  gedaan  ten  aanzien  van  de  leerlingen,  ‘het wijst zich vanzelf  wel  uit’.

57



“In  het  begin  van  het  schooljaar  werd  het  modulair  en  het  evaluatiesysteem
uitgelegd  aan  de  ouders  en  aan  de  leerlingen.  En dan  zijn  er  ook  nog  drie  of vier
ouderavonden  per  jaar,  waar  dit  soort  zaken  besproken  kunnen  worden”
(Onderwijsvorm:  BSO)

“[…] Maar  eens  als  ze  in  het  modulair  zitten  is  het  toch  wel  zo  dat  een  aantal
leerlingen  zeggen  van  volgend  jaar  moet  ik wel  niet  terugkomen.  Maar  dan  heb  ik
wel  mijn  module  nog  niet  gehaald  en  dan  moet  ik  toch  volgend  jaar  nog  wel
terugkomen.  Wij proberen  ook goed  te herhalen  als  er  een  module  gedaan  is. Dan
tekenen  we  het  traject  op  bord  wat  ze  nog  moeten  afleggen.En  dan  zien  de
leerlingen  ook  welke  modules  ze  dit  jaar  nog  kunnen  halen  en  welke  volgend
jaar.Als  je dat  genoeg  blijft  herhalen  beginnen  ze  het  toch  door  te  hebben.En  dan
beginnen  ze toch  na  te denken  van  als ik dan  volgend  jaar niet  meer  terugkom  dan
kan  ik die  module  ook  niet  meer  halen.  Dat  was  vroeger  wel  niet  zo.  Het  jaar  was
gedaan  en  ik  stop,  of  ik  nu  niks  heb  of  niet.  Maar  wat  ze  dan  nu  hebben  is
evenwaardig  als van  het  voltijds.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

“Het  wordt  hen  niet  zo  echt  uitgelegd,  er  wordt  met  hen  gewoon  aan  de  gang
gegaan.  De  leerling  wordt  opgevolgd,  hij  krijgt  remediëring  en  bv.  degene  die
naast  hem  zit  in  de  klas  is bv.  wel  klaar,  hij zit  er  gewoon  in,  het  wordt  hem  niet
uitgelegd.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Bij de  vierdegraadsscholen  is  verschillende  keren  naar  voren  gekomen  dat  de
studenten  naast  geïnformeerd  te worden  zelfs  bij de  evaluatie  van  het  experiment
betrokken  worden.  Ze worden  apart  geïnformeerd  over  de  opzet  van  het  modulair
onderwijs  en  tijdens  aparte  bijeenkomsten  of  na  elke  module  kunnen  ze  hun
mening  geven  over  de  verschillende  aspecten  van  het  modulair  onderwijs.

“De studenten  worden  allemaal  bij de  introductie  geïnformeerd  over  de  modulaire
structuur.  Na  iedere  module  wordt  aan  de  studenten  een  evaluatie  gevraagd  over
inhoud,  pedagogische  opbouw,  organisatie  van  permanente  evaluatie,
opdrachten,  toetsen  en examens.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

“In  de  beginfases,  bij  de  echte  eerste  keer,  hebben  we  heel  veel  klasgesprekken
gehad,  zijn  we  gaan  bevragen,  hoe  valt  het  mee,  zijn  er  knelpunten,  zie  je  dat
anders,  dan  hebben  dat  op  basis  daarvan  bijgestuurd.  We  hebben  ook
vragenlijsten  laten  invullen,  echt  informeren  van  kijk dat  is de  volgende  stap,  dat
gaat  de  volgende  module  zijn,  dat  wordt  van  u  verwacht,  dus  echt  opvolgen.”
(Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Om  het  leerproces  van  de  leerling  op  te  kunnen  volgen  werken  veel  scholen  met
een  soort  van  evaluatiefiches,  vorderingsfiches,  die  in  veel  gevallen  door  de
ouders  ondertekend  moeten  worden.  Op  die  manier  zijn  evaluatie- instrumenten
ook een  communicatiemiddel  waarmee  men  de  ouders  op  de  hoogte  kan  houden.

“Al die  vorderingsfiches  komen  ook  nog  eens  naar  de  ouders  toe  in  wat  ik noem
een  opvolgingsboekje. Niet  het  rapport  want  dat  heeft  een  negatieve  bijklank  voor
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die  mannen,  maar  het  opvolgingsboekje.  En ook  weer  die  positieve  benadering.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

“Vorderingsfiches.  Dus  daar  staan  te bereiken  basiscompetenties  op  geschreven  in
voor  de  jongere  verstaanbare  taal.  Ze  gaan  daar  zelf  aanduiden  wat  zij  op  een
bepaald  moment  zelf gedaan  hebben.  Dat  documentje  heeft  verschillende  functies:
vordering  van  de  jongere  is  ook  een  agenda  van  de  jongere.  […]  Het  is
tegelijkertijd  ook  voor  het  team  een  evaluatiedocument  want  ze  kunnen  er  een
beoordeling  van  maken:  van  hoe  heeft  die  jongere  gepresteerd.  Die zaken  gaan  op
bepaalde  tijdstippen  ook  mee  naar  huis  toe zodanig  dat  de  ouders  dat  perfect  mee
kunnen  opvolgen.  Dus  dat  zijn  mijn  vorderingsfiches  die  ik  daarvoor  gebruik.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

Er wordt  echter  aan  toegevoegd  dat  vaak  de  ouders  van  leerlingen  met  leer-  en/of
gedragsproblemen,  ook  door  dit  systeem  niet  altijd  bereikt  worden.  Zoals  we
zojuist  bij de  informatieoverdracht  vóór  de  start  van  het  leertraject  zagen,  vormen
ouders  van  plus-achttienjarigen  zowel  uit  het  DBSO als  van  de  studenten  van  de
vierde  graad  geen  doelgroep  in de  uitleg  van  modularisering.  

Enkelen  zeggen  dat  het  op  de  hoogte  stellen  van  ouders  niet  altijd  een  gemakkelijk
is. Ouders  blijken  in  de  praktijk  meer  moeite  te  hebben  met  de  veranderingen  in
het  onderwijs  dan  de  leerlingen.  Het  systeem  van  modules  en  het  niet  meer
spreken  in  termen  van  leerjaren,  is  dikwijls  moeilijk  te  begrijpen.  Het  wegvallen
van  vaste  toetsmomenten  wekt  bij vele  ouders  de  indruk  dat  er  sprake  is van  een
zekere  daling  in  niveau.  Ook  de  verandering  in  de  wijze  van  beoordelen,  in
sommige  scholen  geeft  men  bijvoorbeeld  geen  cijfers  meer,  blijkt  voor  ouders  niet
altijd  even  gemakkelijk te begrijpen.  

“Aan  ouders  moeten  we  meestal  wel  het  systeem  uitleggen  met  schooljaren.  Dus
meestal  zetten  we  dat  traject  naast  hen  en  zetten  we  er  nog  naast  eerste,  tweede
jaar en leggen  we  het  zo uit  om de  link  te kunnen  leggen.  Ze weten  wel  dat  we  met
competenties  werken  en  dat  begrijpen  ze  beter.  En dat  we  thematisch  werken  dat
ook.  En  dat  modulair  dat  proberen  wij  dus  ook  aan  de  hand  van  leerjaren  uit  te
leggen.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

“Ouders  zijn  het  grootste  knelpunt.  Zij  verwachten  punten.  Ze  willen  weten:’Is
mijn  zoon  of dochter  er  door?’ Dat  is juist  de  moeilijke vraag.  Hoort  die  vraag  nog
wel  zo  te  zijn?  Niet  ‘Is  die  er  door?’,  maar  ‘Heeft  die  die  basiscompetenties
behaald?’” (Onderwijsvorm:  DBSO)

“Als  je  de  ouders  het  systeem  van  groen  en  rood  niet  duidelijk  uitlegd,  die
schieten  in  paniek  als  iemand  ook  maar  één  vakje  rood  heeft,  oei  die  geraakt  er
niet  meer  door.  Het  evaluatiesysteem  is dan  wel  heel  goed,  maar  wat  wel  achteraf
nodig  is gebleken  is dat  dit  grondig  uitgelegd  moet  worden  naar  de  ouders  toe.”
(Onderwijsvorm:  BSO)
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5.2 Informeren van het werkveld

Scholen  hebben  niet  de  opdracht  om  het  werkveld  te  informeren,  maar  sommige
scholen  kunnen  er  niet  buiten  omdat  hun  leerlingen  stage  lopen.  Dat  er  voor  een
groot  aantal  studiegebieden  de  sociale  partners  nauw  betrokken  geweest  zijn  bij
de  voorbereidingen  van  de  modularisering  van  het  secundair  onderwijs,  betekent
niet  automatisch  dat  het  werkveld  op  de  hoogte  is van  de  ontwikkelingen  in  het
onderwijs.  De meeste  scholen  die  stages  organiseren  hebben  dan  ook  aangegeven
dat  ze  zeker  infosessies  geven  over  het  modulair  onderwijs  in  de  verschillende
stageplaatsen,  maar  hiermee  wordt  uiteraard  niet  het  hele  werkveld  bereikt.  Een
opmerking  die  verschillende  keren  gemaakt  werd,  is  dat  de  werkvloer
jammergenoeg  te  weinig  op  de  hoogte  is  van  de  opzet  van  het  modulair
onderwijs.  De  gewenning  aan  dit  nieuwe  systeem  vraagt  voor  het  werkvloer
evenzeer  tijd,  net  zoals  dit  ook  het  geval  is bij de  scholen  en  de  leerlingen  en  hun
ouders.  

6 Besluit

Het  is  duidelijk  dat  de  scholen  die  bij  het  experiment  betrokken  zijn,  voor  een
grote  opdracht  stonden.  Door  de  overheid  werd  wel  een  basis  aangeleverd
waarop  de  scholen  konden  voortwerken,  maar  veel  moest  nog  door  de  scholen
zelf ingevuld  worden.  Aan  de  ene  kant  betekent  dit  een  pak  werk  voor  de  scholen,
aan  de  andere  kant  geeft  het  scholen  ook  de  mogelijkheid  om  autonoom  en
volgens  hun  eigen  karakter  vorm  te geven  aan  modularisering.  

Elke  school  heeft  in  de  voorbereidings-  en  implementatiefase  van  het  modulair
onderwijs  een  eigen  weg  bewandeld  en  dat  leidde  tot  verschillen  in  de
gehanteerde  strategie  voor  de  omschakeling  naar  een  modulair  systeem.  Sommige
scholen  hebben  geprobeerd  om  zoveel  mogelijk  bij hun  eigen  systeem  te  blijven,
andere  scholen  gingen  veel  vernieuwender  te  werk.  Veel  heeft  te  maken  met  de
manier  waarop  men  met  deze  onderwijsvernieuwing  omgaat.  Intrinsieke
motivatie,  bereidheid  om  inspanningen  te  leveren,  de  zaken  gestructureerd
aanpakken,  … zijn  allemaal  factoren  die  een  verdergaande  herprogrammering  in
de  richting  van  modularisering  bevorderen.  

Dat  scholen  erg  individueel  te werk  gegaan  zijn, zorgt  voor  grote  verschillen  in de
programmering.  Toch  is  er  weinig  sprake  van  dat  leerlingen  binnen
voorafbepaalde  leerwegen  een  eigen  leertraject  kunnen  kiezen.  Enkel  het  DBSO
vormt  door  zijn specifieke  context  hierop  een  uitzondering.  Binnen  de  leertrajecten
is er  organisatorisch  wel  ruimte  voor  maatwerk,  maar  dat  werd  dan  ook  expliciet
opgelegd.  Hierdoor  wordt  dan  wel  een  zekere  individualisering  van  het
doorlopen  van  een  leertraject  mogelijk gemaakt.  
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Een  uiterst  belangrijk  probleem  is  dat  de  regelgeving  op  een  aantal  punten  nog
helemaal  niet  aangepast  is aan  de  principes  van  een  modulaire  programmering  en
dat  dit  voor  de  leerlingen  zeer  nadelige  gevolgen  kan  hebben.  

Ook  de  inhoudelijke  invulling  van  het  modulaire  programma  vraagt  heel  wat
werk.  Er wordt  zo  veel  mogelijk  gestreefd  naar  integratie  van  theorie  en  praktijk,
maar  door  de  omvang  van  dat  werk  en  ook  door  een  aantal  inhoudelijke
moeilijkheden  wordt  die  integratie  zeker  nog  niet  overal  goed  gerealiseerd.  

Tot  slot  leidt  de  nieuwe  programmering  en  inhoudelijke  invulling  ertoe  dat  ook
leerlingen,  ouders  en  het  werkveld  moeten  leren  omgaan  met  het  nieuwe  systeem.
Omdat  de  verschillen  met  een  lineair  systeem  groot  zijn,  is  dat  niet
vanzelfsprekend  en dient  er uitdrukkelijk  aandacht  aan  besteed  te worden.  
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HOOFDSTUK 4
DE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMGEVING 

Modulair  onderwijs  vraagt  ook  op  pedagogisch-didactisch  vlak  een  aantal  andere
invullingen,  als  men  verder  wil  gaan  dan  enkel  een  herprogrammering  van  de
leerstof.  In dit  hoofdstuk  besteden  we  aandacht  aan  deze  pedagogisch-didactische
veranderingen.  Achtereenvervolgens  wordt  ingegaan  op  de  veranderingen  in  de
verwachtingen  over  de  leerlingen  (§1) en de  leerkrachten  (§2) en de  veranderingen
in  de  begeleiding  van  de  leerlingen  (§3).  Dan  geven  we  weer  of  en  op  welke
manier  het  didactisch  materiaal  en  de  werkvormen  zijn  aangepast  (§4)  en  wat
eventuele  veranderingen  zijn  in  de  manier  van  evalueren  (§5). Tot  slot  hebben  we
getoetst  of deze  veranderingen  specifiek  eigen  zijn  aan  de  modularisering  of dat
deze  veranderingen  meer  een  uitdrukking  zijn van  een  algemene  tendens  (§6).

1 Verwachtingen  over de leerlingen

Als  we  de  rol  van  de  leerling  of  de  student  bekijken  in  het  modulair  onderwijs,
dan  zijn er drie  zaken  te onderscheiden.  Leerlingen  vervullen  een  meer  actieve  rol,
ze  worden  verwacht  meer  zelfstandig  te  zijn  en  tot  slot  meer  zelf
verantwoordelijkheid  te nemen.  

Uit  de  interviews  is  gebleken  dat  de  meeste  leerlingen  worden  gestimuleerd  om
zelf  na  te  denken  over  hun  leerproces.  Er  wordt  van  de  leerlingen  nu  een  meer
actieve  en  participatieve  houding  gevraagd  door  de  andere  manier  van  werken  in
het  modulair.  Sommige  werkvormen  impliceren  een  grotere  zelfstandigheid  van
de  leerlingen.  De  gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten  zijn  een  voorbeeld  van
een  werkvorm  waarin  van  de  leerlingen  verwacht  wordt  dat  ze  mee
verantwoordelijkheid  dragen  voor  hun  leerproces.  Ook  het  feit  dat  de  cursussen
meer  zijn  opgesteld  vanuit  het  standpunt  van  leerlingen /studenten  (voorbeelden
die  aansluiten  bij de  leefwereld  van  jongeren),  dat  ze  een  rol  spelen  bij hun  eigen
evaluatie  (hoe  beoordelen  ze  hun  werk  zelf) werkt  meer  verantwoordelijkheid  bij
de  leerlingen  in de  hand.  

“Er  wordt  minder  passief  les  gevolgd,  de  leerlingen  zijn  meer  betrokken.De
leerlingen  geven  aan  wat  goed  is  en  wat  moet  worden  bijgestuurd.  Ze  kunnen
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zelfstandig  werken,  zonder  toezicht,  ze  kunnen  rustig  bezig  zijn  met  hun  leerstof.
Ook  het  groepswerk  is enorm  toegenomen,  er  is meer  overleg,  de  zwakke  student
wordt  ondersteund  door  de  sterkere  student.  Door  het  modulair  zijn de  leerlingen
volwassener,  zelfstandiger  geworden  én meer  klaar  om te gaan  werken,  werken  in
teamverband.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Een  voorwaarde  alsmede  een  direct  gevolg  van  de  drie  eerder  vermelde
verwachtingen  van  de  leerlingen  binnen  het  modulair  onderwijs  is  de
betrokkenheid.  Volgens  de  meeste  scholen  zijn de  leerlingen  veel meer  begaan  met
hun  eigen  leerproces  en  zijn  ze  onder  meer  om  die  reden  gemotiveerd  om  verder
te gaan.  Het  deelcertificaat  dat  ze ontvangen  na  het  behalen  van  een  module  geeft
hiertoe  nog  een  extra  stimulans.  Een  gevolg  van  de  grotere  betrokkenheid,  als
leerlingen  mee  zijn  met  de  gedachtegang  van  het  modulair  is dat  leerlingen  meer
geneigd  zijn om ‘hulpvragen’  kenbaar  te maken  tijdens  GOA-uren.

“Ze  zien  op  het  bord  het  totale  traject,  ze  zien  hoe  dat  ze  evolueren,  vakske  per
vakske  opschuiven  en  zien  continu  hun  resultaten  en  zien  dit  ook  van  andere
leerlingen  en  zijn  daardoor  meer  gedreven  en  geboeid  om  verder  te  gaan.  De
leerling  is  veel  meer  betrokken  bij  elke  module.  Na  elke  module  krijgt  hij  een
deelcertificaat,  soms  zelfs  een  certificaat  en  dat  werkt  serieus  motiverend.  Dat  is
een  groot  verschil  en  voordeel  van  het  modulair,  want  je  kunt  onmiddellijk
inspringen  bij  de  mensen  bij  wie  het  nog  niet  goed  lukt.  Vroeger  gebeurde  dit
bijschaven  ook  wel,  maar  veel  meer  klassikaal  en  nu  is  het  echt  op  maat  van  de
leerling.  Leerlingen  zijn  veel  nauwer  betrokken  weten  dat  er  iets  aan  vast  hangt.
Daar  waar  ze  vroeger  soms  twee  jaar  op  moesten  wachten  om  een  certificaat  te
krijgen,  hebben  ze nu  na  het  eerste  jaar  soms  al drie  deelcertificaten  binnen  en  dat
werkt  ongelofelijk motiverend  voor  beroepsleerlingen.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Een vraag  is of de  leerlingen  in het  beroepsonderwijs  deze  grotere  zelfstandigheid
aankunnen.  Hierover  zijn  de  meningen  verdeeld.  Volgens  het  merendeel  van  de
scholen  kunnen  leerlingen  van  het  BSO  de  zelfstandigheid  zeker  wel  aan.  De
meeste  scholen  merken  hierbij wel  op  dat  het  belangrijk  is om  de  leerlingen  hierin
vanaf  het  begin  te  begeleiden,  want  ze  zijn  nog  niet  echt  vertrouwd  met  deze
andere  manier  van  werken  of hebben  dit  in de  eerste  twee  jaar  van  het  lineair  niet
geleerd.  Een  aanvulling  die  sommige  geïnterviewden  geven  is  dat  leerlingen
moeten  groeien  in  mate  van  zelfstandigheid.  Er  kan  immers  van  leerlingen  van
een  tweede  graad  niet  hetzelfde  verwacht  worden  als  van  leerlingen  of studenten
van  een  derde  of vierde  graad.  Daarbij leent  het  modulair  onderwijs  zich bijzonder
goed  om  juist  de  zwakke  leerlingen  extra  ondersteuning  te  bieden  via  de
gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten,  zodat  ook  deze  groep  leerlingen  kan
groeien  naar  een  meer  zelfstandige  houding.

Toch  zijn  er  een  klein  aantal  mensen  die  de  zelfwerkzaamheid  van  leerlingen  van
het  BSO en  vooral  voor  de  leerlingen  van  het  DBSO te  hoog  gegrepen  vinden.  Ze
zijn  van  mening  dat  dit  type  jongeren  met  zulke  specifieke  achtergrond  dit  niet
aankunnen.  Deze  groep  leerlingen  blijft  veel  begeleiding  nodig  hebben  en  een
modulaire  structuur  kan  daar  volgens  hen  weinig  aan  veranderen.
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“Onze  leerlingen  hebben  heel  veel  begeleiding  nodig,  zelfs bij het  uitstippelen  van
hun  leerproces,  omdat  zij  op  het  moment  dat  zij  binnenkomen  meestal  zeer
slechte,  nare  ervaringen  hebben.  Dat  is één  en  twee  zitten  zij soms  ook  maar  heel
kortstondig  bij ons.  Sommige  leerlingen  parkeren  hier  maar  enkele  maanden.  Dus
ge  hebt  niet  veel  tijd  om  met  hen  echt  iets  op  te  bouwen  naar  de  toekomst  toe.
Voor  sommige  lukt  dat  wel.  Die  hebben  ook  vrij  snel  zicht  op  wat  het  modulair
eigenlijk  is. Die stippelen  soms  zelf wel  een  traject  uit.  Die spreken  al over  ‘Dan  ga
ik werken  en  dan  kan  ik  later  zelfs  in  avondschool  bijdoen’.  Dat  zien  ze  dus  wel,
maar  dat  zijn  natuurlijk  wel  de  witte  raven,  misschien  10% van  de  populatie.  Het
overgrote  deel  kijkt  niet  langer  dan  het  neusje  lang  is, bij wijze  van  spreken.  Dat
was  vroeger  niet  anders,  en  dat  is  nu  met  het  modulair  niet  veranderd.”
(Onderwijsvorm:  DBSO) 

Voor  een  groot  deel  van  de  doelgroep  van  de  vierde  graad  is  deze
zelfwerkzaamheid  juist  een  troef.  Deze  vaak  oudere  studenten  (opleiding  VDAB,
herintredende  moeders,…)  zijn  dikwijls  gewend  aan  een  grote  zelfstandigheid.
Een  aantal  andere  respondenten  van  de  vierde  graad  geven  dan  weer  kritische
bemerkingen  over  de  mate  waarin  deze  doelgroep  over  de  capaciteiten  beschikt
om zelfstandig  te leren.

“Maar  ik  denk  dat  onze  doelgroep  niet  zo  bekwaam  is om  het  probleemgestuurd
onderwijs  (PGO) te gebruiken,  omdat  die  zelfstandigheid  er niet  genoeg  is, allé dat
stuk  zelfstandig  werken  dat  zit er bij onze  studenten,  daar  zijn ze niet  zo bekwaam
in.  Ze  doen  dat  ook  niet  graag  hè,  als  je groepsopdracht  geeft  soms  hè,  sommige
groepen  doen  dat  ook  niet  graag  omdat  ze  dat  niet  kennen,  ze  moeten  dan  zelf
gaan  denken  en  zo  dat  onbekend  is  onbemind  natuurlijk,  maar  eh  dat  hoort  ge
toch  regelmatig  van  haaa,  geeft  ons  die  les  maar,  hè,  we  luisteren  liever.”
(Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Om  de  actieve  houding  van  leerlingen  te  bewerkstelligen  blijkt  uit  de  meeste
interviews  dat  er  veel  afhangt  van  de  wisselwerking  tussen  de  leerling,  de
leerkracht  en  de  manier  van  begeleiden.  Een  meer  zelfstandige  houding  van
leerlingen  kan  alleen  verwacht  worden  indien  de  leerkracht  hun  hiertoe  de
mogelijkheden  biedt  en  dit  proces  van  zelfgestuurd  leren  voldoende  ondersteunt.
Volgens  velen  is  het  met  andere  woorden  essentieel  om  bij  de  invoering  van
modulair  onderwijs  zorg  te  dragen  voor  de  bewustwording  van  leren  bij  de
leerlingen.  In  het  lineair  onderwijs  wordt  er  relatief  weinig  aandacht  besteed  aan
leermethoden  en –technieken  en leerlingen  moeten  vaak  echt  nog  ‘leren  leren’.

“Het  is uiteindelijk  zo dat  ze dat  leerproces  zo  niet  zelf in  handen  kunnen  nemen.
Is  modulair  dan  een  goede  oplossing;  de  vernieuwing  meer  het
competentiegerichte?  Misschien  dat  het  op  een  andere  manier  ook wel  zou  lukken,
maar  nu  zijn  we  dat  zo  gewoon  en  de  studenten  ook,  maar  ze  hebben  nog  altijd
een  vorm  van  sturing  nodig.  Het  is niet  haalbaar  om  hen  daar  volledig  vrij in  te
laten.  De  sterke  studenten  wel.  Wij  hebben  oudere  VDAB-studenten  en  die
mensen  kunnen  dat  dan  wel.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)
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Het  begeleid  zelfstandig  leren  is  een  aspect  in  het  modulair  onderwijs  waarin
leerlingen  moeten  groeien.  Dit  vergt  een  andere  houding  van  een  leerling  niet
alleen  tijdens  de  lessen,  maar  ook  in  zijn  manier  van  studeren.  Deze  verandering
in houding  en  gedrag  kan  niet  van  vandaag  op  morgen  plaats  vinden,  maar  heeft
tijd  nodig  om  een  plaats  te  verwerven  in  het  gedachtegoed  van  zowel  de
leerlingen  zelf,  als  van  de  ouders,  leerkrachten  en  stagebegeleiders  en  op  de
werkplek.  

2 Verwachtingen  over de leerkrachten 

Een  volgend  aspect  van  pedagogisch-didactische  consequenties  in  het  modulair
onderwijs  zijn  veranderingen  in  de  rol  van  de  leerkracht.  In  het  onderstaande
geven  we  allereerst  een  overzicht  van  welke  rollen  en  kenmerken  van  de
leerkracht  in het  modulair  onderwijs  te onderscheiden  zijn (§2.1). Vervolgens  gaan
we  nader  in op  de  mogelijke  gevolgen  die  deze  verandering  in  rol  kan  hebben  op
de  controle  en  autonomie  van  de  leerkrachten  (§2.2). Tot  slot  stellen  we  op  basis
van  die  veranderingen  een  aantal  cruciale  kenmerken  op  van  wat  er  verwacht
wordt  van  de  leerkrachten  in het  modulair  onderwijs  (§2.3). 

2.1 Rol en kenmerken  van de ‘nieuwe’ leerkracht 

Het  merendeel  van  de  geïnterviewden  is  het  er  over  eens  dat  de  rol  van  de
leerkracht  in het  modulair  onderwijs  allereerst  veel  meer  op  begeleiding  gericht  is.
De meer  coachende  taak  van  een  leerkracht  heeft  tot  gevolg  dat  er een  aantal  taken
als  onmisbaar  gezien  worden  voor  een  leerkracht  in  het  modulair.  In  het
onderstaande  voorbeeld  worden  enkele  aspecten  van  de  taak  van  de  begeleidende
leerkracht  aangehaald.

“Bijvoorbeeld  in  de  bouw,  in  de  maandaggroep,  zitten  negen  jongens  in  vijf
verschillende  modules.  Dus  wat  doe  je als  leerkracht?  Ge  staat  niet  meer  voor  de
klas  gewoon  les  te  geven,  maar  ge  wandelt  rond  in  de  klas  en  jongeren  doen  aan
zelfstudie  en ge begeleidt  ze. Dus  ge krijgt  nu  veel meer  nen  band  als begeleider  in
hun  studieproces  dan  als  lesgever,  normaal  is dat  de  alwetende  man  die  vanvoor
staat  en nu  begeleidt  ge hen.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

Belangrijke  eigenschappen  van  een  leerkracht  om  deze  rol  te  kunnen  opnemen,
zijn  bijvoorbeeld  motivatie,  flexibiliteit,  zin  voor  kritische  zelfreflectie.  Met
motivatie  wordt  dan  vooral  de  positieve  instelling  van  een  leerkracht  om  mee  te
gaan  met  vernieuwingen  bedoeld.  Een  leerkracht  moet  zelf  mee  willen  in  een
andere  manier  van  lesgeven.  In  verschillende  interviews  is aan  bod  gekomen  dat
de  instelling  van  de  leerkracht  in  feite  de  mogelijkheid  bepaalt  waarin  de  leerling
kan  toegroeien  naar  meer  verantwoordelijkheid  en zelfstandigheid.  

“Het  modulair  begint  bij de  instelling  van  de  leerkracht.  Ik  geef  dezelfde  les  als
vroeger,  maar  laat  de  leerling  nu  veel  meer  proberen.  De  leerlingen  zitten  bij mij
niet  meer  allemaal  op  dezelfde  plaats  in  de  cursus,  ze  doen  allemaal  andere
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oefeningen.  Als leerkracht  moet  ge helemaal  doordrongen  zijn van  uw  leerstof. Ge
moet  weten  waar  iedereen  mee  bezig  is.  Als  leerlingen  klaar  zijn  met  de
oefeningen  uit  de  cursus,  voor  hen  heb  ik  nog  altijd  een  grote  map  met  extra
oefeningen  op  verschillende  niveaus.  Ik  heb  liever  dat  ze  een  uur  lang  zitten  te
brossen  en  tien  keer  naar  me  toe  komen  om  te  vragen  hoe  ze  verder  moeten,  dan
dat  het  van  den  eerste  keer  lukt  omdat  ze  het  aan  hun  buurman  vragen.  Ze  leren
daar  meer  van,  ze  mogen  ook  hun  cursus  gebruiken  en  de  help- functie  op  de
computer.  Het  is  belangrijk  dat  ze  weten  waar  ze  het  moeten  vinden.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

“Leerkrachten  laten  de  verantwoordelijkheid  van  het  leerproces  meer  dragen  door
de  leerling,  het  wordt  minder  vanuit  de  leerkracht  gestuurd.  Ik  zelf  bijvoorbeeld
geef nog  maar  heel weinig  les, ik sta  veel minder  vooraan  in de  klas, ik loop  tussen
de  leerlingen  en  als  ze  me  nodig  hebben  kunnen  ze  me  roepen.  Ik  beoordeel  op
basis  van  een  permanente  evaluatie.  En  dat  geldt  eigenlijk  voor  iedereen.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

Een  tweede  belangrijke  rol  van  de  leerkracht  is  die  van  samenwerkende  collega.
De teamgeest  wordt  als een  noodzakelijke  eigenschap  gezien  van  een  leerkracht  in
het  modulaire  systeem  omdat  de  meer  geïntegreerde  manier  van  lesgeven  vraagt
dat  er  onderling  meer  samengewerkt  wordt  om  de  leerstof  zoveel  mogelijk  op
elkaar  af te  stemmen.  (Zie  hoofdstuk  5 voor  de  organisatie  van  de  samenwerking
tussen  leerkrachten.)  

“De  leerkrachten  PAV  en  onze  technische  leerkrachten  zitten  veel  samen.  Dat  is
eigenlijk  speciaal  gekomen  door  de  modularisering.  Want  er  is  een  aantal  uren
PAV voorzien  in  de  module  en  die  samenwerking  is noodzakelijk.  Dat  is dus  iets
nieuws,  in  volgende  zin  dat  een  leraar  algemene  vakken  zich  een  beetje  textiel
eigen  maakt  en  daarover  ook  dan  in  zijn  richting  uit  les kan  geven.  En dat  is toch
tamelijk  verrijkend  geweest.  Er  wordt  afgestemd  en  er  wordt  ook  gezamenlijk
uitgewerkt.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Kortom,  een  leerkracht  fungeert  niet  langer  enkel  meer  als  docent,  maar  ook  als
begeleider  en als lid  van  een  team.

“Een  leerkracht  vervult  drie  rollen.  De  rol  van  leerkracht  en  coach,  mentor  en
samenwerkende  collega.  Dus  een  leerkracht,  enkel  de  klassieke  vorm  van
leerkracht,  bestaat  hier  niet.  Maar  dat  was  vroeger  ook  al.  Natuurlijk,  door  de
modularisering  wordt  dat  wel  versneld.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

2.2 Controle  en autonomie

Vele  leerkrachten  zijn  gewoon  om  zelf  controle  uit  te  oefenen  en  zijn  vaak  erg
gesteld  op  hun  autonomie.  In  het  modulaire  onderwijssysteem  kunnen
leerkrachten  echter  niet  langer  ‘baas in eigen  klas’ blijven.  
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De vertaling  van  basiscompetenties  naar  concrete  lesinhouden  heeft  onder  andere
tot  gevolg  gehad  dat  de  verschillende  betrokken  leerkrachten  meer  moeten  gaan
samenwerken  en  gezamenlijk  beslissingen  moeten  nemen,  wat  ook  tot  een  zekere
onderlinge  afhankelijkheid  leidt.  Het  merendeel  van  de  leerkrachten  kan  deze
samenwerking  (na  verloop  van  tijd)  appreciëren,  omdat  ze  bijvoorbeeld  op  die
manier  steun  aan  elkaar  kunnen  hebben  of hun  sterke  kanten  kunnen  uitspelen.  

“I: Ervaren  leerkrachten  een  verlies  aan  hun  autonome  positie  in de  klas?
R:  Net  niet  hè.  Doordat  we  hen  mee  hebben  laten  verdelen,  waar  ze  goed  in
waren,  hebben  ze nog  verder  kunnen  uitbouwen  en  hebben  ze de  stukken  waar  ze
zich  minder  sterk  in  voelden  die  hebben  ze  kunnen  overdragen  aan  een  collega.
Tenzij natuurlijk  dat  er  stukjes  die  niemand  graag  doet,  ja dan  moet  toch  iemand
ze  opnemen,  maar  dat  was  vroeger  ook.  Maar  door  het  spel  van  samenbrengen
kan  het  zijn  dat  het  nog  meer  gefocust  wordt  juist  op  waar  ze  goed  in  zijn.”
(Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Het  kan  echter  ook  zo  zijn  dat  deze  samenwerking  als  een  bedreiging  wordt
gezien.  Meer  dan  eens  is uit  de  interviews  naar  voren  gekomen  dat  er  nog  genoeg
leerkrachten  zijn  die  samenwerking  zien  als  een  soort  van  verlies  van  de
autonome  positie  als  leerkracht  van  een  bepaald  vak.  Modularisering  vraagt
immers  voor  een  deel  dat  een  leerkracht  zich  meer  open  (en  dus  ook  meer
kwetsbaar)  opstelt.

“Wij zien  nu  wat  er  op  hun  bord  ligt,  nu  weet  gij wel  hoe  ik werk,  voor  sommige
leerkrachten  is dat  een  bedreiging.  Ge werkt  uiteindelijk  niet  meer  op  een  eiland.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

Een  verklaring  voor  het  feit dat  sommige  leerkrachten  hun  rol  in het  modulair  als
een  verlies  van  hun  autonome  positie  zien,  is volgens  enkele  geïnterviewden  dat
die  leerkrachten  niet  weten  hoe  ze de  nieuwe  dingen  moeten  aanpakken.  

2.3 Bereidheid  om te veranderen

De  veranderde  positie  van  de  leerkracht  vraagt  heel  wat  aanpassingsvermogen
van  individuen.  Tijdens  de  interviews  is  vaak  ter  sprake  gekomen  welke
leerkrachten  gemakkelijker  deze  nieuw  rol  overnemen  en  welke  iets  minder
gemakkelijk.  Vrijwel  alle  scholen  geven  te  kennen  dat  vooral  oudere  leerkrachten
die  zweren  bij ‘tucht  en  orde’  in  de  les  moeite  hebben  met  de  nieuwe  rol  van  de
leerkracht.  Daarbij  heeft  deze  groep  leerkrachten  vaak  moeite  met  het  vrijgeven
van  hun  positie  als  ‘beheerser’  van  de  klas  en  het  prijsgeven  van  hun  oude
vakgebied.  Een andere  reden  waarom  dat  deze  leerkrachten  het  moeilijk hebben  in
het  modulair  onderwijs  les  te  geven  is  de  verhoogde  werkdruk  die  erbij  komt
kijken  (zie hoofdstuk  5 voor  informatie  over  werkdruk  en prestatie-uren).  

Ook  leerkrachten  die  pas  afgestudeerd  hebben  volgens  de  respondenten  niet  altijd
het  ideale  profiel  om  in  een  modulaire  structuur  mee  te  draaien.  Deze  laatste
categorie  mist  immers  de  ervaring  om vertrouwd  te zijn met  een  eigen  manier  van
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lesgeven.  Deze  pas  afgestudeerden  hebben  met  andere  woorden  nog  nood  aan
houvast,  aan  zaken  die  ze  tijdens  de  opleiding  geleerd  hebben.  Jammergenoeg  is
de  modulaire  onderwijsvorm  in de  lerarenopleiding  nog  weinig  gekend  en  zullen
de  jonge  leerkrachten  pas  in  aanraking  komen  met  dit  systeem  indien  ze  stage
lopen  of lesgeven  in een  modulair  opgebouwd  studiegebied.

Zoals  we  weten  kan  onzekerheid  zich  uiten  in  een  afwijzende  houding  ten
opzichte  van  veranderingen.  Juist  om  deze  reden  is  het  volgens  de  meeste
geïnterviewden  belangrijk  om  te onderkennen  dat  een  verandering  in de  houding
van  leerkrachten  tijd  vraagt.  Leerkrachten  moeten  daarbij  ook  het  gevoel  krijgen
dat  ze er niet  alleen  voor  staan  en dat  ze inspraak  hebben  in deze  veranderingen.

“Ja, in  het  begin  was  dat… Ik denk  dat  dat  typisch  kappersschool  is he? Ik ben  de
beste  he? Maar  er  wordt  toch  zodanig  overleg  gepleegd  met  het  samenstellen  van
de  cursussen  dat  iedereen  zijn  visie  daarop  mocht  hebben  en  dat  er  van  iedereen
zowat  genomen  is zowat  van  technieken  en  manieren  van  aanleren  en  dat  mag  bij
de  ene  leerkracht  anders  zijn  dan  bij  de  andere.  Dat  de  leerlingen  verschillende
methodes  zien  om  tot  hetzelfde  resultaat  te  komen.  Dat  kan  alleen  maar  een
voordeel  zijn he? Maar  het  overleg  en de  samenwerking  is enorm  vooruit  gegaan.”
(Onderwijsvorm:  BSO) 

Bij  de  verschillende  scholen  hebben  we  gepeild  naar  wat  voor  hen  de  ideale
leerkracht  is om  om  te  gaan  met  de  veranderingen.  Als  er  een  profiel  opgemaakt
zou  worden  van  deze  leerkracht  om  in het  modulair  onderwijs  les te  gaan  geven,
prefereren  de  meeste  scholen  een  groep  jonge  leerkrachten  boven  leerkrachten  die
al  sinds  jaar  en  dag  op  dezelfde  manier  lesgeven  of  leerkrachten  die  pas
afgestudeerd  zijn. In de  volgende  twee  voorbeelden  wordt  dit  treffend  verwoord.  

“We hebben  heel  veel  mensen  die  heel  wat  jaren  ervaring  hebben,  alle  50plussers
die  heel  gewoon  zijn  van  zo  te  werken,  zeg  nu  eens  tegen  die  ‘ja d’r  moet  iets  uit
en ge moet  ‘ns iets nieuws  proberen,  kijk ‘ns bij je buren  en werkt  eens  samen.’ Dat
is  niet  zo  evident,  die  kunnen  dat  niet  of  die  willen  dat  niet.”  (Onderwijsvorm:
vierde  graad)  

“Je moet  u  als  leerkracht  aanpassen.  Sommige  oudere  leerkrachten  hebben  daar
wel  moeite  mee.  Jongere  leerkrachten  passen  zich  sneller  aan  dan  oudere.  Behalve
leerkrachten  die  pas  afgestudeerd  zijn, omdat  ze daar  nog  altijd  zitten  met  hetgeen
ze  op  school  geleerd  hebben  en  dan  wordt  hier  op  een  totaal  andere  manier
lesgegeven.  Het  zijn  in  feite  leerkrachten  die  tussen  de  twee  zitten,  niet
leerkrachten  die  praktisch  pensioen  gerechtigd  zijn en  ook  niet  heel  heel  jonge.  Ze
moeten  nog  op  de  leeftijd  zitten  dat  ze  zich  gemakkelijk  kunnen  aanpassen.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

Toch  vullen  een  aantal  mensen  aan  dat  het  bereid  zijn  tot  een  andere  manier  van
werken  in het  modulair  niet  direct  te maken  heeft  met  de  leeftijd,  maar  wel  met  de
manier  van  denken.  
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“Het  gekke  verschijnsel  was  toen  ik  vrijgemaakt  ben  om  met  de  verschillende
afdelingen  dat  voor  te  bereiden,  dat  heeft  niets  te  maken  met  of  die  leerkracht
ouder  is.  Daar  ben  ik  van  achterover  gevallen.  Zelfs  met  hele  jonge  leerkrachten
dat  ik dacht,  foei mens,  ge zijt oud  in uw  denken.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

3 De  begeleiding  van leerlingen

Omdat  individuele  begeleiding  van  leerlingen  in  het  modulair  onderwijs  zo’n
centraal  element  is, zullen  we  in het  volgende  meer  specifiek  ingaan  op  de  interne
leerlingbegeleiding  (§3.1) en  vervolgens  op  de  mate  waarin  men  een  beroep  doet
op  externe  leerlingenbegeleiding  (§3.2).

3.1 Interne leerlingenbegeleiding

Termen  die  veelvuldig  genoemd  zijn  om  de  leerlingbegeleiding  in  het  modulair
onderwijs  te  omschrijven  zijn  bijvoorbeeld  trajectbegeleiding,  procesbegeleiding,
coaching…,  waarbij  de  leerling  centraal  staat  en  de  leerkracht  fungeert  als  een
coach  die  de  leerling  door  zijn  schoolloopbaan  heen,  zijn  uitgestippelde  leerweg
begeleidt.

“We stemmen  ons  ook  meer  af op  wat  de  leerling  wil,  hun  einddoel  en  daar  gaan
we  aan  werken,  en  daardoor  is die  leerling  erbij  betrokken  en  vindt  die  daar  ook
een  beetje  plezier  en  dan  ben  je ook  weer  vertrokken  voor  het  volgende.  Doordat
het  in  kleine  stapjes  kan  aangeboden  worden,  kan  dat.  Het  is  een  constante
begeleiding  van  de  leerling.  Je  activeert  de  leerling.  Ik  voel  mij  echt  een
circusartiest  met  van  die  borden  en  je moet  zorgen  dat  die  borden  blijven  draaien.
De  leerlingen  moeten  telkenmale  blijven  werken.  Dat  je ze  constant  probeert  te
motiveren.  De leerling  heeft  het  gevoel  dat  je meer  tijd  hebt  voor  hem  persoonlijk.
Je  hebt  trajectbespreking  met  de  leerling.  De  leerling  voelt  zich  persoonlijk
aangesproken  via de  individuele  trajecten  en de  bespreking  daarvan.  ‘We gaan  dat
samen  doen,  nu  is het  aan  u’.” (Onderwijsvorm:  DBSO)

De  begeleiding  van  de  leerlingen  is  in  de  meeste  scholen  een  stuk  intenser
geworden.  Veel  scholen  geven  aan  dat  dit  mede  dankzij  de  uren  voor
gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten  mogelijk gemaakt  kan  worden.  

“Men  gaat  de  leerling  beoordelen  op  hetgene  dat  hij kan.  En hij gaat  niet  worden
beoordeeld  op  wat  hij niet  kan.  Hetgeen  hij niet  kan  gaat  worden  bijgewerkt.  De
leerkracht  gaat  speciaal  via  oefeningen,  via  extra  oefeningen  gaat  de  leerling  gaan
begeleiden  gaan  coachen,  totdat  wanneer  hij  dus  op  dat  niveau  zit.  Elke  leerling
wordt  wekelijks  besproken.  Als  er  bepaalde  problemen  zijn,  bv.  een  leerkracht
Frans  zegt  oei ik heb  problemen  met  die  leerling,   mondeling  gaat  zeer  goed,  maar
schriftelijk  gaat  zeer  moeilijk,  dat  probleem  daar  kan  evengoed  aan  gewerkt
worden  in de  les nederlands.  Dat  kan  een  probleem  zijn van  dyslexie,  of taal  waar
we  in  de  differentiatie  aan  werken.  Dus  de  leerling  wordt  veel  meer  gecoacht,
begeleid.”  (Onderwijsvorm:  BSO)
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Doordat  de  modules  in het  BSO en DBSO veelal  van  een  kortere  duur  zijn dan  een
heel  schooljaar,  semester  of trimester  in  het  lineair  onderwijs,  kan  er  daarnaast  in
het  modulair  onderwijs  korter  op  de  bal  gespeeld  worden.  Een  leerkracht  heeft
veel  sneller  het  overzicht  wat  een  leerling  al  beheerst  aan  basiscompetenties  en
waar  zijn  leerpunten  zitten.  Het  gegroeide  aantal  overlegmomenten  tussen  de
leerkrachten  speelt  daarbinnen  natuurlijk  ook een  stimulerende  rol.

“Als  leerkracht  hebt  ge  het  gevoel  dat  je  er  meer  naast  staat,  dat  ge  die  meer
begeleidt  doorheen  wat  ze moeten  afleggen  als dat  ge daar  voor  gaat  staan  en  zegt
dat  en dat  en dat…en  dat  is een  heel  andere  manier  van  omgaan.  Ge weet  ook veel
meer  van  uw  leerlingen,  omdat  ge  alle  weken  gaat  samenzitten  met  de  mensen
van  praktijk  en  zeg  wat  scheelt  er  met  die  en  die,  ge volgt  veel  meer,  ge kunt  veel
korter  op  de  bal spelen.  Als d’r  ene  zegt  die  heeft  bij mij dat  of dat,  roept  die  es ne
keer,  babbelt  daar  es mee,  ge  volgt  veel  meer.  Er wordt  veel  meer  gebabbeld  dan
vroeger.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

In  de  vierdegraads  scholen  zijn  er  gemiddeld  twee  modules  op  jaarbasis  te
onderscheiden.  Men  zou  verwachten  dat  voor  deze  onderwijsvorm  dit  korter  op
de  bal  spelen  niet  direct  aan  de  orde  is.  Doordat  ze  gekozen  hebben  voor  een
thematische  invulling  binnen  de  modules  ervaren  ook  deze  scholen  dat  ze  de
leerling  nauwer  kunnen  opvolgen.  

Een  gevolg  van  de  intense  begeleiding  binnen  de  drie  onderwijsvormen  is  dat
leerlingen  zijn met  problemen,  van  eender  welke  aard,  sneller  opgemerkt  worden.
Via  bijvoorbeeld  de  GOA-uren  kan  er  dan  voor  gezorgd  worden  dat  er  aan  de
zwakke  punten  van  een  leerling  gewerkt  wordt.  Toch  geldt  voor  een  heel  aantal
scholen  dat  er  weinig  of niets  veranderd  is aan  de  manier  van  begeleiden  van  hun
leerlingen.  In sommige  scholen  was  de  begeleiding  voor  de  modularisering  ook  al
zeer  intensief.  Men  is  er  nu  enkel  bewuster  mee  bezig.  In  andere  scholen
daarentegen  is  men  zich  van  de  veranderingen  op  pedagogisch-didactisch  vlak
minder  bewust.

3.2 Externe leerlingenbegeleiding  

Aangezien  er  korter  op  de  bal  gespeeld  wordt,  problemen  met  leerlingen  eerder
gedetecteerd  worden,  zou  men  kunnen  verwachten  dat  er  daarnaast  sneller  een
beroep  gedaan  zou  worden  op  CLB’s. Uit  de  interviews  hebben  we  daartoe  echter
niet  of  nauwelijks  aanwijzingen  toe  gevonden.  Er  is  veelal  geen  verandering
geweest  in  de  relatie  en  contacten  met  het  CLB.  Een  veelvuldig  gehoorde
opmerking  is wel  dat  het  CLB nog  te weinig  op  de  hoogte  is van  de  principes  van
het  modulair  onderwijs. 

“Het  CLB is hier  heel  actief in de  school, maar  het  modulair  staat  daar  los van.  Het
CLB is niet  speciaal  aangesproken.”  (Onderwijsvorm:BSO)

70



“Maar  eigenlijk het  CLB is niet  mee,  zij denken  nog  in oude  structuren.  Onze  eigen
leerlingbegeleiders  zijn  de  beste.  Die  leven  hier  op  het  domein  hè...“
(Onderwijsvorm:  BSO)

Sommige  scholen  onderhouden  zelfs  helemaal  geen  contact  met  het  CLB, omdat
ze zelf voor  hulp  zorgen  bij eventuele  problemen.  Enkel  wanneer  dat  niet  volstaat,
doen  ze een  beroep  op  het  CLB, maar  dat  is blijkbaar  niet  vaak  het  geval. 

“We  doen  minder  beroep  op  het  CLB,  we  pakken  de  problemen  zelf  aan.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

“Eigenlijk  is er  binnen  de  school  een  ombudsdienst,  die  vooral  de  eerste  opvang
doet.  En  als  het  nodig  is,  nemen  die  contact  op  met  CLB.  Dat  zijn  de  eerste
personen  en  vaak  blijf het  daar  zo  bij. En  dan  ook  de  moduleverantwoordelijken.
Of  gewoon  docenten  waar  ze  veel  les  van  hebben.  Echt  nauw  samenwerken  met
CLB niet  zo.” (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

4 Het didactisch materiaal en de werkvormen

De  verwezenlijking  van  pedagogisch-didactische  principes  die  bij  modulaire
onderwijssystemen  horen  vragen  om  gepast  didactisch  materiaal  en  gepaste
werkvormen.  In  deze  paragraaf  wordt  nagegaan  of  in  de  praktijk  aan  deze
voorwaarden  voldaan  wordt.

4.1 Didactisch  materiaal

Uit  de  interviews  is naar  voren  gekomen  dat  het  werken  in  een  modulair  systeem
tot  gevolg  heeft  gehad  dat  er  behoefte  was  aan  meer  en/of  andere  didactische
materialen.  In  het  vorige  hoofdstuk  is  al  aangetoond  dat  scholen  veel  tijd  en
moeite  gestoken  hebben  in  het  opstellen  van  handboeken,  cursussen,  en  andere
lesmaterialen,  onder  meer  omdat  theorie-  en  praktijkvakken  gerelateerd  of
geïntegreerd  worden.  Op  de  vraag  naar  eventuele  veranderingen  in  didactisch
materiaal  zijn  vooral  zaken  genoemd  als  uitbreiding  van  tv-  en  videomateriaal,
overheadprojectoren,  computers / laptops,  internet,  skill  lab 2,  open  leercentrum,
zelfstudiepakketten,  uitbreiding  van  het  machinepark,…  Een  aantal  mensen  geeft
aan  dat  er  geen  wijzigingen  zijn geweest  in het  didactisch  materiaal.  Bij sommigen
heeft  dit  te  maken  met  het  feit  dat  ze  (reeds)  veel  materiaal  in  huis  hebben,  bij
anderen  daarentegen  zijn  de  financiële  kosten  die  aan  de  vernieuwingen
vasthangen  een  belemmering.

De  kostprijzen  van  didactisch  materiaal  zijn  erg  verschillend  naargelang  de
studierichting.  De  aankoop  van  een  lastoestel  voor  de  opleiding  tot  puntlasser  of
hoeklasser  zal  een  grotere  impact  hebben  op  de  financiën  van  een  school,  dan
bijvoorbeeld  permanentvloeistof  voor  de  opleiding  tot  kapper.  Voor  een  deel  heeft

2 Een  multifunctionele  ruimte  waar  student- verpleegkundigen  hun  praktijk  kunnen  oefenen,
werken  met  de  computer,  studeren.
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de  overheid  een  budget  vrijgemaakt  voor  de  scholen  in  het  experiment,  zodat  zij
materialen  hebben  kunnen  aankopen.  Dit  budget  is  echter  niet  toereikend
waardoor  scholen  ook  zelf  middelen  hebben  moeten  vrijmaken.  Het  blijkt  dat  de
beschikbare  middelen  van  een  school  een  grote  rol  hebben  gespeeld  in  de
aanwezigheid  van  voldoende  didactisch  materiaal.  Niet  alle  scholen  hebben
evenveel  mogelijkheden  om  materialen  aan  te  kopen.  Sommige  genieten  een
goede  ondersteuning  van  de  stad  of gemeente,  andere  krijgen  extra  ondersteuning
voor  het  project  van  de  eigen  koepel,  weer  andere  hebben  extra  middelen  binnen
de  eigen  school  kunnen  vrijmaken,  nog  weer  andere  krijgen  ondersteuning  van
stageplaatsen.  Er  is zelfs  een  school  bij die  een  samenwerkingsverband  heeft  met
de  hogeschool  en op  die  manier  aan  kostendeling  kan  doen.  

Buiten  het  financiële  plaatje  laten  de  scholen  zich  ook  uit  over  de  invloed  die  het
didactisch  materiaal  heeft  op  het  lesprogramma.  Velen  geven  aan  dat  ze  door  het
verkregen  materiaal  de  leerlingen /studenten  dingen  kunnen  laten  doen  waartoe
ze vroeger  de  mogelijkheden  niet  hadden.

“De  opleiding  is  nu  veel  realistischer  geworden,  bijvoorbeeld  een  elektrieker  nu
wordt  geleerd  hoe  je  met  een  slijpmachine  moet  werken,  groeven  uitkappen,
slijpen  dat  werd  vroeger  niet  gedaan.  En  wat  is  het  eerste  dat  een  leerling  moet
doen  als hij in de  nijverheid  gaat  werken…een  slijpmachine  gebruiken  en  groeven
kappen.”  (Onderwijsvorm:  BSO) 

4.2 Werkvormen

Het  modulair  onderwijs  vereist  ook  alternatieve  werkvormen  om de  leerinhouden
over  te  brengen.  Nieuwe  werkvormen  die  genoemd  worden  zijn:  groepswerk,
groepsopdrachten,  rollenspelen,  rollenspelen  opnemen  en  analyseren,  simulaties,
uitnodigen  van  gastsprekers,  werkplaatsen  bezoeken,  samenwerking  met
externen,  … 

Enige  scholen  zien  de  nieuwe  werkvormen  als  noodzakelijk  omdat  het  binnen  het
modulair  onderwijs  meer  gaat  om  het  verwerven  en  verwerken  van  leerstof,
terwijl  het  vroeger  hoofdzakelijk  draaide  om  kennisoverdracht.  Voor  velen  is het
feit  dat  er  meer  gedifferentieerd  lesgegeven  moet  worden  en  dat  leerlingen  van
het  BSO  en  de  vierde  graad  een  verplicht  aantal  uren  aan  gedifferentieerde
onderwijsactiviteiten  in hun  onderwijsprogramma  hebben  ook een  aanzet  geweest
om met  nieuwe  werkvormen  aan  de  slag  te gaan.

“Die  GOA  is  voor  ons  eigenlijk  de  opstap  geweest  met  heel  het  lerarenteam
ruimer  te  denken  naar  werkvormen.  Om  dus  de  klassieke  werkvormen  van
doceren  los te laten  en naar  andere  vormen  te gaan.  En dat  is eigenlijk waar  dat  we
nu  zitten.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)  

Hoe  er  met  meer  actieve  werkvormen  in  de  les  gewerkt  wordt,  moeten  we  ons
concreet  als  volgt  voorstellen:  leerlingen  krijgen  uitleg  over  een  onderwerp  en
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worden  vervolgens  zelf  aan  het  werk  gezet  met  een  opdracht.  Of leerlingen  gaan
aan  de  slag met  een  groepsopdracht  die  aansluit  op  de  theorie  die  eerst  gegeven  is.
De leerkracht  loopt  ondertussen  door  de  klas  en  houdt  in  de  gaten  wat  specifieke
behoeften  van  leerlingen  zijn  en  past  eventueel  het  soort  oefeningen  aan.  Als  de
leerkracht  merkt  dat  er  nog  meer  leerlingen  met  hetzelfde  probleem  worstelen,
kan  er  zelfs  overgegaan  worden  naar  een  klassikale  terugkoppeling.  Om
leerlingen  meer  met  verdiepingsopdrachten  aan  de  slag  te  laten  gaan,  wordt  er
bijvoorbeeld  meer  opzoekingswerk  (internet,  cd-rom,  bibliotheek,…)  als
werkvorm  gebruikt.

“Vroeger  had  je toch  nog  meer  het  lesgeven  vóór  de  klas. Iedereen  krijgt  hetzelfde.
Er wordt  effectief  les  over  gegeven  en  dan  zet  je ze  aan  het  werk.  Nu  gebeurt  het
vaker  dat  er  kort  wordt  uitgelegd  of zelfs  per  groep.  De  ene  kan  je aan  het  werk
zetten,  herhalingsoefeningen  eventueel,  geef  je les  over  iets  en  kunnen  zij vragen
over  stellen,  maar  dan  probeer  je hen  ook zoveel  mogelijk zelfstandig  aan  het  werk
te  zetten.  Hebben  zij dan  problemen,  dan  ga  je individueel  echt  veel  meer  gaan
bijsturen.  Het  gebeurt  nog  altijd  dat  je op  bepaald  moment  dat  je effectief  les geeft
aan  één  groep,  maar  dat  je dan  de  oefeningen  aanpast  per  niveau.  Als  je ziet  per
module,  bijvoorbeeld  over  de  eerste  vier  modules  dat  je terug  telkens  oppervlakte
berekeningen  tegenkomt,  dan  geef algemeen  uw  les over  oppervlakte  berekening,
maar  geef je dan  qua  niveau  oefeningen  per  module.”  (Onderwijsvorm:  DBSO) 

“Levercyrose  is een  van  de  complicaties  bij hepatitis  B en  C, laat  hun  eens  zoeken
waar  komt  levercyrose  nog  voor  als complicatie  na  of van,  zo die  linken,  ze krijgen
dus  heel  weinig  in  pathologie,  maar  zoek  één  ding  uit,  een  term  die  daarin
voorkomt,  wordt  dat  ook  nog  gelinkt  aan  andere  pathologieën.  Moeten  ze dat  dat
volledig  kennen,  nee,  maar  ze  onthouden  het  veel  beter  doordat  ze  er  zelf  actief
mee  bezig  zijn  geweest,  het  zelf  hebben  opgezocht,  dan  dat  ze  het  uit  hun  hoofd
moeten  leren  voor  hun  examen.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Als  belangrijke  opmerking  wil  een  groot  aantal  scholen  zeker  meegeven  dat  het
niet  de  bedoeling  is, dat  het  doceren  kan  en  mag  achterwege  gelaten  worden.  Het
is de  kunst  van  elke  leerkracht  zelf  om  een  gezonde  afwisseling  te  creëren  tussen
de  diverse  vormen  van  leermethodes.  Deze  afwisseling  is zeker  welkom  om op die
manier  de  jongeren  steeds  weer  te  kunnen  boeien.  Dat  alleen  al  vormt  een  hele
uitdaging.

“Doceren  is  zeker  niet  uit  den  boze.  […] De  tijd  dat  wij  bijvoorbeeld  vanuit  het
idee  van  ‘als docent  sta  je maximum  de  helft  van  de  tijd  centraal’  betekent  dat  er
dus  al opdrachten  of zelfwerkzaamheid  moeten  voorzien  worden,  waarmee  ik wil
zeggen  dat  er  niets  mis  is met  een  goede  les  die  gedoceerd  wordt,  want  het  gaat
over  het  aanbrengen  van  nieuwe  relevante  informatie  die  je als  expert  beter  goed
uiteen  zet  dan  iemand  daar  nu  aan  laten  knoeien  om  het  uit  te  zoeken.  […] Als  je
enkel  doceert  dan  kwam  je bij de  student  in  het  leerproces  niet  verder  dan  kijken
en  luisteren.  […]  Ik  denk  dat  wat  wij  op  vlak  van  didactiek  of  van  onderwijs
hebben  geformuleerd  was  variatie.”  (Onderwijsvorm:  BSO en vierde  graad)
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“Ja, afwisseling  is  de  boodschap.  Als  ge  wilt  de  aandacht  houden,  dan  moet  ge
zorgen  dat  er  vanalles  in uw  les zit. We zeggen  dikwijls  tegen  elkaar  ‘we gaan  een
optreden  verzorgen  en geen  les geven’. Het  is altijd  opnieuw  een  uitdaging  om die
mannen  hun  aandacht  te krijgen.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Een  struikelblok  voor  veel  scholen  is dat  klassen  te  veel  leerlingen  tellen  om  met
de  meest  geschikte  werkvormen  te werken.  Het  is immers  voor  een  leerkracht  een
bijna  onmogelijke  opgave  om  individuele  begeleiding  te  geven  aan  vijfentwintig
of meer  leerlingen  tegelijkertijd.  Groepen  tot  vijftien  leerlingen  worden  als  ideaal
ervaren.  Scholen  die  de  mogelijkheid  hebben  om  een  extra  leerkracht  in  te  zetten
of een  klasgroep  te splitsen,  genieten  wat  dat  betreft  een  bevoorrechte  positie.

Uit  de  analyse  van  de  interviews  blijkt  verder  dat  ondanks  dat  er  al  vele  goede
initiatieven  bestaan  rond  of in  de  richting  van  meer  actieve  werkvormen,  scholen
nog  steeds  zoekende  zijn  naar  hoe  deze  in  de  lessen  te  integreren  en  een  juiste
afwisseling  ervan  kunnen  bieden.  Het  gebruik  van  alternatieve  werkvormen
vraagt  immers  veel  creativiteit  van  een  leerkracht  én  meer  werk  waardoor  niet
elke  leerkracht  hierom  staat  te  springen  (in  het  volgende  hoofdstuk  zullen  we
dieper  ingaan  op  de  taakbelasting  van  de  leerkracht).  De  meeste  scholen  geven
aan  dat  wat  betreft  alternatieve  werkvormen  ze nog  volop  aan  het  experimenteren
zijn.  Een  speciaal  initiatief  van  een  school  willen  we  hier  kort  toelichten.  De
betreffende  school  heeft  in  het  interview  aangegeven  dat  de  ontwikkeling  van
nieuwe  werkvormen  een  onderdeel  vormen  van  een  leerstijlenonderzoek  dat  er
momenteel  loopt  binnen  de  school.  Aan  de  hand  van  de  leerstijlen  die  uit  het
onderzoek  zijn  af  te  leiden,  kunnen  didactische  werkvormen  voor  de  praktijk
ontwikkeld  worden.  Leren  uit  reflectie  is  een  voorbeeld  van  een  leerstijl,  waarbij
dan  gezocht  wordt  naar  werkvormen  die  hierbij  goed  kunnen  aansluiten,  zoals
onder  meer  een  groepsopdracht  waarbinnen  reflecteren  en  beoordelen  centraal
staan.

Een  respondent  kaartte  aan  dat  net  zoals  ondersteuning  door  de  DBO hard  nodig
is  voor  de  programmatorische  en  organisatorische  vormgeving,  er  ook
ondersteuning  nodig  is op  het  pedagogisch-didactische  vlak,  wel  met  voldoende
ruimte  voor  de  eigen  initiatieven  en met  garantie  voor  de  vrijheid  van  de  school. 

“Je  zit  daar  ook  met  een  moeilijke  uitgangssituatie  dat  inzegging  over  een
organisatorische  programmatorische  verandering  en  dat  je daar  wel  de  intentie
hebt  en  de  verklaring  van  het  DBO om  het  ook  pedagogisch-didactisch  anders  te
gaan  doen,  maar  dat  het  eigenlijk  hun  terrein  niet  meer  is  en  dat  maakt  het  niet
gemakkelijk.  Ik  geloof  ook  fundamenteel,  dat  het  zo  niet  werkt.  Je  kunt  die
structuur  wel  veranderen,  maar  dat  garandeert  niets  op  vlak  van  verandering  op
pedagogisch-didactisch  vlak  als  je  daar  niet  specifiek  gaat  op  inzetten  en  daar
zitten  zij  ook  met  een  handicap  dat  dat  eigenlijk  een  terrein  is  waar  zij  moeten
afblijven.  Op  dat  vlak  had  beter  overlegd  moeten  worden  en  meer  gezamenlijk
moeten  gestuurd  worden  met  de  pedagogische  begeleidingsdiensten...”
(Onderwijsvorm:  BSO)
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5 Evalueren

Een  laatste  onderdeel  van  pedagogisch-didactische  vormgeving  dat  binnen
modulair  onderwijs  aan  verandering  onderhevig  is, is de  manier  van  evalueren.  In
deze  context  worden  in  het  onderstaande  drie  aspecten  van  de  gehanteerde
evaluaties  nader  bekeken:  criteria  (§5.1),  evaluatiemethode  (§5.2),
resultaatweergave  (§5.3) en timing  (§5.4). 

5.1 Criteria

Een eerste  belangrijk  aspect  van  evaluatie  is woorden  wat  er wordt  getoetst  met  de
betreffende  evaluatie  of  wat  met  andere  woorden  de  criteria  zijn.
Basiscompetenties,  sleutelvaardigheden  en  ondersteunende  basisvorming  vormen
het  centrale  middelpunt  van  modulair  onderwijs.  In  de  modulaire  opzet  wordt  er
daarbij  gestreefd  naar  een  betere  afstemming  van  zowel  praktijk-, theorie  alsook
algemene  vakken.  

Voor  enkelen  zijn  de  basiscompetenties,  sleutelvaardigheden  en  ondersteunende
basisvorming  het  belangrijkste  uitgangspunt  van  toetsing.  Er  wordt  bewuster
rekening  gehouden  met  de  competenties  die  leerlingen  moeten  verwerven.  Door
in  evaluaties  basiscompetenties,  sleutelvaardigheden  en  ondersteunende
basisvorming  te  bevragen  zal  de  leerkracht  zijn  eigen  lessen  ook  meer  kritisch
moeten  bekijken  (is  hetgene  dat  in  de  evaluatie  moet  bevraagd  worden  ook
voldoende  aan  de  orde  geweest  in  de  les  en  wordt  alles  wat  aan  bod  gekomen  is
ook  geëvalueerd?).  Indien  er  binnen  een  module  lesgegeven  wordt  door
verschillende  leerkrachten,  wordt  de  evaluatie  gezamenlik  ontworpen.  Hierbij
kunnen  de  leerkrachten  elkaar  feedback  geven.

“Ik  vind  ook  wel  dat  daar  veel  meer  nagedacht  wordt  over  onderwijsdidactiek,
over  hoe  evalueer  ik  dat  nu,  wat  zijn  mijn  criteria,  is  dat  nu  wel  zinvol  in  het
geheel,  want  er  is altijd  aan  het  einde  van  een  module  een  moduletoets  waar  alle
leerkrachten  aan  samenwerken  om  te komen  tot  een  echte  goeie  moduletoets.  Die
vertrekt  dan  vanuit  een  casus,  kijken  uit  welke  invalshoeken  kan  een  student  dat
benaderen.  Die  student  moet  niet  al  die  thema’s  daar  terug  voor  gaan  studeren.
Wij beogen  daarmee  dus  wel  dat  wat  die  echt  nodig  heeft  om  naar  de  volgende
module  te gaan,  dat  ie dat  moet  kunnen  bewijzen  […] Dat  brengt  mensen  wel  tot
de  essentie  van  wat  beogen  wij  binnen  deze  module.”  (Onderwijsvorm:  vierde
graad)

Wat  de  inhoud  van  de  evaluatie  betreft  hebben  de  meeste  mensen  aangegeven  dat
de  nadruk  bij  het  evalueren  meer  ligt  op  vaardigheden  en  attitudes  dan  op  het
meten  van  kennis.  Een  laatste  belangrijk  aspect  dat  sommige  geïnterviewden
benadrukten  was  het  feit  dat  competenties  zich  ook  lenen  tot  een  meer  positieve
benadering  van  evaluatie.  De nadruk  moet  niet  meer  zozeer  liggen  op  hetgene  dat
leerlingen  nog  niet  behaald  hebben,  maar  eerder  op  waar  ze al goed  in zijn.
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“Dus  een  andere  kijk op  evaluatie  van  wat  heeft  de  jongere  al  bereikt  wat  kan  hij
of zij en niet  van  wat  heeft  hij of zij nog  niet  bereikt.  Ook  dat  is iets anders.  Wij zijn
binnen  onderwijs  zo  geneigd  te  corrigeren  te  verbeteren  dat  dat  ook  weer  een
aanpassing  vraagt.  Ik herinner  dat  nog  bij mezelf  van  vroeger  je moet  ook af en toe
eens  iets  positief  zeggen.  Dat  we  echt  zo  gewoon  zijn  van  te  corrigeren.  Maar  ook
dat  is een  klik die  je bij jezelf moet  geven.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Ook  al  zijn  scholen  er  zich  van  bewust  dat  andere  normen  nodig  zijn  voor  de
evaluatie,  toch  geeft  een  groot  deel  van  de  scholen  aan  dat  ze  er  nog  niet  in
geslaagd  zijn  om  de  basiscompetenties  als  centraal  uitgangspunt  van  evaluatie  te
beschouwen.  Ze zijn echter  allemaal  op  zoek  naar  manieren  om dit  in de  toekomst
wel  te kunnen  doen.

5.2 Evaluatiemethode

Er zijn verschillende  manieren  mogelijk om te evalueren.  Sommigen  geven  aan  dat
ze  gebruik  maken  van  geïntegreerde  toetsen,  waarmee  verschillende  aspecten  uit
theorie- , praktijk  en  algemene  vakken  binnen  de  module  getoetst  worden.  Soms  is
de  manier  van  beoordelen  hetzelfde  voor  het  hele  leerkrachtenteam  binnen  een
school.  Het  kan  echter  ook  zo zijn  dat  de  methode  waarmee  men  evalueert  of een
leerling  de  inhoud  van  een  module  beheerst  bepaald  wordt  door  de  leerkrachten
die  in die  module  samenwerken.

Het  gegeven  dat  er  een  verschuiving  heeft  plaats  gevonden  van  pure
kennisgerichte  toetsing  naar  een  bredere  evaluatie  van  vaardigheden  en  attitudes,
maakt  dat  de  scholen  zich  genoodzaakt  zien  om  andere  vormen  van  toetsing  te
ontwikkelen.  Evaluatiegesprekken,  functioneringsgesprekken  waarbij  alle
betrokkenen  van  een  module  en  de  leerling  aanwezig  zijn,  vormen  een  eerste
alternatief. 

“De  wijze  waarop  de  toetsing  moet  gebeuren  is  aan  het  veranderen,  vroeger
waren  dat  de  klassieke,  bijna  examens  (schriftelijke  toetsing),  nu  is dat  meer  een
evaluatiegesprek  waarbij  dat  zowel  de  leerkracht  technische  als praktijkvakken  als
ook  de  leerkracht  algemene  vakken  samenwerken  om  die  toetsing  te  doen.  Dat  is
al een  hele evolutie  in de  wijze waarop  dat  we  toetsen.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Een andere  manier  van  evalueren  die  genoemd  is, is de  zelfevaluatie.  Hierbij is het
de  bedoeling  dat  de  leerling  een  eigen  beoordeling  geeft  over  het  gepresteerde.
Leerlingen  moeten  dus  heel  goed  hun  eigen  leerproces  kunnen  inschatten.  Door
leerlingen  voortdurend  zelf  te  betrekken  in  het  leerproces  kan  dit  zelfs  fungeren
als  een  hefboom  in  dit  leerproces  en  tegelijkertijd  als  een  nieuwe  werkvorm  op
zich staan.  
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“Nu  met  modularisering  is er  meer  zelfevaluatie  gekomen,  ze  zien  het  ook  meer
van  mekaar.  Ze  zijn  meer  onderling  bezig,  niet  zozeer  met  de  evaluatie  op  zich,
maar  het  wordt  meer  een  werkvorm.  Het  sluit  op  den  duur  allemaal  zo  op  elkaar
aan.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

Nog  andere  methoden  zijn  bijvoorbeeld  het  werken  met  een  geïntegreerde  toets,
een  casus  of een  individuele  opdracht.  Hierin  kunnen  verschillende  elementen  die
aan  bod  zijn gekomen  in de  module  getoetst  worden.  Parate  kennis  (waar  gaat  het
in  de  casus  over  en  wat  weten  ze  van  het  onderwerp)  vormt  dan  slechts  een
onderdeel  van  de  evaluatie.  Daarnaast  hebben  de  leerlingen  de  kans  om
toepassingen  te  verwoorden  (hoe  gaan  ze  concreet  te  werk  bij de  gegeven  casus)
en  kunnen  ze  aantonen  over  welke  sociale  vaardigheden  (aangeven  hoe  ze
reageren  op  een  bepaalde  situatie  in  de  casus)  ze  beschikken.  Opvallend  is echter
dat  ondanks  een  noodzaak  van  andere  vormen  van  evaluatie  en grote  voornemens
hieromtrent  binnen  veel scholen  toch  nog  vooral  de  cognitieve  toets  overheerst.  

5.3 Resultaatweergave

Een  ander  aspect  van  evaluatie  zijn  de  keuzes  die  scholen  maken  in  de  manier
waarop  de  resultaten  gepresenteerd  worden.  In  sommige  scholen  is  men
bijvoorbeeld  afgestapt  van  het  puntensysteem.  Hiervoor  kunnen  verschillende
redenen  zijn.  Sommigen  zijn  van  mening  dat  cijfers  te  veel  nadruk  leggen  op  de
verschillen  tussen  leerlingen.  Andere  zien  het  meer  als  een  noodzaak  omdat
bepaalde  nuances  in  een  evaluatie  met  basiscompetenties  niet  met  cijfers  te
beoordelen  zijn.  Jongeren  hebben  dan  meer  aan  een  woordelijke  uitleg  waarom  ze
een  bepaalde  beoordeling  gekregen  hebben.

Er  zijn  verschillende  varianten  in  de  beoordeling.  In  een  aantal  scholen  gebruikt
men  enkel  nog  de  termen  voldoende  of onvoldoende,  geslaagd  of  niet  geslaagd.
Andere  daarentegen  geven  geen  beoordeling  als  de  leerlingen  mee  gaan  met  de
stroom  (gemiddeld  scoren),  maar  geven  met  een  min  aan  dat  leerlingen  zich  nog
moeten  bijwerken  op  bepaalde  gebieden  en  met  een  plus  duiden  ze  aan  dat
leerlingen  een  toets  of opdracht  meer  dan  gemiddeld  goed  hebben  gedaan.  Weer
andere  scholen  werken  met  codes  (A,  B, C,  D)  en  attituderapporten.  Bij de  code
hoort  er een  omschrijving  waarom  een  leerling  een bepaald  niveau  bereikt  heeft.

Veel  scholen  zien  geen  gevaar  in  het  gebruik  van  cijfers  en  hebben  hieraan
vastgehouden.  Dit  doet  echter  niets  af aan  het  feit  dat  ze  ook  binnen  deze  scholen
gebruik  maken  van  meer  verschillende  soorten  evaluaties.

Om  de  leerling  zelf en zijn ouders  een  overzicht  te geven  op  het  leerproces  werken
heel  wat  scholen  met  evaluatiefiches,  vorderingsfiches,  portfolio’s,  modulaire
rapporten…  Voor  alle  betrokkenen  (leerling,  leerkracht  en  ouders)  wordt  hierin
een  stand  van  zaken  gegeven.
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5.4 Timing

Tot slot  wordt  nog  een  laatste  aspect  van  de  evaluatie  besproken:  de  timing  of met
andere  woorden  het  moment  of  de  momenten  waarop  de  evaluatie  plaatsvindt.
Buiten  een  evaluatie  aan  het  eind  van  een  module,  zijn  er  veel  scholen  die
tussentijds  ook  evaluatiemomenten  inlassen  en/of  zelfs  permanent  evalueren.  Er
kan  op  die  manier  veel  korter  op  de  bal  gespeeld  worden,  de  leerling  wordt
eigenlijk continu  in zijn leerproces  opgevolgd.

“Het  is  nog  wel  zo  dat  we  momenten  hebben  om  de  twaalf  weken  om  een
deadline  te  hebben,  we  zouden  het  liever  helemaal  permanent  doen,  maar  het  is
gebleken  dat  zowel  voor  de  leerlingen  alsook  voor  de  leerkrachten  het  heel
belangrijke  is  om  een  moment  af  te  spreken,  dus  doen  we  dat  ook.  Binnen  de
lessen  praktijk  wordt  er  permanent  geëvalueerd  waar  dat  ze  staan.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

Ondanks  nieuwe  initiatieven  is men  toch  nog  zoekend  op  het  vlak  van  evaluatie.
Een enkeling  is zelf actief bezig  geweest  met  het  organiseren  van  bijscholing  op  dit
gebied,  er  werd  bijvoorbeeld  training  bij het  CITO  in  Nederland  genoemd  en  het
organiseren  van  een  workshop  met  professionele  ondersteuning  binnen  de  school.
Een  groot  aantal  scholen  is echter  nog  steeds  vragende  partij  voor  bijscholing  op
dit  vlak.  

Een minder  gunstige  consequentie  voor  het  modulair  onderwijs  is dat  er  soms  een
negatieve  beeldvorming  over  modularisering  binnen  de  school  is bij leerkrachten
uit  het  lineair  onderwijs.  Uit  een  aantal  interviews  blijkt  dat  de  leerkrachten  en
leerlingen  die  niet  in  het  modulair  zitten  de  indruk  hebben  dat  het  niveau  binnen
modulair  onderwijs  lager  zal  liggen,  aangezien  er  geen  examens  meer  zijn  en  de
leerstof  gespreid  wordt.  Daarnaast  hebben  de  leerkrachten  vooral  het  idee  dat  er
minder  leerstof  aan  bod  komt  en denken  de  leerlingen  dat  het  in het  modulair  veel
gemakkelijker  gaat.  

6 Veranderingen: gevolg  van modularisering of algemene  trend? 

In  het  bovenstaande  hebben  we  een  overzicht  gegeven  van  de  pedagogisch-
didactische  consequenties  die  modularisering  met  zich  meebrengt.  Bij elk  aspect
hebben  we  echter  ook  aan  de  geïnterviewden  gevraagd  of  deze  mogelijk
veranderde  aanpak  specifiek  gebonden  is aan  het  modulair  onderwijs,  of dat  het
meer  te  maken  heeft  met  een  algemene  trend  binnen  het  onderwijs.  Men  kan
immers  ook  pedagogisch-didactisch  vernieuwen  zonder  dat  er  sprake  is van  een
modulair  onderwijssysteem.  

De interviews  bevestigen  dat  voor  de  scholen  de  veranderingen  die  plaats  hebben
gevonden  op  pedagogisch-didactisch  niveau  niet  uitzonderlijk  gebonden  zijn  aan
modularisering.  
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“Ik  denk  niet  dat  wij  zonder  dit  project  zo  ingrijpend  waren  gaan  sleutelen  aan
leerlingen  materiaal  en  aan  didactische  aanpak,  maar  in  se  staat  het  los  van  de
organisatorische  hervorming.  Dat  hadden  wij  evengoed  kunnen  doen.  Misschien
heb  je wat  meer  speelruimte  met  de  gedifferentieerde  uren  dat  je via  didactisch
structuur  toch  wat  meer  kan  loslaten  en niet  zo strikt  gebonden  bent  aan  een  vaste
uurrooster,  maar  strikt  genomen  staat  dat  los  daarvan.”  (Onderwijsvorm:  vierde
graad)

Dat  betekent  echter  niet  dat  alle  ontwikkelingen  als  een  algemene  trend  te
beschouwen  zijn.  We  geven  een  ruimer  overzicht.  Een  aantal  scholen  blijkt  van
nature  uit  zeer  veranderingsgezind  te zijn en al heel  vernieuwend  te werken.  Voor
hen  waren  sommige  zaken  die  het  modulair  vereist  al  eerder  ingezet.  Enkele
vierdegraads  scholen  hebben  aangegeven  dat,  doordat  ze  voordat  ze  met
modulair  onderwijs  van  start  gingen  net  een  hele  vernieuwingsfase  hadden
doorlopen  (van  aanvullend  secundair  beroepsonderwijs  naar  vierde  graad),  ook al
een  andere  weg  waren  ingeslagen  op  pedagogisch-didactisch  vlak.  Vele  scholen
echter,  ongeacht  de  onderwijsvorm,  kregen  juist  door  de  deelname  aan  het
experiment  modularisering  een  kans  om  werk  te  maken  van  pedagogisch-
didactische  vernieuwingen.  De  specifieke  vraag  of  de  veranderingen  ook
plaatsgevonden  zouden  hebben  als  ze  niet  hadden  deelgenomen  aan  het
experiment,  kon  niet  door  iedereen  even  eenduidig  beantwoord  worden.
Sommigen  hebben  aangegeven  dat  deze  vernieuwingen  er  op  termijn  aan  zaten  te
komen.  Anderen  daarentegen  gaven  eerder  de  indruk  dat  het  wellicht  nog  heel
lang  geduurd  zou  hebben  vooraleer  er  een  verandering  zou  zijn  gekomen  in  het
heersende  pedagogisch-didactische  patroon.  In  het  lineaire  onderwijs  van  de
betreffende  scholen  wordt  er nu  ook nog  steeds  zoals  vroeger  lesgegeven.

7 Besluit 

Uit  de  analyse  van  de  interviews  is  gebleken  dat  de  verschillende  scholen  op
pedagogisch  en  didactisch  vlak  sterk  in  beweging  zijn.  Leerlingen  worden
aangezet  tot  meer  zelfstandigheid  en  actieve  participatie,  leerkrachten  nemen
naast  de  rol  van  docent  ook  de  rol  van  begeleider  en  coach  op  en  zijn  meer  als  lid
van  een  team  gaan  werken.  Ook  didactische  methoden  werden  herbekeken.  

Toch  zijn  er  weinig  scholen  die  aangegeven  hebben  dat  de  veranderingen  die
plaats  hebben  gevonden  uitsluitend  te  maken  hebben  met  de  modularisering.  In
een  aantal  scholen  werd  bijvoorbeeld  al  (voor  een  deel)  gewerkt  volgens
pedagogisch-didactische  principes  en  methodes  die  ook  geschikt  zijn  voor
modulaire  onderwijssystemen.  In  de  andere  scholen  heeft  modularisering  wel
gefungeerd  als  katalysator:  vernieuwingen  die  er  waarschijnlijk  wel  zouden
gekomen  zijn, zijn nu  een  stuk  sneller  en misschien  vergaander  doorgevoerd.  
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HOOFDSTUK 5
DE ORGANISATORISCHE VORMGEVING

In  de  vorige  twee  hoofdstukken  zijn  we  dieper  ingegaan  op  de  inhoudelijke  en
programmatorische  en  op  de  pedagogisch-didactische  vormgeving  van  het
experiment  modularisering.  Veranderingen  in  deze  twee  componenten  brengen
veranderingen  mee  op  organisatorisch  vlak.  Deze  worden  in  dit  hoofdstuk
besproken.  In  de  eerste  plaats  wordt  dieper  ingegaan  op  de  organisatie  van  de
samenwerking  tussen  de  verschillende  betrokken  actoren  in  een  school,  namelijk
de  leerkrachten,  de  coördinator(en)  modularisering,  de  directie  en  de
administratieve  krachten  (§1).  Vervolgens  bekijken  we  implicaties  van
modularisering  voor  de  taakomschrijving  van  de  betrokken  actoren  (§2).  De
gevolgen  voor  het  opstellen  van  uurroosters  en  de  samenstelling  van  klassen
komen  daarna  aan  bod  (§3).  Omdat  in  sommige  scholen  modulaire  en  lineaire
systemen  naast  elkaar  bestaan,  wordt  ten  slotte  ook  nagegaan  hoe  men  met  die
combinatie  omgaat  en wat  de  eventuele  gevolgen  ervan  zijn (§4).

1 Organisatie  van de samenwerking  tussen  de actoren in een school

In  de  vorige  hoofdstukken  hebben  we  gezien  dat  het  omzetten  van
basiscompetenties  naar  leerinhouden,  het  integreren  of  relateren  van  praktijk-,
technische-  en  algemene  vakken  én  het  opdelen  van  het  programma  in  intern
samenhangende  modules  een  belangrijk  kader  vormen  bij de  implementatie  van
modulair  onderwijs.  Om  dit  allemaal  te  kunnen  realiseren  blijkt  samenwerking
een  essentieel  element.  In  het  onderstaande  bekijken  we  hoe  deze  organisatie  van
samenwerking  tot  stand  komt  (§1.1)  en  welke  kwaliteit  van  samenwerking  we
kunnen  onderscheiden  (§1.2). 

1.1 Organisatie  van samenwerking  

Omdat  samenwerking  een  essentieel  element  is,  hebben  de  meeste  scholen  deze
samenwerking  bewust  georganiseerd.  Een  belangrijk  gegeven  dat  een  stempel
gedrukt  heeft  op  de  samenwerking  tussen  verschillende  actoren,  is  de  invoering
van  formele  overlegmomenten.  Elke  school  heeft  aanvankelijk  een  aantal  uur
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gekregen  voor  de  implementatie  van  het  experiment.  Scholen  hebben  echter  de
keuze  op  welke  manier  ze  deze  uren  verdelen.  De  mogelijkheid  bestaat
bijvoorbeeld  dat  al  deze  uren  terecht  zijn  gekomen  bij  één  persoon  binnen  de
organisatie.  Er  kan  echter  ook  voor  gekozen  zijn  deze  uren  te  verdelen  over
verschillende  actoren,  of een  combinatie  van  beide  te  maken  waardoor  een  groot
aantal  uren  bij  de  coördinator  terechtkomen  en  de  resterende  uren  verdeelt
worden  over  de  leerkrachten.  Daarnaast  hebben  vele  scholen  zelf  uren  ten  gunste
van  het  experiment  vrijgemaakt.  

Velen  hebben  deze  uren  (verkregen  in  het  kader  van  het  experiment  of  door  de
school  zelf  toegewezen)  onder  andere  gebruikt  voor  formeel  overleg.  Het
merendeel  van  de  scholen  heeft  ervoor  gekozen  om uiteindelijk  extra  uren  overleg
in het  lesrooster  te voorzien,  waarbinnen  alle betrokken  actoren  aanwezig  zijn. Het
is  echter  ook  mogelijk  dat  er  voor  het  overleg  een  verantwoordelijke  wordt
aangeduid  die  aangeeft  wanneer  er  overleg  nodig  is.  De  coördinator  vormt  dan
bijvoorbeeld  de  spil  binnen  de  organisatie  en  is verantwoordelijk  voor  het  reilen
en zeilen  van  de  onderlinge  afspraken.  Ook  dient  deze  vaak  als tussenpersoon.  Tot
slot  is  het  ook  mogelijk  dat  de  overlegmomenten  gekoppeld  zijn  aan  bepaalde
overleggroepen,  die  op  geregelde  tijdstippen  samenkomen.  

Een  minderheid  geeft  aan  dat  er  geen  formele  momenten  zijn  vastgelegd.  Er
bestaat  wel  een  informele  cultuur  van  samenwerking  binnen  de  betreffende
organisatie.  Dit  is  bijvoorbeeld  eenvoudiger  binnen  kleine  scholen  waar
medewerkers  meestal  meer  mogelijkheid  hebben  om  elkaar  te  ontmoeten.  Dit  wil
echter  niet  zeggen  dat  grotere  scholen  deze  samenwerking  (nog)  niet  vertonen.
Ook  binnen  deze  scholen  kan  een  overlegcultuur  bestaan.  Een  andere  reden  voor
het  ontbreken  van  formeel  overleg  kan  zijn  dat  er  in  de  school  geen  uren  meer
beschikbaar  waren  om  te  overleggen  en  dat  het  nu  overgelaten  wordt  aan  het
eigen  initiatief  van  de  mensen.

Een ander  aspect  is dat  in de  meeste  scholen  er vanaf  het  begin  van  het  experiment
werkgroepen  of stuurgroepen  (formeel  of informeel)  opgericht  zijn.  Deze  hebben
als  taak  zich  bezig  te  houden  met  de  implementatie  van  het  modulair  onderwijs.
Ze  hebben  zich  hoofdzakelijk  gebogen  over  het  omzetten  van  basiscompetenties
naar  leerinhouden  (zie ook hoofdstuk  3). 

“Dus  eenzelfde  thema  dat  door  verschillende  leerkrachten  wordt  gegeven  heeft
dezelfde  cursus,  dezelfde  toetsen,  hetzelfde  examen,  dezelfde  casustoets,  dan  hé.
Dat  is wel  een  groot  voordeel  geweest,  omdat  ze dan  moeten  overleggen.  En soms
is het  dan  zo dat  iemand  de  cursus  maakt  en  iemand  anders  moet  dat  dan  geven,
men  voelt  zich  daar  niet  100% bij.  Maar  dan  gaan  die  daar  over  praten  en  dan
wordt  die  cursus  bijgestuurd  om het  jaar.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad).

In de  praktijk  blijkt het  zo te zijn dat  de  samenwerking  vooral  bevorderd  is binnen
het  leerkrachtenkorps  en  hier  ook  voornamelijk  te  vinden  is.  Het  team  van
leerkrachten  heeft  immers  tot  doel  om  binnen  een  eenheid  van  de  module  zowel
basiscompetenties,  ondersteunende  basisvorming  en  sleutelvaardigheden  in
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pedagogisch-didactisch  verantwoorde  gehelen  aan  de  leerlingen  aan  te  bieden.
Om  een  module  samen  te  stellen  dient  er  met  andere  woorden  een  afstemming
plaats  te  vinden  tussen  praktijkvakken,  technische  vakken  en  algemene  vakken.
Samenwerken  met  collega’s  uit  andere  ‘vakgebieden’  is  dan  ook  onmisbaar
geworden.  Dit  vertaalt  zich  in een  toegenomen  aantal  overlegmomenten  tussen  de
diverse  leerkrachten.  

Een  ander  organisatorisch  aspect  van  samenwerking  is  dat  de  samenwerking  in
veel  scholen  al bestaande  was  voor  er  gestart  werd  met  modulair  onderwijs,  maar
vaak  nog  bevorderd  is door  de  deelname  aan  het  experiment.  In andere  scholen  is
de  samenwerking  specifiek  dankzij de  modularisering  op  gang  gebracht.

Om  samenwerking  te  organiseren  speelt  vaak  ook  de  nabijheid  en  bereikbaarheid
van  mensen  een  rol.  Om  te  kunnen  overleggen  moeten  mensen  elkaar  kunnen
tegenkomen.  Het  best  komt  dit  naar  voren  in  het  voorbeeld  waar  een  coördinator
het  bureau  deelt  met  iemand  van  het  administratieve  personeel,  waardoor  ook
deze  samenwerking  gemakkelijker  verloopt.

Een laatste  aspect  dat  binnen  de  organisatie  van  samenwerking  een  rol speelt  is de
(in)stabiliteit  ervan.  Een  aantal  scholen  heeft  bijvoorbeeld  aangebracht  dat  de
samenwerking  binnen  de  organisatie  sterk  wisselt.  Bij momenten  kan  deze  heel
goed  zijn en op  andere  momenten  is deze  praktisch  afwezig.  

1.2 Kwaliteit  van samenwerking

De kwaliteit  van  samenwerking  en  de  bijbehorende  verklaringen  zullen  we  nader
toelichten  binnen  deze  paragraaf.  Deels  verwijzen  we  hier  ook  naar  hoofdstuk  3,
waar  manieren  van  samenwerking  een  kenmerk  vormen  van  een  gevolgde
strategie  van  de  betreffende  school.  De  samenwerking  op  zich  is  hier  geen
voorwerp  van  onderzoek,  maar  ter  illustratie  zullen  we  een  aantal  bevindingen
kort  bespreken.

In  de  kwaliteit  van  samenwerking  zijn  er  gradaties  te  onderscheiden  gaande  van
prima  samenwerking  tot  en  met  quasi  onbestaande  samenwerking.  Een  eerste
situatie  die  we  kunnen  onderscheiden  is  een  organisatie  waar  het  hele  team  van
leerkrachten,  coördinatoren,  directie  en  administratief  personeel  mee  op  de  kar  zit
van  modularisering  en waar  zeer  goed  met  elkaar  samengewerkt  wordt.  

Uit  de  interviews  is gebleken  dat  het  samenwerken  voor  de  technische  vakken  en
de  praktijkvakken  vrij soepel  verloopt.  Dit  kan  enerzijds  te maken  hebben  met  het
feit  dat  in  een  aantal  scholen  leerkrachten  vaak  zowel  de  theorie  als  de  praktijk
kunnen  geven.  Anderzijds  kan  het  ook  zo  zijn  dat  het  om  leerkrachten  gaat  die
voorheen  ook al nauw  samenwerkten.  Volgens  sommige  geïnterviewden  hangt  de
mate  van  samenwerking  samen  met  de  studierichting.  Voor  sommige  sectoren  is
het  misschien  meer  evident  dat  er  samengewerkt  wordt  dan  voor  andere.  In  de
bouwsector  zal  er  geen  huis  gebouwd  worden  zonder  onderling  overleg.  Ook
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voor  de  vierde  graad  heeft  wellicht  meegespeeld  dat  veel  leerkrachten  weten  wat
het  is  om  in  teamverband  te  werken,  omdat  ze  meestal  allemaal  een
verpleegkundige  achtergrond  hebben.

“We zijn toen  stillekes  aan  begonnen  met  onderwijsgroepen  en overleggroepen  en
werkgroepen,  ja  zo  is  dat  dan  verder  gegroeid.  Ik  denk  ook  het  feit  dat  wij
allemaal  bijna  verpleegkundigen  zijn  en  dat  we  op  stage  of in  het  ziekenhuis  ook
overleg  moeten  plegen,  geen  eenwerkers,  alleenwerkers  zijn,  dat  bestaat  niet  in
verpleegkunde,  dat  dat  toch  ook  wel  een  pluspunt  is  om  eraan  te  beginnen.”
(Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Bij de  scholen  waar  de  coördinator  alles leidt,  kan  dit  zowel  een  positief alsook  een
negatief  effect  hebben.  In de  scholen  waar  het  positief  werkt,  heeft  de  coördinator
de  verschillende  actoren  binnen  een  school  kunnen  motiveren,  ondersteunen  en
mobiliseren  tijdens  de  overgang  van  het  lineair  naar  het  modulair.  Hij vervult  een
echte  coördinerende  functie.  In  de  scholen  waar  het  alleen  verantwoordelijk  zijn
van  een  coördinator  negatief  heeft  uitgepakt,  is het  de  coördinator  niet  gelukt  om
de  actoren  achter  zich  te scharen,  met  het  gevolg  dat  te veel  zaken  bij hem  terecht
komen.  In veel gevallen  wordt  het  werk  voor  deze  persoon  bijna ondraaglijk. 

Een  bevorderende  factor  voor  samenwerking  die  we  in  de  interviews  zijn
tegengekomen  is  vertrouwen.  Een  voorbeeld  ervan  is  ‘op  elkaars  werk  kunnen
vertrouwen’.  Voor  een  deel  werkt  het  modulaire  systeem  dit  zelf  in  de  hand,
doordat  er  ‘vakoverschrijdend’  gewerkt  moet  worden.  Anderzijds  vervult  de
coördinator  een  zeer  centrale  rol  bij  de  samenwerking.  Dikwijls  werkt  de
coördinator  zeer  nauw  samen  met  enerzijds  de  directie  en  anderzijds  het
leerkrachtenkorps.  Bovendien  is de  coördinator  in  de  meeste  scholen  een  persoon
die  als leerkracht  al geruime  tijd ervaring  heeft  en goed  op  de  hoogte  is van  wat  er
leeft binnen  de  school. 

Een laatste  bemerking  die  we  nog  willen  maken  is dat  uit  veel  interviews  gebleken
is dat  het  administratieve  personeel  wat  de  samenwerking  betreft  er  voor  een  stuk
buitengevallen  is.  Volgens  velen  is  deze  actor  te  weinig  vanaf  het  begin  bij  het
experiment  betrokken  geweest,  waardoor  veel  administratieve  taken  die  direct
met  het  modulair  onderwijs  te  maken  hebben,  terecht  zijn  gekomen  bij  andere
actoren.

2 Implicaties  voor de taken en prestaties  van de betrokken  actoren 

Binnen  de  organisatorische  vormgeving  moet  er  ook  rekening  gehouden  worden
met  de  implicaties  voor  de  taken  en  prestaties  van  de  betrokken  actoren.  In  het
onderstaande  zetten  we  de  implicaties  op  een  rij voor  de  leerkrachten  (§2.1),  de
coördinator  van  het  project  modularisering  (§2.2),  de  directie  (§2.3),  en  de
administratieve  krachten  (§2.4).

83



2.1 Leerkrachten

Vrijwel  alle  geïnterviewden  concludeerden  dat  het  modulair  onderwijs  vooral
implicaties  heeft  gehad  voor  de  taken  en  prestaties  van  de  leerkachten.  In  het
vorige  hoofdstuk  hebben  we  gezien  dat  de  rol  van  de  leerkracht  in  de  meeste
experimentscholen  veranderd  is.  Belangrijke  wijzigingen  in  deze  rol  hebben  ook
implicaties  voor  hun  taken  en  prestaties.  In  het  onderstaande  bekijken  we  de
gevolgen  van  modularisering  voor  de  werkdruk  en  arbeidsprestatie-uren  (§2.1.1),
de  inzetbaarheid  (§2.1.2). 

2.1.1 Werkdruk  en arbeidsprestatie-uren

Een  algemene  opmerking  is  dat  de  taak  van  een  leerkracht  in  het  modulair
systeem  arbeidsintensiever  en  vermoeiender  is. Zoals  we  al in het  voorgaande  aan
de  orde  hebben  gebracht  worden  er  aan  de  ‘nieuwe’  leerkracht  namelijk  hoge
verwachtingen  gesteld  met  betrekking  tot  het  voorbereiden,  uitvoeren  en
evalueren  van  de  lesinhouden,  wat  meestal  nog  in  samenwerking  met  anderen
moet  gebeuren.  De  vraag  is  of  het  in  het  modulair  onderwijs  gaat  om  een
verhoogde  werkdruk  of ook om een  groter  aantal  arbeidsprestatie-uren.

Eén  van  de  gevolgen  van  de  invoering  van  het  modulaire  systeem  is geweest  dat
de  leerkracht  tijdens  de  lessen  minder  zelf voor  de  klas  staat  te  doceren,  maar  dat
er  meer  gebruik  gemaakt  wordt  van  variatie  in  werkvormen.  Dit  vraagt  veel
creativiteit  en  inzet  van  de  leerkracht.  Actieve  werkvormen  in  een  les  integreren
vraagt  veel  voorbereiding  en  op  het  moment  zelf  een  goede  begeleiding.  Ook  de
nieuwe  manieren  van  evalueren  vraagt  veel  tijd  en  moeite.  Nu  wordt  er  immers
op  veel  scholen  gebruik  gemaakt  van  permanente  evaluatie  in  plaats  van
toetsmomenten  in  daarvoor  voorziene  examenperiodes.  Het  komt  er  in  het
modulair  onderwijs  ook  op  neer  dat  de  nadruk  veel  meer  ligt  op  het  begeleiden
van  leerprocessen  dan  op  het  overbrengen  van  eigen  deskundigheid.  Naast  de
contacturen,  krijgt  een  leerkracht  ook  begeleidingsuren  toegewezen,  die  mogelijk
van  week  tot  week  kunnen  wisselen.  Dit  alles  kan  leiden  tot  een  verhoogde
werkdruk.  

Er  zijn  echter  ook  scholen  die  aangeven  dat  er  in  hun  eigen  taakbelasting  niet  of
nauwelijks  veranderingen  zijn, omdat  bijvoorbeeld  veel  werklast  bij één  iemand  is
terecht  gekomen,  in  veel  gevallen  bij  de  coördinator,  of  gelijkmatig  over  alle
mensen  verdeeld  is. Deze  situatie  komt  met  name  voor  bij de  scholen  die  reeds  in
het  vroegere  systeem  een  visie  van  continue  evolutie  in  werkzaamheden
hanteerden  en  om  die  reden  in  het  nieuwe  systeem  in  de  taakbelasting  geen
verandering  merken.  

Verschillende  keren  kwam  er  aan  bod  dat  de  taakbelasting  van  de  leerkrachten
enkel  op  pedagogisch-didactisch  vlak  is toegenomen.  Wat  betreft  inhoudelijke  en
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programmatorische  zaken  is  deze  taak  niet  echt  toegenomen,  omdat  de
coördinator  modularisering  binnen  hun  organisatie  deze  taken  volledig  op  zich
neemt.  

De meeste  scholen  hebben  uiteindelijk  aangegeven  dat  de  werkdruk  verhoogd  is,
maar  dat  dit  zich  niet  direct  uit  in  meer  arbeidsprestatie-uren.  Er wordt  verwacht
dat  de  verhoogde  werkdruk  meer  van  blijvende  aard  is, aangezien  het  aanbieden
van  maatwerk  van  de  leerkrachten  continue  creativiteit,  inzet  en  extra  werk  blijft
vragen.  Ook  het  systeem  van  permanente  evaluatie  maakt  dat  leerkrachten
voortdurend  buiten  de  lesopdrachten  voldoende  werk  mee  naar  huis  nemen.  Er is
met  andere  woorden  meer  werk  aan  de  winkel  in het  modulair  onderwijs.

2.1.2 Inzetbaarheid

Sommige  geïnterviewden  zijn  van  mening  dat  het  modulaire  systeem  vereist  dat
de  leerkrachten  bereid  zijn  om  flexibel  om  te  gaan  met  de  werkuren.  Enerzijds  is
dit  omwille  van  het  wegvallen  van  de  op  zichzelf staande  vakken,  maar  anderzijds
ook  omwille  van  de  veranderde  pedagogisch-didactische  voorwaarden  van  het
modulair  zoals  dit  in het  voorgaande  hoofdstuk  reeds  besproken  is. 

“Ik  denk  dat  de  leerkrachten  ongeveer  dezelfde  uren  doen  als  vroeger.  Nu,  er
wordt  wel  meer  flexibiliteit  verwacht.  Enfin  ge  verwacht  dat  eigenlijk  van  u  zelf,
bijvoorbeeld  we  werken  maandag  het  vijfde  uur  dan  zit  ik  samen  met  die  van
electriciteit,  het  zesde  uur  zijn  we  vrij, ja dan  werkt  ge door,  ge zijt bezig  met  iets,
dat  gebeurt  spontaan.  Dat  is niet  alleen  met  die  persoon,  of als  er  zo  ergens  iets
besproken  moet  worden,  dat  gebeurt  dikwijls  tijdens  een  lunchvergadering,  dat
gaatgemakkelijker  dan  vroeger.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

“Dus  die  flexibiliteit,  dat  is wat  we  proberen  te bewaken  dit  is je totale  volume,  we
gaan  dat  op  een  heel  andere  wijze  berekenen.  Dat  konden  we  ook  wel,  omdat  we
niet  meer  vakgebonden  waren.  Zo  konden  we  zeggen  mensen  je hebt  eigenlijk
alleen  maar  opdracht  voor  een  stuk  stage  of  heel  veel  stage  en  weinig  les,  we
wijzigen  dat  een  stuk  en  zeggen  van  we  gaan  uw  stageopdracht  ook  aan
knabbelen,  dan  hebben  we  het  zoveelste  deel  nodig  om daar  een  stuk  les te geven.
Of iemand  heeft  net  een  stuk  les te  veel  ja dan  neem  jij efkes  een  stukje  stage  mee
over,  of je doet  iets  anders,  of je stapt  in die  GOA. We hebben  dus  een  heel  flexibel
systeem  ontwikkeld  van  we  kijken  naar  uw  totaalopdracht  als een  gegevenheid  en
je  bent  niet  meer  eigenaar  van  dat  vak  en  gekoppeld  aan  dat  vak.”
(Onderwijsvorm:  vierde  graad)

De  inhoudelijke  inzetbaarheid  van  de  leerkrachten  is  in  vele  scholen  ook  mee
veranderd.  Sommige  scholen  hebben  ervoor  gezorgd  dat  zij over  een  polyvalent
team  de  beschikking  hebben.  Alle  leerkrachten  zijn  flexibel  inzetbaar,  zo  niet  dan
worden  zij  bijgeschoold  om  meerdere  modules  te  kunnen  geven.  Om  over  een
polyvalent  team  te  kunnen  beschikken  speelt  enerzijds  de  schaalgrootte  van  een
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school  mee  – in  een  kleine  school  blijft  het  overzichtelijk  en  betaalbaar  om  dit  te
kunnen  realiseren.  Anderzijds  kan  het  echter  ook zo zijn dat  de  leerkrachten,  zoals
in  de  vierde  graad  dikwijls  het  geval  is,  vrijwel  allemaal  dezelfde  achtergrond
genieten  (veelal  verpleegkundigen,  waardoor  ze  sowieso  meer  flexibel  inzetbaar
zijn)  en  deze  wat  flexibiliteit  betreft  een  voorsprong  hebben  op  andere  scholen
waar  de  achtergrond  van  de  leerkrachten  zeer  uiteenlopend  is. 

In  andere  scholen  is  er  uit  de  interviews  gebleken  dat  het  modulair  niets  of
nauwelijks  iets  veranderd  heeft  aan  de  inzetbaarheid  van  de  leerkrachten.  De
leerkrachten  kunnen  gewoon  voortbouwen  op  hun  vroegere  leerstof.  Bij enkelen
heeft  dit  te  maken  met  een  vrij  eenvoudige  vertaling  van  het  lineaire  onderwijs
naar  het  modulaire,  waarbij  weinig  aanpassingen  hebben  plaatsgevonden.  Dit  kan
op  twee  manieren  geïnterpreteerd  worden.  Enerzijds  zijn  dit  scholen  die  altijd  al
een  hogere  integratie  van  theorie,  praktijk  en  algemene  vakken  trachtten  te
bewerstelligen.  Anderzijds  zijn  het  scholen  die  ondanks  de  vereiste  voorwaarden
van  het  modulaire  systeem  nog  steeds  vasthouden  aan  de  oude  vakken  van  het
lineair  onderwijs. 

“Ik zie geen  verschil  met  het  lineair  systeem.  Het  aantal  uren  is gelijk gebleven.  De
meeste  leerkrachten  geven  dezelfde  leerstof  als vroeger.  Die leerstof  zit wel  anders
verdeeld,  maar  ieder  heeft  toch  nog  onderdelen  van  zijn vroeger  vak  in het  pakket
zitten.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Men  kan  zich  afvragen  of  een  meer  flexibele  inhoudelijke  invulling  van  de
lesopdracht  van  leerkrachten  (theorie,  technisch  & praktijk  geïntegreerd)  aansluit
op  de  huidige  bekwaamheidsbewijzen.  Enkele  scholen  vinden  niet  dat  er  een
behoefte  is  aan  verandering  in  de  bekwaamheidsbewijzen.  Sommige  scholen
geven  specifiek  aan  dat  er  zich  wellicht  enkele  moeilijkheden  voordoen.  Andere
daarentegen  zijn  zich  weliswaar  bewust  van  eventuele  verschuivingen,  maar
houden  er nog  weinig  rekening  mee.

“Dat  er  nu  plots  geen  relatie  meer  is  tussen  de  bekwaamheidsbewijzen  en  het
werk  dat  ze  doen,  wij  kijken  er  niet  meer  naar.  Dat  wil  dus  zeggen,  wij
overschrijden  eigenlijk  de  bekwaamheidsbewijzen  naar  inhoud,  je  krijgt  een
opdracht  en  die  staat  los  van  uw  bekwaamheidsbewijs,  dat  is niet  helemaal  waar
wat  uw  godsdienstleerkracht  zal  binnen  zijn  kennisdomein  ingezet  worden,  men
blijft  nog  altijd  binnen  zijn  kennisdomein,  maar  het  is  veel  meer
vakoverschrijdend  (in  oude  termen),  dan  bijvoorbeeld  iemand  die  buiten  het
vakdomein  gaat  en  een  stukje  van  de  collega  overneemt.  De  vierde  graad  heeft
wel  het  geluk  dat  de  bekwaamheidsbewijzen  voor  iedereen  praktisch  gelijkaardig
zijn.” (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

“Ik denk  niet  dat  de  leerkracht  Nederlands  meer  zou  moeten  geven  over  bouw.  Ik
denk  dat  van  het  ogenblik  dat  men  daar  die  taak  heeft  dan  is de  interesse  daar  ook
anders.  Dus  dat  is  bij te  werken.  Ik denk  dat  het  veel  dieper  zit.  Ik denk  dat  het
gewoon  in de  opleiding  zit.  Ik vind  nog  altijd  dat  in  de  opleiding  van  mensen  die
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de  school  binnen  komen  voor  een  stage  dat  dat  mensen  zijn die  o’ zo weinig  weten
over  het  beroepsonderwijs.  Omdat  dat  zo  weinig  zit  in  hun  eigenlijke  opleiding.
En  dat  diegene  die  dat  aanbrengen,  hun  docenten,  dat  die  veel  te  weinig  weten
over  het  beroepsonderwijs.  Ook  het  leren  werken  in  een  team  en  dat  is  voor
sommige  ook  weer  moeilijk.  Want  iedereen  bereidt  zijn  eigen  les  voor  en  het
werken  in  team  daar  hebben  we  ook  in  bijgeschoold  of  hebben  we  toch  een
bijscholing  gevolgd  met  ons  team  over  het  werken  in  team.  En tja ik denk  dat  dat
ook een  groot  punt  zit  waar  moet  bijgesleuteld  worden.  Ik denk  een  leerkracht  die
in  opleiding  zit  die  is  bezig  met  zijn  les  voor  te  bereiden.  Die  heeeft  niemand
anders  nodig  misschien  wel  het  internet  of  zo  maar  het  in  overleg  met
verschillende  mensen  dat  ontbreekt.  Dat  open  kunnen  stellen:  afspraken  maken,
kunnen  nakomen,  naar  anderen  luisteren.  Ze  zitten  constant  over  zichzelf  te
praten.  Dat  zit  nooit  in  hun  opleiding  en  is  zeer  moeilijk.  En  dat  komt  in  het
modulair  systeem  iets  sterker  naar  voor  omdat  de  mensen  meer  met  elkaar
geconfronteerd  worden.  Daar  waar  het  in  andere  systemen  niet  is.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

Flexibele  inzetbaarheid  naar  variabele  uurroostering  en  polyvalente  inzetbaarheid
klinkt  prachtig,  maar  in  de  praktijk  is  dit  moeilijk  te  realiseren  omdat  er  niets
tegenover  staat.  Flexibel  inspringen  voor  bijvoorbeeld  collega’s die  vaker  ziek  zijn,
zou  de  consequentie  hebben  dat  je dubbel  moet  werken  voor  hetzelfde  loon.  En
hoe  leg je iemand  uit  die  vanuit  de  vervangingspool  een  aanvraag  heeft  gekregen,
dat  hij /zij  aangeworven  wordt  voor  twaalf  uur,  maar  dat  deze  er  toevallig  in deze
periode  twintig  moet  doen  omdat  dat  toevallig  zo  in  de  school  onderling
afgesproken  is?  In  het  volgende  voorbeeld  wordt  het  probleem  heel  helder
geschetst:

“Het  is  niet  zo  evident  dat  die  leerkracht  die  daar  staat  in  september  dat  die  in
april  vloerbekleding  kan  geven  want  niet  alle  collega’s  van  mij  beheersen  al  die
disciplines  optimaal  om  erin  de  juiste  overdracht  te  doen  van  cognitieve  zaken.
Vandaar  dat  het  beter  zou  zijn  dat  collega  X die  dan  toch  specialisatie  heeft  in
schilderen  tijdens  de  modules  van  schilderen  meer  uren  zou  presteren  voor  de
klas.  Terwijl  collega  Y die  meer  naar  behangen  neigt  minder  uren  in  die  periode
doet  maar  tijdens  het  behangen  meer  uren  gaat  functioneren  in  dat  groepje  van
leerlingen.  En collega  Z komt  dan  op  op  het  moment  dat  er vloerbekleding  is. Je ka
dat  afspreken  met  de  collega’s  en  tot  op  een  bepaalde  hoogte  lukt  dat.  Maar  het
probleem  stelt  zich,  ik neem  hen  beide  hier.  Mijn specialisatie  is behangen  en jouw
specialisatie  is schilderen  bijvoorbeeld.  Jij begint  je hebt  normaal  gezien  26 uur  op
weekbasis  dat  jij lesgeeft  aan  één  groep.  Maar  die  mannen  hebben  dan  schilderen.
[…] Aan  de  ene  groep  geef jij dertien  uur  en ik dertien  uur.  Op  het  moment  dat  die
schilderen  hebben  gaat  iemand  vragen  aan  jou van  ‘seg kan  jij nie in plaats  van  die
dertien  uur  twintig  uur  geven  nu?’.  En op  het  moment  dat  die  behangen  hebben
gaan  die  aan  mij  vragen  kun  je  niet  in  plaats  van  die  dertien  uur  twintig  uur
geven.  Op  dat  moment  moet  jij zeven  uur  minder  doen  in die  groep.  Moet  jij maar
vijf uurtjes  doen  in die  groep  als  begeleidin,  niet  om  de  opdrachten  te geven  maar
begeleiden.  En  we  komen  erin  overeen?  Jij begint  en  je doet  braaf  jouw  twintig
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uurtjes  en  op  het  moment  dat  ik mijn  twintig  uur  zou  moeten  gaan  volbrengen,  jij
hebt  die  hele  periode  maar  vijf uurtjes  gedaan  en  ik  word  ziek.  En ja in  het  beste
geval  krijg  ik  vervanging  binnen  en  zeg  ik  van  ja eigenlijk  moet  je maar  dertien
uurtjes  in  die  groep  doen  maar  we  hebben  een  afspraak  dat  dat  eigenlijk  twintig
uren  zijn.  Die  vervanger  zegt  van  ‘zijt ge op  uw  kop  gevallen?’ En daar  beginnen
de  problemen.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

2.2 Coördinator

Wordt  de  functie  van  de  coördinator  modularisering  nader  bekeken,  dan  blijkt dat
de  functie  van  coördinator  modulair  onderwijs  in  nagenoeg  alle  scholen
geïntroduceerd  is aan  het  begin  van  het  experiment.  Bij een  beperkt  aantal  scholen
is het  coördineren  van  modularisering  een  fulltime  functie.  In  de  meeste  scholen
moet  de  coördinator  deze  functie  combineren  met  een  andere  functie,  bijvoorbeeld
die  van  leerkracht.  Dit  is afhankelijk  van  het  aantal  uren  dat  er  binnen  een  school
beschikbaar  is  voor  de  implementatie  van  het  experiment  en  de  eventuele  eigen
keuze  van  de  school  om extra  uren  toe te voegen  (zie hoofdstuk  3). 

De taak  van  coördinator  is geïntroduceerd  om  het  experiment  op  te volgen  en  dan
om voor  of in samenwerking  met  de  leerkrachten  een  werkbare  vertaling  te maken
van  basiscompetenties  naar  leerdoelen.  Het  is niet  verwonderlijk  dat  er verschillen
in  de  invulling  van  de  functie  van  de  coördinator  te  onderscheiden  zijn.
Afhankelijk  van  het  aantal  uren  dat  er  in  een  school  beschikbaar  is  voor  een
coördinator  zal  uiteraard  ook  zijn  takenpakket  anders  samengesteld  zijn.  In
sommige  scholen  heeft  de  coördinator  de  volledige  verantwoordelijkheid  op  zich
gekregen  voor  de  implementatie  van  het  modulair  onderwijs.  Hij  of  zij  zorgt
ervoor  dat  alle  bijkomende  taken  binnen  het  modulair  onderwijs  ingevuld
worden.  Dit  varieert  van  de  vertaling  van  de  basiscompetenties  naar  concrete
lesinhouden  tot  het  opmaken  van  nieuwe  lesroosters.  Het  merendeel  van  deze
taken,  zowel  organisatorisch  als  inhoudelijk,  wordt  door  de  coördinator  zelf
ingevuld.  In  veel  scholen  heeft  deze  coördinator  dientengevolge  een  zeer  grote
taakbelasting,  die  nauwelijks  realiseerbaar  is indien  de  uren  voor  deze  coördinatie
weg  zouden  vallen.  Het  voordeel  voor  de  andere  actoren  binnen  deze  scholen  is
dat  zij niet  of nauwelijks  veranderingen  merken  in hun  eigen  taakbelasting.  

In andere  scholen  is de  coördinator  ook verantwoordelijk  voor  het  verloop  van  het
experiment,  maar  stuurt  de  andere  betrokken  actoren  aan  zodat  de  taken  meer
verdeeld  zijn.  In  dat  geval  is de  druk  meer  evenwichtig  verdeeld  over  de  diverse
betrokkenen.  Sommige  scholen  hebben  bijvoorbeeld  heel  wat  functies  erbij
gecreëerd  om  de  last  zoveel  mogelijk  te  verspreiden.  Zo  zijn  er  leerkrachten  die
voor  een  deel  procesmentoren  zijn  geworden  of  moduleverantwoordelijken,  een
administratieve  kracht  die  er  een  verantwoordelijkheid  bijgekregen  heeft  voor  de
modulaire  lesroosters  en het  opstellen  van  de  deelcertificaten,  ... 
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2.3 Directie

De  verandering  in  taken  speelt  zich  echter  volgens  de  meeste  geïnterviewden
(vaak  leden  van  de  directie  of  met  iemand  van  de  directie  als  aanwezige)  niet
zozeer  af  op  het  niveau  van  de  directie,  maar  wel  bij  andere  actoren.  Voor  de
directie  is er  in de  praktijk  na  de  implementatiefase  weinig  of niets  veranderd.  De
directie  houdt  zich  immers  altijd  bezig  met  het  reilen  en  zeilen  binnen  een  school
en door  het  experiment  modularisering  is daar  weinig  of niets  aan  veranderd.  

Een  enkele  keer  is  echter  wel  opgemerkt  dat  er  in  de  beginperiode  van  het
experiment  een  toename  van  taakbelasting  was  bij  directie.  Dit  had  dan
voornamelijk  te  maken  met  de  meer  complexe  programmering  binnen  het
modulair  onderwijs  (o.a.  door  de  gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten).  Die
drukt  immers  haar  stempel  op  de  opmaak  van  de  werkroosters  van  de
verschillende  actoren  binnen  de  organisatie.  Een  moeilijkheid  daarbij  vormde  ook
het  inpassen  van  mensen  die  zowel  in  het  lineaire  als  in  het  modulaire  systeem
een opdracht  hadden.  

Volgens  een  aantal  geïnterviewden  heeft  de  directie  er  wel  voor  gezorgd  dat
binnen  de  organisatie  nieuwe  functies  gecreëerd  zijn  waardoor  nieuwe  taken
opgenomen  worden  door  andere  actoren  dan  de  directie.  Voorbeelden  zijn  onder
meer  coördinatoren,  moduleverantwoordelijken,  themaverantwoordelijken,
procesverantwoordelijken.  

2.4 Administratieve  krachten

In  veel  interviews  is  naar  voren  gekomen  dat  de  taakbelasting  van  de
administratieve  krachten  verhoogd  is.  Een  nieuwe  taak  is  bijvoorbeeld  het
opstellen  van  deelcertificaten  voor  de  leerlingen  telkens  als  ze  een  module  met
goed  resultaat  afgerond  hebben.  In  één  school  is  de  taak  van  de  administratieve
krachten  verzwaard  doordat  ze  sommige  taken  van  de  leerkrachten  hebben
overgenomen.  Een  voorbeeld  is  de  lay-out  verzorgen  van  het  nieuw  leer-  en
lesmateriaal  en  het  up- to-date  houden  ervan.  Anderzijds  heeft  de  verzwaring  van
de  taak  ook  te  maken  met  het  feit  dat  de  administratieve  krachten  te  weinig
betrokken  zijn  geweest  bij de  implementatiefase.  Volgens  veel  scholen  is er  lange
tijd  onduidelijkheid  geweest  over  welke  veranderingen  er  op  administratief  vlak
doorgevoerd  moesten  worden.  Dit  had  onder  andere  te  maken  met  de
overschakeling  op  een  ander  computersysteem,  onduidelijkheid  over  hoe  en
wanneer  deelcertificaten  opgemaakt  moeten  worden,  wat  er  administratief  moet
gebeuren  indien  leerlingen  een  module  niet  behaald  hebben,  …

In  het  bovenstaande  is  er  een  overzicht  gegeven  van  de  implicaties  die  het
modulair  onderwijs  heeft  gehad  voor  de  taakomschrijving  van  de  diverse
betrokken  actoren.  Eén  van  de  geïnterviewden  vatte  de  veranderingen  als  volgt
samen:
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“Als  alles  perfect  uitgevoerd  moet  worden  dan  zit  je  met  meer  inzet,  werk  en
flexibiliteit  van  al deze  actoren.  Je kunt  niet  meer  vruchten  gaan  plukken  als je niet
meer  inzet  gaat  vertonen.  Er moet  bereidwilligheid  zijn  van  het  volledige  korps.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

3 Roostering

Een  volgend  belangrijk  element  is  het  effect  van  modularisering  op  diverse
aspecten  van  roostering  binnen  een  schoolcontext.  Achtereenvolgens  zullen
gevolgen  voor  de  lesroosters  (§3.1) en voor  de  samenstelling  van  klassen  (§3.2)aan
bod  komen.

3.1 Lesroosters

Sommige  scholen  hebben  erop  gewezen  dat  het  modulair  onderwijs  moeilijker  is
om  in te  roosteren,  vanwege  meer  gedifferentieerde  activiteiten,  de  wisseling  van
modules,  rekening  moeten  houden  met  de  eventuele  gevolgen  voor  de
urenverdeling  van  leerkrachten.  De  planlast  is met  andere  woorden  toegenomen,
zoals  dit  eerder  aan  bod  is gekomen.

“Dat  is misschien  het  enige  dat  eventueel  een  probleem  vormt  als  je kijkt  van  ‘die
leerkracht  heeft  zoveel  uren,  die  leerkracht  heeft  zoveel  uren’.  Wij hebben  zoveel
uren  modulair.  Wat  doe  je? Steek  je een  leerkracht  volledig  in  het  modulair?  Of
geef je ze enkele  uren  modulair?”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

Een  ander  aspect  waarmee  in  de  leerstofplanning  rekening  gehouden  moet
worden,  is  dat  veel  scholen  de  overlegmomenten  in  het  modulair  onderwijs
geroosterd  hebben.  Om  een  rooster  op  te  stellen  is  het  modulaire  systeem  meer
gecompliceerd  dan  het  lineaire  systeem,  omdat  deze  overlegmomenten  vaker
plaatsvinden.  Bovendien  moet  er  dan  rekening  gehouden  worden  met  het  feit  dat
de  leerlingen  op  dat  moment  iets  moeten  doen  waar  geen  leerkracht  uit  het
modulair  onderwijs  bij betrokken  is. 

“En  dat  is  roostertechnisch  ook  een  moeilijkheid  omdat  er  dus  elke  keer  in  het
rooster  een  uur  vrijgeroosterd  moet  worden  dat  alle  leerkrachten  kunnen
vergaderen.  Maar  dat  is dus  een  uur  dat  de  leerlingen  LO moeten  hebben,  omdat
die  leerkracht  er niet  bij betrokken  is.” (Onderwijsvorm:  BSO)

Er  kan  onderscheid  gemaakt  worden  tussen  vaste  of  variabele  uurroosters.  Als
scholen  in  het  modulaire  systeem  gekozen  hebben  voor  een  vast  rooster,  dan  wil
dat  zeggen  dat  elke betrokken  actor  vanaf  dag  één  van  het  schooljaar  tot  de  laatste
dag  een  jaar  lang  elke  week  hetzelfde  uurrooster  heeft.  Sommige  scholen  hebben
bijvoorbeeld  gekozen  voor  een  jaarrooster  omdat  het  aantal  uren  per  module  toch
hetzelfde  blijft.  In  veel  van  deze  scholen  wordt  er  nog  vanuit  elk  ‘vak’ een  eigen
inbreng  gegeven  aan  de  betreffende  module.  Een vast  uurrooster  betekent  niet  dat
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de  taken  die  een  leerkracht  tijdens  de  werkuren  verricht  tijdens  elke  module
hetzelfde  zijn.  In  de  ene  module  kan  een  leerkracht  hoofdzakelijk  vooral  les
moeten  geven,  terwijl  in  een  andere  module  de  werkuren  vooral  besteed  worden
aan  bijvoorbeeld  stagebegeleiding  of gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten.

Als  in  modulaire  scholen  daarentegen  een  systeem  van  variabele  uurroosters  is
gehanteerd,  dan  betekent  dit  dat  het  uurrooster  van  de  verschillende  betrokken
actoren  er  anders  kan  uitzien  naar  gelang  de  module  die  op  dat  moment  lopende
is.  Scholen  die  gekozen  hebben  voor  een  variabel  rooster  dat  per  module
verschillend  kan  zijn,  zijn  afhankelijk  van  de  instelling  van  de  leerkrachten.  Een
variabel  rooster  levert  immers  een  mate  van  onzekerheid  op  bij de  actoren.  Niet
alle  mensen  staan  hier  even  hard  om  te  springen.  Het  kan  immers  zo  zijn  dat
leerkrachten  in  de  ene  periode  weinig  uren  hebben  en  in  de  andere  periode  te
maken  krijgt  met  piekmomenten.  Daarbij  komt  dat  het  niet  altijd  zeker  is  dat  de
mensen  ruim  op  voorhand  hun  uren  weten.  Het  flexibel  maken  van  de  uren  is
voortgekomen  uit  een  noodzaak  van  het  modulair  onderwijs.

“Ja, de  grootste  wijziging  zit ‘m in het  systeem  dat  we  naar  de  leerkrachten  hebben
moeten  uitvoeren.  We  zijn,  vermits  we  de  houvast  van  de  vakken  niet  meer
hebben,  zijn we  gaan  vertrekken  van  een  beetje de  opdrachten  om  te zetten  in een
soort  jaaropdrachten.  Je had  in  verleden  vier   uur  les, acht  uur  stage,  je hebt  zo’n
opdracht.  We hebben  nu  gedaan,  een  schooljaar  bestaat  uit  zoveel  weken,  voor  één
uur  administratief  geef  je zoveel  les.  Dat  zijn  factoren,  tabellen  die  we  gemaakt
hebben  en  iedereen  weet  dat.  Elke leerkracht  krijgt  die  ook  te zien.  Vroeger  had  je
één  lesuur  en  wat  was  een  lesuur,  wel  één  uur  in  de  week  van  één  september  tot
30  juni,  daar  waren  een  aantal  momenten  dat  je  er  niet  moest  zijn,  want  dan
vliegen  de  verlofdagen  die  er  waren,  examenweken,  dat  hebben  we  allemaal  in
rekening  gebracht,  dan  gezegd  wat  er over  bleef, ongeveer  een  26-tal  uren.  26 uren
van  zestig  minuten.  Uw  jaaropdracht  is  26 uren,  moet  je dat  jaaruur  doen,  ja en
neen.  Als  uw  module  maar  twintig  uur  duurde,  dan  kreeg  die  dat  deel  en  je had
acht  uur  dat  je voor  andere  dingen  inzetbaar  was.  Dus  die  flexibiliteit,  dat  is wat
we  proberen  te  bewaken  dit  is je totale  volume,  we  gaan  dat  op  een  heel  andere
wijze berekenen.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Een  enkele  school  heeft  zelfs  expliciet  aangegeven  dat  ze  bij het  opstellen  van  de
lesroosters  een  duidelijke  scheiding  hebben  gemaakt  tussen  het  aantal
arbeidsprestatie-uren  van  een  leerkracht  (administratief)  en  zijn  inhoudelijke
taakinvulling  (pedagogisch-didactisch).  Om  een  concreet  voorbeeld  te  geven,  je
hebt  een  leerkracht  die  voor  een  bepaald  aantal  uren  aan  de  school  verbonden  is
(administratief).  Deze  leerkracht  is  wel  of  niet  gespecialiseerd  in  een  bepaald
vakgebied.  Voor  het  opstellen  van  het  modulaire  onderwijsprogramma  is er  eerst
een  administratieve  indeling  gemaakt  op  basis  van  alle  uren,  daarbij  wordt  ook
zoveel  mogelijk rekening  gehouden  met  de  bekwaamheden  van  de  leerkracht.  Het
uitgangspunt  vormt  bijvoorbeeld  de  vijftien  uren  van  een  leerkracht.  Naargelang
het  thema  of  de  module  die  lopende  is,  verschilt  de  taakinvulling,  (tien  uur
lesopdrachten,  twee  uur  GOA  en  drie  uur  stagebegeleiding  ofwel  vijf  uur
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lesopdrachten,  vijf uur  GOA  en  vijf uur  stagebegeleiding).  Het  aantal  uren  blijft
voortdurend  gelijk. Er natuurlijk  wel  erop  gelet  dat  beide  aspecten  in  verhouding
staan  tot  elkaar.

“Het  administratieve  luik  van  personeel  staat  volledig  los  van  het  lesgebeuren,  je
zou  kunnen  zeggen  er  is een  administratieve  tabel  en  een  pedagogische  tabel.  Die
twee  tabellen  worden  bewaakt  in hun  gelijkheid.  Dat  betekent  met  respect  van  uw
administratieve  status,  kijken  we  naar  uw  pedagogische  belasting.  En  daar  waar
we  vroeger  ongelijkheden  hadden  die  nooit  gecheckt  werden,  kom  je er  nu  meer
onderuit,  want  je  collega  heeft  gelijke  uren.  De  taakomschrijving  is  dezelfde
gebleven,  maar  de  tijd  waarover  deze  verspreid  wordt,  wordt  op  een  hele  andere
flexibele  manier  mee  omgegaan.  En  dit  was  nodig,  wilde  we  dat  ook  kunnen
realiseren.  En  daar  ben  ik  gelukkig  mee  dat  het  korps  daarin  is  meegestapt.”
(Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Een  opvallend  element  dat  uit  de  analyses  naar  voren  is  gekomen,  is  dat  de
verantwoordelijkheid  voor  de  lesroosters  bij verschillende  actoren  kan  liggen.  In
sommige  scholen  wordt  het  rooster  opgesteld  door  de  directeur,  in andere  scholen
behoort  dit  tot  de  taak  van  de  coördinatoren.  In  enkele  gevallen  werd  deze  taak
zelfs  doorgeschoven  naar  een  leerkracht  die  er  wat  uurtjes  voor  kreeg,  of naar  een
groepje  leerkrachten  die  dit  op  vrijwillige  basis  deden.  In  weer  andere  scholen
behoort  het  opstellen  van  lesroosters  tot  de  taak  van  het  administratieve
personeel.  Wat  deze  laatste  groep  scholen  betreft  kan  dit  gaan  om  het  opstellen
van  het  volledige  lesrooster.  Het  kan  echter  ook  voorkomen  dat  het
administratieve  personeel  enkel  een  basisrooster  opstelt  en  de  coördinator
modularisering  verantwoordelijk  is  voor  de  flexibele  invulling  van  bijvoorbeeld
de  gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten.

Een  algemene  conclusie  is  dat  men  het  erover  eens  is  dat  de  opmaak  van
lesroosters  in  een  modulair  systeem  zeer  tijdrovend  en  ingewikkeld  is en  dat  dat
niet  tijdelijk maar  blijvend  van  aard  is.

3.2 Klassamenstelling

In  het  modulair  onderwijs  wordt  in  principe  het  traditioneel  jaarklassensysteem
doorbroken.  Voor  die  scholen  waarvoor  geldt  dat  er  (enige)  flexibiliteit  is  in  het
volgen  van  een  traject  en  leerlingen  bijgevolg  in verschillende  klasgroepen  terecht
kunnen  komen,  blijkt  in  de  praktijk  dat  leerlingen  vaak  ervoor  kiezen  om  bij de
oorspronkelijke  klasgroep  te  blijven  in  plaats  van  verschillende  leerwegen  te
volgen.  In  de  interviews  is  het  opgevallen  dat  dit  vooral  geldt  voor  de  jongere
leerlingen  (BSO), maar  dat  dit  voor  oudere  leerlingen  en  studenten  in  de  vierde
graad  al  veel  minder  een  rol  speelt.  Volgens  sommige  respondenten  heeft  dit
vooral  te  maken  met  de  groepssfeer  die  leerlingen  nodig  hebben  om  zich  veilig  te
voelen.  Andere  daarentegen  zijn ervan  overtuigd  dat  het  groepsgevoel  weinig  met
leeftijd  te maken  heeft.  Met  name  voor  leerlingen  die  wat  minder  zelfstandig  zijn,
oud  of  jong,  is  het  niet  goed  om  ze  voortdurend  van  groep  te  laten  wisselen.
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Mensen  hebben  immers  behoefte  aan  zekerheid.  Volgens  nog  weer  andere  is  dit
‘behoren  bij eenzelfde  klas’ dan  weer  vooral  een  gewoonte  die  leerlingen  met  de
paplepel  is ingegoten.  

Feit  is  dat  de  meeste  scholen  aangeven  dat  juist  door  het  modulair  er  vaker  dan
vroeger  sprake  is van  wisselingen  binnen  de  groep.  Dit zijn rechtstreekse  gevolgen
van  het  herhalen  van  modules  of het  aanbieden  van  instapvrije modules.  

“Ja,  het  zorgt  altijd  voor  wisseling,  maar  het  is  niet  dat  de  helft  van  de  groep
verdwijnt.  Als  wij  nu  een  groep  hebben  van  dertig,  zijn  er  toch  vijf  à  zes  die
daarbij  komen  of  wegvallen.  Maar  dat  is  niet  zo  goed  voor  de  groepsdynamiek
van  de  klas.  Vroeger  kon  je één  of twee  hebben  die  opnieuw  beginnen,  maar  nu
zie je dat  wel  wat  meer.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Uit  sommige  interviews  is  gebleken  dat  de  wisselende  groepssamenstelling  juist
als  één  van  de  krachtige  kenmerken  van  het  modulaire  onderwijs  wordt  gezien.
Een  leerling  volgt  vanuit  de  modulaire  gedachte  immers  niet  de  groep  maar  zijn
eigen  leerweg  op  zijn eigen  tempo.  

Veel scholen  hebben  erop  gewezen  dat  ze binnen  hun  school  te veel  grote  klassen
hebben  (meer  dan  vijftien  leerlingen),  waardoor  het  modulaire  werken  vaak  in het
gedrang  komt  (zie ook  hoofdstuk  4). Indien  er  veel  leerlingen  in een  studiegebied
zitten  is  er  meestal  ruimte  voor  het  opstarten  van  een  parallelklas.  Scholen  zijn
afhankelijk  van  de  bestaande  omkadering  voor  leerkrachten.  Het  financiële  plaatje
van  een  school  kan  daarbij  ook  een  rol  spelen  (sommige  scholen  hebben  meer
financiële  draagkracht  dan  andere).

4 Combinatie  van lineair en modulair onderwijs

Een  volgend  belangrijk  aspect  is de  eventuele  invloed  van  een  combinatie  van  het
lineair  en  het  modulair  onderwijs  binnen  een  school  op  de  organisatorische
vormgeving.  Voor  het  voltijds  secundair  onderwijs  geldt  dat  het  introduceren  van
het  modulaire  systeem  in  de  meeste  scholen  geleid  heeft  tot  een  verandering  in
onderwijsstructuur  en  visie  op  leren  en  onderwijzen.  Indien  in  een
onderwijssetting  de  beide  systemen  aanwezig  zijn,  kunnen  ze  elkaar  onderling
beïnvloeden.  In  het  deeltijds  onderwijs  daarentegen  is  een  vernieuwingsfase  al
vóór  de  modularisering  ingezet,  met  bijvoorbeeld  maatwerk  en  nieuwe
werkvormen.  Als  lineair  en  modulair  in  een  centrum  voor  deeltijds  onderwijs
naast  mekaar  bestaan,  dan  zullen  de  verschillen  tussen  de  twee  systemen  al  niet
meer  zo  groot  zijn.  Een  belangrijk  gegeven  voor  de  vierde  graad  is  dat  de
combinatie  van  modulair  met  lineair  onderwijs  voor  de  grote  meerderheid  van
vierdegraads  scholen  niet  van  toepassing  is.  De  vierdegraads  scholen  hebben
namelijk  de  zeer  specifieke  context  veelal  een  campus  apart  te  hebben,  waardoor
er  geen  rekening  gehouden  hoeft  te  worden  met  andere  studierichtingen  die  nog
in  een  lineair  systeem  functioneren.  Een  enkele  school  dient  wel  rekening  te
houden  met  de  aanwezigheid  van  andere  graden  en  studierichtingen.  Deze

93



context  zal  wellicht  op  diverse  vlakken  voor  de  combinatie  met  het  lineair
onderwijs  meer  of minder  verschillen  opleveren  met  het  modulair  onderwijs.

Waar  lineair  en  modulair  onderwijs  gecombineerd  worden,  wordt  de  organisatie
ervan  meestal  als zeer  complex  ervaren.  Een praktische  consequentie  die  genoemd
is,  is  dat  de  combinatie  tussen  lineair  en  modulair  onderwijs  administratief  heel
moeilijk  is.  Denk  bijvoorbeeld  aan  het  opvolgen  waar  de  verschillende  groepen
zitten  met  hun  eindtermen,  bijhouden  van  alle  behaalde  deelcertificaten  in  het
modulair,  in  het  oog  houden  dat  indien  een  leerling  niet  slaagt  voor  een  module
het  behalen  van  zijn  eindcertificaat  niet  in  gevaar  wordt  gebracht,  hoe  worden  de
uren  ingeroosterd  voor  leerkrachten  met  opdrachten  in  zowel  het  lineair  als  in het
modulair,…  Tot  slot  zijn  er  enkele  scholen  van  mening  dat  leerkrachten  met
dubbele  opdrachten  (zowel  in  het  lineair  als  in  het  modulair  onderwijs)  dikwijls
moeilijk  flexibel  inzetbaar  zijn.  Indien  zij immers  een  aantal  vaste  uren  hebben  in
het  lineair  onderwijs,  maar  in  het  modulair  in  de  ene  module  meer  werk  hebben
dan  in  de  andere,  zorgt  dit  voor  een  extra  gecompliceerde  factor  binnen  de
organisatie  van  het  modulair  onderwijs. 

“Ik weet  ook  dat  in een  perfect  systeem  het  zou  moeten  kunnen  dat  die  leerkracht
die  maand  enorm  veel  prestaties  levert  en  35 uren  geeft,  maar  dat  die  de  maand
later  omdat  die  in een  andere  module  zit  maar  vijftien  uren  geeft. De flexibiliteit  in
dat  systeem  die  zal  groter  worden.  Nu  kan  dat  niet  omdat  wij  nog  teveel
leerkrachten  hebbben  die  in beide  systemen  meedraaien.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Men  kan  zich  afvragen  of hier  ook  inhoudelijke  consequenties  aan  vasthangen.  Bij
de  specifieke  vraag  naar  de  combinatie  van  lineair  en  modulair  onderwijs  heeft
een  deel  van  de  scholen  aangegeven  dat  dit  binnen  de  organisatie  strikt  van  elkaar
gescheiden  blijft.  Andere  scholen  geven  expliciet  aan  dat  er  nauwelijks  of  geen
verschillen  bestaan  tussen  het  lineair  en  het  modulair  onderwijs  binnen  de  school.
Dit  kan  te  maken  hebben  met  het  feit  dat  de  manier  van  werken  binnen  het
modulair  onderwijs  het  lineair  in  de  desbetreffende  school  beïnvloed  heeft.  Maar
het  kan  anderzijds  ook  duiden  op  het  feit  dat  er  binnen  de  school  weinig  of geen
veranderingen  hebben  plaatsgevonden  ten  opzichte  van  de  manier  van  werken  in
het  lineair  onderwijs.  In de  laatstgenoemde  type  scholen  is er  nog  een  tweedeling
te  maken  enerzijds  in  scholen  die  al  vóór  het  modulair  zeer  vernieuwend  aan  het
werken  waren  en  anderzijds  scholen  die  zeer  sterk  vast  blijven  houden  aan  het
oude  systeem.  

5 Besluit

Uit  bovenstaand  hoofdstuk  kunnen  we  besluiten  dat  de  organisatorische
vormgeving  van  het  experiment  heel  wat  voeten  in  de  aarde  heeft  gehad.  Er zijn
niet  alleen  implicaties  voor  de  samenwerking  van  de  verschillende  actoren,  ook de
werkorganisatie  ziet  er  heel  wat  gecompliceerder  uit.  Het  opstellen  van
werkroosters  voor  de  leerkrachten  en  lesroosters  voor  de  leerlingen  is  veel
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moeilijker  dan  tevoren.  De  combinatie  van  lineair  en  modulair  onderwijs  in
dezelfde  school  kan  nog  een extra  complicerende  factor  zijn.
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HOOFDSTUK 6
REALISATIE VAN MODULARISERING EN
BEREIKBAARHEID VAN DE BELEIDSDOELEN

In de  vorige  drie  hoofdstukken  hebben  we  een  beeld  geschetst  van  hoe  de  scholen
te  werk  zijn  gegaan  om  een  modulair  onderwijsaanbod  in  hun  school  uit  te
bouwen.  In  dit  hoofdstuk  zullen  we  op  basis  van  de  onderzoeksgegevens  eerst
nagaan  in welke  mate  modularisering  gerealiseerd  is in de  scholen  die  deelnemen
aan  het  experiment  (§1).  Vervolgens  geven  we  op  basis  van  de  gerapporteerde
onderzoeksgegevens  een  indicatie  over  de  mate  waarin  de  doelen  vooropgesteld
door  de  overheid  bereikbaar  zijn (§2).

1 Types  van modularisering

Bestudering  van  de  verschillende  scholen  laat  zien  dat  er  verschillen  te ontdekken
zijn  in  de  mate  waarin  de  modularisering  doorgevoerd  is.  Uit  de  diverse
interviews  is  gebleken  dat  de  verschillende  scholen  ondergebracht  kunnen
worden  in  vier  categorieën  op  basis  van  enerzijds  de  programmatorische
vormgeving  en  anderzijds  de  pedagogisch-didactische  vormgeving  van  modulair
onderwijs.  Met  de  programmatorische  vormgeving  wordt  bekeken  in hoeverre  de
betreffende  school  erin  geslaagd  is  modules  flexibel  en  op  maat  van  de  leerling
aan  te  bieden.  De  pedagogisch-didactische  vormgeving  bekijkt  de  mate  van
verandering  in de  visie op  leren  en onderwijzen.

1.1 Beschrijving  van de types

Om  deze  types  van  modularisering  te  onderscheiden  gaan  we  als  volgt  te  werk.
We  zetten  de  dimensie  van  de  programmatorische  vormgeving  af  tegen  de
dimensie  van  de  pedagogisch-didactische  vormgeving.  Per  dimensie  hebben  we
een  onderscheid  gemaakt  tussen  een  minimale  realisatie  van  de
programmatorische,  respectievelijk  pedagogisch-didactische  component  en  een
verdergaande  realisatie.  De scholen  krijgen  voor  elke dimensie  een  score.  De score
is 1 wanneer  men  enkel  doet  wat  door  de  bepalingen  van  de  overheid  opgelegd  is.
Score  2 staat  voor  een  ruimere  doorvoering  van  de  principes  van  modularisering.
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We merken  op  dat  het  bij score  2 daarom  zeker  niet  gaat  om  volledige  of optimale
invoering.  Dit  heeft  enerzijds  te maken  met  de  complexiteit  van  de  implementatie
van  modularisering  en  met  structurele  belemmeringen.  Anderzijds  is  het
opvallend  dat  heel  wat  scholen  aangegeven  hebben  terughoudend  te  zijn  door  de
onzekerheid  van  het  eventuele  voortbestaan  van  modularisering  na  afloop  van  het
experiment.  Ook  om  die  reden  worden  veel  scholen  belemmerd  in  het  ten  volle
doorvoeren  van  modularisering  met  verdergaande  programmatorische  en
pedagogisch-didactische  vormgeving.  

Er zijn vier  verschillende  types  mogelijk (zie  Tabel  7). De analyse  toont  bovendien
dat  ze alle  vier  in de  praktijk  voorkomen.  De types  zoals  deze  van  A tot  en  met  D
onderscheiden  worden,  zijn  gebaseerd  op  de  situatie  in  de  scholen  in  de  eerste
helft  van  2004. 

Tabel 7: Vier verschillende types van modularisering

programmatorisch

1 2

pedagogisch-

didactisch

1 A C

2 B D

Type A: minimale modularisering

Zoals  in  figuur  1 blijkt,  bevinden  type  A  scholen  zich  op  het  minimaal  vereiste
niveau  wat  betreft  programmatorische  én  pedagogisch-didactische  vormgeving
van  modularisering.  

Een  belangrijk  punt  van  type  A scholen  is dat  in  feite  de  lineaire  programmering
nog  primeert  en  dat  er  enkel  sprake  is van  modularisering  in  de  minimale  vorm
(score  1 op  de  programmatorische  dimensie).  De scholen  die  in  categorie  A zitten
zijn  bijvoorbeeld  scholen  waar  leerlingen  vastlopen  in  hun  traject  omdat  er  geen
oplossing  is  bij  het  niet  slagen  voor  de  module.  Op  het  vlak  van  pedagogisch-
didactische  vormgeving  is bijvoorbeeld  ‘voor  de  klas’ staan  nog  norm  in de  klas en
wordt  er  weinig  initiatief  genomen  tot  alternatieve  werkvormen  die  de  leerling
aanzetten  tot  zelfstandigheid  en  actieve  participatie  (score  1). Maatwerk  wordt  er
enkel  in die  mate  verricht  dat  ze  een  verplicht  aantal  uren  GOA  moeten  voorzien.
In de  praktijk  echter  wordt  een  deel  van  deze  uren  dikwijls  gebruikt  om  de  lesstof
voor  de  module  af te maken.

Consequenties  die  er  binnen  type  A  scholen  gelden  zijn  bijvoorbeeld  dat  meer
leerlingen  van  het  BSO  uitstromen  naar  het  DBSO  met  de  redenering  dat  het
modulair  in  het  DBSO veel  flexibeler  is dan  in  het  BSO. Een  andere  consequentie
die  zich  binnen  dit  type  scholen  voordoet  is  het  gemakkelijker  ‘doorlaten’  van
leerlingen  waardoor  niveauverlaging  optreedt.  Voor  al  deze  scholen  in  type  A
levert  het  aanbieden  van  modularisering  uiteindelijk  zelfs  meer  nadelen  voor  de
leerling  dan  in het  oorspronkelijke  lineaire  onderwijs  (zie knelpunten  regelgeving,
hoofdstuk  3). 
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Type B: modularisering met accent op de pedagogisch-didactische component

Type  B scholen  situeren  zich  in de  tabel  op  programmatorisch  vlak  op  score  1, wat
zoveel  betekent  als  het  invoeren  van  het  minimaal  vereiste  op  dit  vlak.  Wat  de
pedagogisch-didactische  component  betreft  scoren  type  B scholen  een  stuk  hoger
dan  het  minimaal  vereiste.  Deze  scholen  slagen  erin  om  maatwerk  te leveren  voor
een  leerling.  Omwille  van  programmatorische  belemmeringen  zijn  deze  scholen
jammergenoeg  niet  in  staat  om  een  module  direct  opnieuw  aan  te  bieden  indien
een leerling  deze  niet  behaalt.  

Consequentie  binnen  dit  type  scholen  is dat  bijvoorbeeld  omwille  van  een  tekort
aan  uren /geld,  scholen  zeer  creatief  moeten  zijn om de  leerlingen  niet  vast  te laten
lopen  in  hun  traject.  Zo  wordt  een  leerling  vanaf  dat  er  ergens  een  tekort  wordt
opgemerkt,  bijgewerkt  tijdens  de  gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten.  Indien
hij  de  module  niet  behaald  heeft  gaat  de  leerling  toch  door  naar  de  volgende
module,  maar  wordt  hier  intensief  bijgewerkt  voor  deze  tekorten  zodat  hij alsnog
zijn module  kan  behalen.  

Type C: modularisering met accent op de programmatorische component

Type  C  scholen  zijn  in  feite  het  spiegelbeeld  van  type  B scholen.  Ze  scoren  op
programmatorisch  vlak  juist  meer  dan  het  minimaal  vereiste  (score  2),  maar
komen  op  pedagogisch-didactisch  vlak  niet  verder  dan  score 1. 

Dit  type  scholen  heeft  de  mogelijkheid  om  programmatorische  modularisering  tot
in  de  puntjes  te  verzorgen.  Ze  hebben  bijvoorbeeld  de  ruimte  om  modules
opnieuw  aan  te bieden,  flexibele  leerwegen  voor  leerlingen  uit  te stippelen,  … Op
pedagogisch-didactisch  vlak  daarentegen  is het  binnen  dit  type  scholen  gebleven
bij  de  minimaal  vereiste  elementen  bij  invoering.  Er  zijn  bijvoorbeeld  scholen
binnen  dit  type  die  financiële  middelen  missen  om  hun  didactisch  materiaal  uit  te
breiden.  Andere  scholen  zijn  nog  niet  toegekomen  om  het  volledige
evaluatiesysteem  aan  te  passen  aan  het  gebruik  van  basiscompetenties.  Wat
maatwerk  betreft  worden  de  GOA-uren  gereserveerd  voor  met  name  remediëring,
maar  de  scholen  zijn  nog  sterk  zoekende.  Leerkrachten  raken  bijvoorbeeld  niet
voldoende  gemotiveerd  of geïnspireerd  om  met  alternatieve  werkvormen  aan  de
slag te gaan.  

Type D: modularisering via verdergaande programmatie en pedagogie-didactiek

Tot slot  hebben  we  nog  de  type  D scholen  die  in  de  tabel  terug  te vinden  zijn met
score  2  op  zowel  de  programmatorische  alsook  op  de  pedagogisch-didactische
component.  Op  beide  vlakken  heeft  dit  type  scholen  meer  dan  het  wettelijk
vereiste  doorgevoerd  binnen  hun  school.  Type  D scholen  kunnen  in  vergelijking
tot  de  andere  typen  als de  meest  flexibele organisatie  betiteld  worden.  
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Het  belangrijkste  kenmerk  van  deze  scholen  is dat  zij het  traject  van  een  leerling
centraal  stellen.  Hier  gaat  het  om  scholen  die  de  ideaaltypische  vorm  van
modularisering  zowel  op  programmatorisch  en  pedagogisch-didactisch  vlak
zoveel  mogelijk nastreven.  Dit  zijn  de  scholen  die  een  stap  verder  zijn gegaan  dan
de  type  B en  C  scholen.  Op  het  moment  dat  er  zich  bijvoorbeeld  een  probleem
voordoet  zullen  ze  op  zoek  gaan  naar  eigen  oplossingen.  Een  leerling  kan  binnen
dit  type  scholen  niet  vastlopen  in zijn traject.  De modules  worden  op  maat  van  de
leerling  gegeven  en  ieder  volgt  hierbij  zijn  eigen  tempo.  Modules  kunnen  in
sommige  scholen  zelfs op  vraag  van  de  leerling  opnieuw  aangeboden  worden  via
een  inschrijflijst.

In  wat  volgt  geven  we  een  overzicht  van  het  voorkomen  van  de  verschillende
types.  Gezien  het  feit  dat  de  onderwijsvormen  qua  context  sterk  van  elkaar
verschillen,  worden  in  het  onderstaande  de  verschillende  types  per
onderwijsvorm  besproken.  

2 Types  van modularisering in het BSO

Tabel  8 laat  zien  dat  bij  de  BSO  scholen  type  B (programmatorisch  minimaal
uitgebouwd,  pedagogisch-didactisch  flexibel  gericht  op  maatwerk)  het  meest
voorkomt.  Scholen  met  modularisering  van  het  type  A  (programmatorisch  en
pedagogisch-didactisch  minimale  flexibiliteit)  komen  evenveel  voor  als  scholen
met  modularisering  van  het  type  D (programmatorisch  en pedagogisch-didactisch
meer  flexibel,  gericht  op  maatwerk).  Scholen  die  programmatorisch  verder  staan
maar  pedagogisch-didactisch  niet  komen  het  minst  voor.  

Tabel 8: types van modularisering in het BSO (aantal scholen=19)

programmatorisch

1 2

pedagogisch-

didactisch

1 5 (A) 2 (C)

2 7 (B) 5 (D)

Ook een  opvallende  bevinding  is dat  van  de  negentien  scholen  er slechts  zeven  het
programmatorische  goed  uitgewerkt  hebben  (type  C en  D).  Dat  zijn  omgerekend
vier  op  de  tien  BSO scholen  in  het  experiment.  In  zes  op  de  tien  scholen  (twaalf
van  de  negentien  scholen)  zijn ze ook pedagogisch-didactische  gezien  redelijk mee
met  de  principes  van  modularisering  (type  B en  D).  Anders  gezegd  betekent  dit
dat  bijna  vier  op  de  tien  BSO-scholen  (vijf A en  twee  C van  de  negentien  in totaal)
pedagogisch-didactisch  gezien  nog  niet  voldoende  mee  zijn  en  dat  bij drie  op  de
tien  scholen  (vijf A van  de  negentien  in totaal)  modularisering  beperkt  blijft tot  een
minimale  variant.

Van  de  zeven  scholen  die  op  de  pedagogisch-didactische  component  een
minimale  score  hebben,  blijken  er  twee  te  zijn  die  programmatorisch  gezien  goed
uitgewerkt  zijn (proportie  = .28). Als we  vervolgens  de  groep  scholen  bekijken  die
pedagogisch-didactisch  al  een  stap  verder  staan  (score  2), dan  blijkt  dat  van  de
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twaalf  scholen  er  vijf ook  programmatorisch  goed  uitgewerkt  zijn  (proportie  =  .
42).  Proportioneel  gezien  is  de  programmatorische  component  in  deze  tweede
categorie  scholen  meer  geslaagd  dan  in de  eerste  categorie.  

We  concluderen  dan  ook  dat  de  pedagogisch-didactische  component  in  het  BSO
beter  gerealiseerd  is  dan  de  programmatorische  component.  Het  program -
matorische  wordt  vooral  daar  gerealiseerd  waar  men  ook  pedagogisch-didactisch
mee  is.

2.1 Types  van modularisering  in de vierde  graad

Ook  in  de  vierdegraads  scholen  kunnen  de  vier  types  van  modularisering
onderscheiden  worden  (Tabel  9).

Bij de  vierde  graad  is  het  belangrijk  voor  het  resultaat  van  de  types,  de  context
zoals  in  het  begin  van  dit  onderzoek  geschetst  is in  het  achterhoofd  (strikt  traject,
evenlange  modules  van  elk  achttien  weken,…)  te  houden.  De  vierde  graad  is
veelal  mee  ingestapt  omdat  ze  weinig  keus  hadden  (alle  vierdegraads  scholen
nemen  deel  aan  het  experiment,  buiten  één).  Modularisering  wordt  enerzijds
gezien  als  middel  tot  continuïteit.  Tevens  is dit  een  manier  voor  de  vierde  graad
om zich te profileren  als volwaardige  flexibele  opleidingsverstrekker.

Voor  de  vierde  graad  ziet  het  plaatje  er als volgt  uit: in dertien  (C+D) van  de  totaal
achttien  vierdegraadsscholen  (zeven  op  de  tien  scholen)  is  een  hogere  mate  van
programmatorische  flexibiliteit  gerealiseerd.  Ook  in  zeven  op  de  tien  scholen
(B+D)  is  er  sprake  van  een  goed  uitgewerkte  pedagogisch-didactische
vormgeving.  In  de  helft  van  de  vierdegraadsscholen  blijkt  men  op  beide  vlakken
tegelijk verdergaand  ontwikkeld  te zijn.
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Tabel 9: types van modularisering in de vierde graad (aantal scholen: 18)

programmatorisch

1 2

pedagogisch-

didactisch

1 1 (A) 4 (C)

2 4 (B) 9 (D)

Eén  school  blijkt  een  specifieke  cultuur  te  hebben,  die  nog  ver  afstaat  van  een
flexibele  vorm  van  modularisering.  Kenmerken  die  binnen  deze  school  te
herleiden  zijn, zijn de  bewuste  keuze  van  de  school  een  module  niet  twee  keer  aan
te  bieden  en  geen  rekening  houdt  met  individuele  voorkeuren  van  de  studenten
(programmatorisch  score  1)  én  leerkrachten  die  nog  sterk  vasthangen  aan  de
klassieke  vorm  van  het  doceren  van  hun  vakgebied  (pedagogisch-didactisch  score
1).

2.2 Realisatie  van modularisering  in het DBSO

De  zeer  specifieke  context  van  het  deeltijds  onderwijs,  zoals  we  reeds  aan  het
begin  van  het  onderzoek  geduid  hebben,  maakt  dat  het  indelen  in  types  voor  het
DBSO  weinig  zinvol  is.  We  brengen  in  herinnering  dat  het  deeltijds  onderwijs
immers  al zeer  vernieuwend  bezig  was.  Er wordt  op  maat  van  de  leerling  gewerkt,
er  is  ruimte  voor  zelfstudiepakketten,  er  worden  alternatieve  werkvormen
gebruikt,… Het  feit dat  er geen  duurtijden  zijn in modules  heeft  tot  gevolg  dat  een
leerling  ook  niet  kan  blijven  zitten.  Op  programmatorische  vlak  is  er  van  het
opnieuw  aanbieden  van  een  module  of het  aanbieden  van  flexibele  leerwegen  met
andere  woorden  geen  sprake.  

Doordat  er  binnen  het  DBSO een  hogere  mate  van  flexibiliteit  is en  er  een  grotere
motivatie  is om het  experiment  een  kans  van  slagen  te geven,  is de  modularisering
dientengevolge  in  veel  scholen  ook  meer  doorgedreven  in  het  DBSO dan  in  het
BSO. Daarbij komt  dat  het  DBSO bij de  implementatie  van  het  modulair  onderwijs
minder  hindernissen  heeft  moeten  nemen  dan  het  BSO. In  de  praktijk  blijkt  dan
ook  dat  de  meeste  scholen  op  pedagogisch-didactisch  vlak  mee  zijn  met  de
principes  van  modularisering.  Ook  op  programmatorisch  vlak  blijken  de  meeste
DBSO scholen  zeer  flexibel de  modularisering  uitgebouwd  te hebben.

Modularisering  heeft  niet  zo  veel  voor  de  manier  van  werken  in  de  deelnemende
centra  voor  deeltijds  onderwijs  (CDO)  veranderd.  Wat  het  deeltijds  onderwijs  wel
vindt  in  de  modularisering  is  structuur.  De  basiscompetenties  zijn  voor  de
leerkrachten  een  leidraad.  Die  was  er  vroeger  niet.  DBSO vindt  handvaten  in  de
structuur  van  de  opleidingsprofielen.  

“R: Ik denk  dat  het  zeer  moeilijk is het  onderscheid  te maken  ‘Dit is het  gevolg  van
modularisering’ of ‘Dit is een tendens  die  zich verder  zet’.”
“I: Is er een  verschil  met  vroeger?”  
“R: We  werkten  toen  ook  al  met  projectwerk  en  contractwerk.  In  modularisering
hebben  we  wel  een  kader  gevonden.  Bij sommigen  is dat  door  de  modularisering

101



wel  in een  versneld  tempo  gegaan.  Vandaar  dat  ik ook  zeg  dat  de  opleidingen  die
niet  modulair  zijn,  die  zijn  ook  geëvolueerd.  Onze  leerlingen  moeten  er  nauw  bij
betrokken  worden.  Onze  leerlingen  vragen  iets  en  wij  proberen  daarop  in  te
spelen.  De tendens  om te vernieuwen  was  er al, dus  nu  ook  modularisering,  maar
ieder  op  zijn  eigen  manier.  Een  harde  sector  is  bijvoorbeeld  iets  heel  anders  dan
een  zachte  sector.  Hier  wordt  dat  heel  erg  op  maat  gemaakt.”  (Onderwijsvorm:
DBSO)

Ondanks  het  feit  dat  de  modularisering  in het  DBSO zowel  op  programmatorisch
als  pedagogisch-didactisch  vlak  goed  uitgewerkt  is,  willen  we  er  toch  ook  op
wijzen  dat  de  hogere  flexibiliteit  in  het  DBSO niet  altijd  vanuit  positieve  redenen
gebeurt.  Het  hoge  spijbelgedrag  en  schoolmoeheid  bij de  leerlingen  kan  een  pure
noodzaak  zijn  om  flexibel  te  zijn,  want  anders  worden  deze  leerlingen  helemaal
niet  bereikt.  Bovendien  is er  in de  interviews  gewezen  op  het  feit  dat  het  deeltijds
onderwijs  door  de  modularisering  nog  meer  dan  vroeger  te  kampen  krijgt  met
diegenen  die  vanuit  het  voltijds  modulair  onderwijs  doorverwezen  worden  naar
het  deeltijds  onderwijs.

De  hogere  mate  van  programmatorische  flexibiliteit  en  maatwerk  betekent  met
andere  woorden  niet  automatisch  dat  daarmee  alle  problemen  in  het  DBSO
opgelost  zullen  zijn.  Een  groot  knelpunt  blijft  dat  het  deeltijds  onderwijs  te
kampen  heeft  met  een  negatief  imago.  Het  wordt  gezien  als  de  laatste  fase van  het
watervalsysteem.  Het  profiel  van  de  jongeren  die  in het  deeltijds  onderwijs  terecht
komen  wordt  namelijk  vaak  getekend  door  een  neerwaartse  spiraal  van  continue
teleurstellingen  en  mislukkingen.  De  keuze  voor  het  deeltijds  onderwijs  is  geen
bewuste,  maar  een  die  vooral  op  negatieve  ervaringen  gebaseerd  is.  Ten  gevolge
daarvan  is  de  motivatie  bij  deze  jongeren  dikwijls  ver  te  zoeken.  Schoolmoeë
leerlingen,  maatschappelijk  kwetsbaren  en  spijbelaars  zijn  er  dan  ook  sterk
vertegenwoordigd.  De  modularisering  biedt  dan  ook  geen  oplossing  voor  deze
groep  binnen  het  DBSO voor  wie  opleiding  en  werk  weinig  betekent  en  die  niet
kiezen  voor  een  systeem  van  alternerend  leren,  maar  wel  voor  een  beperkt  aantal
schooldagen.  Meer  dan  de  helft  van  de  jongeren  heeft  zelfs  geen  invulling  voor
niet-schoolse  uren.  Uit  onderzoek  is zelfs gebleken  dat  één  op  de  vijf instromers  in
het  deeltijds  onderwijs  expliciet  te  kennen  geeft  de  opleiding  niet  te  willen
combineren  met  werken  (Creten  e.a., 2003). Bovendien  zijn sommigen  van  mening
dat  de  doelgroep  van  de  CDO’s  niet  geïnteresseerd  zijn  in  het  lange  termijn
denken  van  het  modulair.

“Die  zouden  in  een  ander  systeem  ook  falen.  Ik zie  daar  het  verschil  niet  in.  Dat
heeft  vooral  te maken  met  motivatie,  met  inzet,  met  gedrag,  met  willen  werken  in
feite  of willen  naar  school  komen.  Dat  is ook  een  beetje  het  probleem.  Die  willen
wel  werken,  die  willen  geld  verdienen,  maar  die  willen  hier  niet  komen.  Die
zeggen  van;  “ik  kom  hier  mijn  broek  verslijten”,  wat  natuurlijk  niet  waar  is.  Zij
kunnen  hier  in de  praktijk  werken,  maar  zij moeten  ook hun  theorie  doen  en soms
is dat  een  beetje wat  hen  tegenhoudt.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)
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“Het  is een  zeer  ruim  systeem  en  onze  leerlingen  kijken  niet  ruim.  Vandaar  dat  al
die  opsplitsingen  hun  eigenlijk  niets  zeggen.  Vandaar  ook  dat  die  module  beton,
voor  hen  geen  metselen  is, terwijl dat  vroeger  evengoed  in dat  lineair  systeem  zat,
maar  dat  was  tussendoor.  Dat  zat  meer  verweven  in die  opleiding.  Terwijl nu  alles
in stukjes  is gekapt  en leerlingen  zien  hun  beroep  niet  op  die  manier.  Dan  was  dat
‘beton’ en dan  zeiden  die  leerlingen  ‘Wat heeft  dat  met  metselen  te maken?’ Vorig
jaar  hebben  we  er twee  doorgekregen,  maar  anderen:  ‘Is dat  volgende  week  beton,
dan  kom  ik niet’. Ja, en dan  bleef die  module  duren.  Wij hebben  leerlingen  die  heel
vaak  niet  komen  en  dan  kan  je niet  zeggen  ‘We gaan  dat  veranderen’.  Nee,  dat
moet  eerst  af.  Maar  die  grote  puzzel  zien  ze  niet.  En  wat  ze  eigenlijk  willen
worden,  is  metselaar  en  dit  zit  zodanig  ver  af  dat  ze  dat  niet  zien.”
(Onderwijsvorm:  DBSO)

Men  kan  zich  de  vraag  stellen  welke  groep  van  jongeren  uit  het  DBSO  het
modulair  onderwijs  wel  mee  op  kan  pikken.  Uit  de  interviews  is gebleken  dat  een
groep  van  al oudere  jongeren  die  al dichter  bij de  arbeidsmarkt  staan  wel  gebaat  is
met  het  modulair  onderwijs.  Dit  zijn  jongeren  die  in  het  voltijdse  onderwijs  maar
wat  hebben  aangemodderd  en  op  hun  zestiende  of zeventiende  nog  de  overstap
naar  het  deeltijds  onderwijs  hebben  gemaakt.  In  een  lineair  systeem  kunnen  deze
jongeren  niet  zo  goed  meer  opgevangen  worden,  omdat  de  kans  klein  wordt
geacht  dat  ze  voor  hun  achttiende  nog  een  volledige  opleiding  kunnen  afronden.
Door  het  werken  met  modules  daarentegen  kan  deze  groep  van  jongeren  op  korte
termijn  in  de  vorm  van  deelcertificaten  toch  nog  iets  geboden  worden.  Uit  de
interviews  blijkt  zelfs  dat  juist  deze  groep  nog  na  hun  achttiende  de  modules
blijven  voortzetten.  In  onderstaand  fragment  wordt  de  betekenis  van  modulair
onderwijs  in het  deeltijds  treffend  verwoord.

“Vaak  zijn jongeren  die  we  hier  hebben  begonnen  in het  voltijds  onderwijs,  al dan
niet  ASO,  dan  TSO,  BSO,  en  telkens  haalden  ze  dat  niveau  niet,  om  allerlei
omstandigheden,  sociale  omstandigheden,  de  thuissituatie,  ze  kunnen  niet
intelligent  genoeg  zijn,  ze  hebben  de  motivatie,  het  kan  vanalles  en  nog  wat  zijn,
en  ze  komen  uiteindelijk  in  het  deeltijds  beroepsonderwijs  terecht.  Dat  maakt  dat
dat  jongeren  zijn die  heel vaak  met  een  heel  negatief  zelfbeeld  zitten  omdat  ze heel
weinig  succeservaring  hebben  gehad  in  hun  leven,  zowel  op  vlak  van  school  als
privé.  En in  die  lijn is de  nood  aan  succeservaring  op  korte  termijn  heel  hoog.  En
dat  kunt  ge  een  stuk  linken  aan  de  modularisering  waar  ze geen  vier  jaar  moeten
studeren  om  iets  in handen  te krijgen,  maar  waar  ze op  regelmatige  basis, met  een
interval  van  twee,  drie,  vier  maanden,  modules  kunnen  behalen,  en  soms  zijn  het
ook deelattesten.  Dat  stimuleert  enorm.  Ongeacht  hoe  lang  ze dan  blijven,  ze gaan
hier  niet  vertrekken  met  niks,  of ze  moeten  het  al  heel  bont  gemaakt  hebben.  En
ook  het  feit  van  in  een  groep  te  zitten  waarin  jongeren  regelmatig  modules
behalen,  dat  werkt  stimulerend.  Die  tussentijdse  succeservaring  is  wel  heel
belangrijk.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)
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Bovendien  valt  in  het  DBSO op  dat  de  tewerkstellingsgraad  de  laatste  jaren  zelfs
nog  aan  het  afnemen  is,  omwille  van  de  steeds  groter  wordende  toestroom  van
jongeren  die  nog  niet  arbeidsrijp  zijn.

“De tewerkstellingsgraad  was  tot  een  paar  jaar geleden  een  60 tot  65% en die  is nu
de  laatste  twee  jaar aanzienlijk aan  het  zakken,  maar  dat  zal niets  te maken  hebben
met  modularisering.  Dat  heeft  gewoon  te maken  met  de  economische  toestand  en
met  het  feit  dat  we  in  het  deeltijds  hoe  langer  en  hoe  meer  leerlingen  binnen
krijgen  die  nog  niet  arbeidsrijp  zijn,  bv.  allochtone  nieuwkomers  die  soms  nu  op
zestienjarige  leeftijd  binnenkomen  en  amper  nederlands  verstaan.”
(Onderwijsvorm:  DBSO)

Kortom,  voor  de  meeste  BSO-scholen  is  de  overgang  naar  een  modulair  systeem
niet  eenvoudig  geweest,  gezien  de  grote  verschillen  met  het  lineaire  systeem.
DBSO  en  vierde  graad  daarentegen  konden  reeds  voortbouwen  op  eerdere
vernieuwingen  die  voor  een  deel  dezelfde  richting  uitgaan.  Daarbij  komt  nog  het
aspect  dat  er  in  het  DBSO  geen  duurtijden  aan  de  modules  gekoppeld  zijn,
waardoor  ze  niet  met  de  moeilijkheid  van  het  herhalen  van  modules
geconfronteerd  worden.  Bij de  vierde  graad  is  binnen  een  systeem  met  slechts
twee  modules  (van  achttien  weken)  op  jaarbasis  het  herhalen  van  een  module
eenvoudiger  dan  bij  het  BSO  waar  de  modules  kunnen  variëren  in  aantal  en
duurtijd  per  module.

3 Bereikbaarheid  van de door de overheid  vooropgestelde  doelen

In  de  derde  paragraaf  van  dit  hoofdstuk  besteden  we  aandacht  aan  de
bereikbaarheid  van  de  door  de  overheid  vooropgestelde  doelen  van
modularisering.  Deze  doelen  zijn  (1) het  realiseren  van  pedagogisch-didactische
vernieuwing,  (2)  het  verminderen  van  ongekwalificeerde  uitstroom,  (3)  het
verhogen  van  het  welbevinden  van  de  leerlingen,  (4)  het  stimuleren  van
levenslang  en levensbreed  leren,  (5) het  realiseren  van  een  flexibele  afstemming  op
de  arbeidsmarkt  en (6) het  doorzichtiger  maken  van  het  onderwijsaanbod.  

Een  belemmering  geven  we  mee  dat  de  gegevens  waarover  we  beschikken  enkel
afkomstig  zijn  van  de  geïnterviewde  sleutelfiguren  binnen  de  experimentscholen.
De  leerlingen  zelf  zijn  bijvoorbeeld  niet  bevraagd.  Dit  heeft  tot  gevolg  dat  de
informatie  over  de  vooropgestelde  doelen  slechts  indirect  verkregen  is.  Ook
moeten  we  de  opmerking  maken  dat  met  betrekking  tot  een  aantal  doelen  nog
geen  of  weinig  ervaringen  bekend  zijn,  waardoor  we  slechts  beschikken  over
indicaties  in  de  richting  van  een  mogelijk  effect.  Dit  heeft  onder  meer  te  maken
met  het  feit  dat  er  pas  vanaf  juni  2004 voor  het  eerst  leerlingen  afgestudeerd  zijn
met  modulair  onderwijs.  Met  deze  beperkingen  in  ons  achterhoofd  en  samen  met
de  informatie  uit  de  voorgaande  hoofdstukken  willen  we  een  indicatie  geven  voor
de  mate  waarin  de  door  de  overheid  vooropgestelde  doelen  bereikbaar  zijn.  In
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deel  2 van  dit  rapport  wordt  de  mate  waarin  de  doelen  bereikt  (kunnen)  worden
geanalyseerd  op  basis  van  kwantitatieve  gegevens  verkregen  bij de  leerlingen.

3.1 Het realiseren  van pedagogisch-didactische  vernieuwing

In het  bespreken  van  de  verschillende  types  van  modularisering  hebben  we  gezien
dat  de  pedagogisch-didactische  component  een  zeer  belangrijke  rol  heeft  gespeeld
in de  mate  van  realisatie  van  modularisering.  In een  deel  van  de  scholen  was  men
al  zeer  vernieuwend  bezig  voordat  men  aan  het  experiment  begon.  Voor  een
ander  deel  van  de  scholen  heeft  de  deelname  aan  het  experiment  meer  een
katalyserend  effect  gehad.  Uiteindelijk  is in  zes  op  de  tien  BSO-scholen  en  zeven
op  de  tien  vierdegraadsscholen  een  pedagogisch-didactische  vormgeving
gerealiseerd  die  overeenstemt  met  de  principes  van  modularisering.  De
vernieuwende  context  van  het  DBSO  is  ook  reeds  meerdere  malen  aan  bod
gekomen.  Voor  meer  specifieke  kenmerken  van  deze  pedagogisch-didactische
vernieuwing  verwijzen  we terug  naar  hoofdstuk  4.

3.2 Het verminderen  van de ongekwalificeerde  uitstroom

De meningen  van  de  geïnterviewden  over  de  ongekwalificeerde  uitstroom  lopen
tamelijk  uiteen.  Een  eerste  groep  ziet  aanwijzingen  voor  een  daling  in  de
ongekwalificeerde  uitstroom.  In  veel  scholen  is  men  ervan  overtuigd  dat  de
leerlingen  meer  gemotiveerd  zijn.  Bovendien  wordt  er  sneller  gedetecteerd  door
de  intensieve  begeleiding  die  leerlingen  krijgen  als  leerlingen  een  achterstand
opdoen.  Door  onder  andere  de  gedifferentieerde  onderwijsactiviteiten  kunnen
deze  leerlingen  op  maat  bijgewerkt  worden,  waardoor  hun  uiteindelijke
slaagkansen  binnen  de  module  toenemen.  Met  modularisering  is het  de  bedoeling
om  iedereen  mee  te  nemen  naar  de  eindstreep  en  doordat  ze  bijvoorbeeld
meerdere  kansen  krijgen  (tussentijds  remediëren,  herhalen  van  een  module)  lukt
dit  beter  dan  in het  lineaire  onderwijs.

“R:Dat  zijn  jongens  die  meestal  geen  succeservaring  krijgen.  Door  het  feit  dat  die
op  bepaalde  vlakken  wel  een  succeservaring  hebben  groeit  die  motivatie.  Hoe
klein  dat  vaak  ook  is. Ik druk  dat  uit  zo van  iemand  zien  glunderen  omdat  die  het
kan.  Terwijl  dat  in  een  ander  systeem  iemand  is die  mort  omdat  die  het  niet  kan.
Dat  is het  verschil  en dat  vind  ik een  heel groot  verschil”.  
“I: En dat  merken  jullie ook echt?”
“R:Dat  merken  we  ook echt  ja. Van  degene  die  in de  bouw  in het  modulair  gestart
zijn dat  waren  er tien  en ze zijn nog  met  tien.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Eén  school  ziet  het  succes  van  het  modulair  met  betrekking  tot  ongekwalificeerde
uitstroom  vooral  op  lange  termijn.  Ook  al  wordt  er  maar  een  klein  percentage
meer  bereikt  met  modulair  onderwijs  en  moeten  hiervoor  aanvankelijk  veel
investeringen  gedaan  worden,  op  de  lange  termijn  als  deze  mensen  een  diploma
behaald  hebben,  brengen  ze  juist  geld  op  voor  de  overheid.  In  het  oude  systeem
zouden  dit  immers  de  mensen  zijn die  ongekwalificeerd  gebleven  zouden  zijn.
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“We  moeten  niet  vergeten  dat  als  leerlingen  van  het  BSO uit  de  boot  vallen,  dan
worden  dat  later  probleemgevallen.  En  heb  je nu  dankzij  het  modulair  als  is  het
maar  twee  of drie  procent  meer  gecertificeerden,  dan  zijn het  drie  procent  minder
problemen  later  in  de  maatschappij.  Het  is  het  moeilijkste  publiek,  waar  het
meeste  problemen  mee  zijn later,  dat  is zuivere  winst.  […] In feite de  kost  die  je nu
meer  moet  maken,  kun  je dus  later  eruit  halen.  Zo’n project  mag  je niet  op  de  korte
termijn  bekijken,  het  gaat  ons  op  de  lange  termijn  juist  veel  geld  opbrengen.[…]
Als  je daar  een  jaar  dop  voor  moet  betalen,  terwijl  hij nu  bijvoorbeeld  tot  zijn  60ste

gaat  werken,  dat  maakt  heel veel uit.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Een  andere  groep  geïnterviewden  staat  sceptischer  tegenover  de  verminderde
ongekwalificeerde  uitstroom.  Het  effect  van  de  hogere  slaagkansen  is  volgens
sommigen  niet  direct  te  herleiden.  Dit  kan  onder  meer  te  maken  hebben  met  een
verschuiving  in  selectienormen  of een  veranderde  instroompopulatie.  Dat  laatste
is bijvoorbeeld  het  geval  in de  vierde  graad.  Terwijl er  een  aantal  jaar  geleden  nog
veel  instroom  was  vanuit  ASO  en  TSO,  is  er  nu  een  toename  van  het  aantal
leerlingen  uit  het  BSO. 

“De lat  ligt  anders.  Het  modulair  heeft  niet  direct  gezorgd  voor  meer  slaagkansen,
minder  uitval.  De  mindere  uitval  is  er  zeker  niet  omdat,  één  je  evenzeer  de
zwakke  student  die  probeert  en  die  eruit  valt  of  twee  de  niet  gemotiveerde  die
eruit  valt,  die  groep  blijft  ongewijzigd.  Het  is alleen  maar  zij die  er  met  een  zetje
toch  komen  die  je  kunt  meehalen.  Of  die  wat  trager  op  gang  komen  en  die
verliezen  dan  maar  een  half  jaar  in  plaats  van  één  jaar.  Het  is dus  niet  zo  nu  zal
niemand  meer  uitvallen,  mensen  die  niet  geschikt  zijn, blijven  niet  geschikt  en  dat
is  ook  niet  erg,  want  uiteindelijk  moet  je  wel  mensen  met  een  grote
verantwoordelijkheid  afleveren,  naar  de  kwaliteitsnormen  is er niets  gewijzigd.  De
kwaliteit  is niet  afgenomen,  integendeel.  Er  zijn  gewoon  mensen  niet  geschikt  en
dan  mag  je er  nog  zoveel  GOA  tegenaan  gooien,  als het  niet  lukt  dan  lukt  het  niet,
dan  zijn  er  gewoon  andere  mogelijkheden  voor  deze  mensen.  We  zijn  strikt  in
onze  evaluatiecriteria,  maar  ook  in  die  zin  dat  we  ruime  adviezen  geven  wat  wel
haalbaar  is.  En  dan  hebben  we  bv.  het  zevende  jaar  voor  de  mensen  die  er  de
toelatingsvoorwaarden  voor  hebben  dat  we  hen  hier  ernaar  toe  kunnen
verwijzen.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

“Er  wordt  meer  van  de  leerlingen  verwacht  en  het  niveau  er  zeker  niet  op
verlaagd.  Voor  de  zwakke  studenten  is  het  tamelijk  zwaar.  We  ervaren  dat  de
slaagkansen  eigenlijk  kleiner  zijn geworden,  terwijl  de  opzet  juist  was  dat  er  meer
slaagkansen  zouden  zijn  bij  ons  toch  niet.  Ondanks  veel  remediëring,  intensief
werken  binnen  de  GOA.  Voor  sommige  studenten  is het  zelfstandig  werken  heel
erg  moeilijk,  ze  zijn  er  nog  niet  klaar  voor,  dat  heeft  veel  te  maken  met  waar  de
studenten  vandaan  komen  (veel  voorgekauwd  en  dan  ineens  zelfstandig).  Het  is
een  bruuske  overgang  van  de  derde-  naar  de  vierdegraad.  Je voelt  ook wel  dat  het
niveau  van  de  studenten  die  binnenstromen  ten  opzichte  van  vroeger  lager  is. Met
het  lagere  niveau  modulair  werken  is  niet  simpel.  Eigenlijk  zou  het  voor  deze
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mensen  juist  beter  moeten  zijn,  maar  als  we  naar  de  resultaten  kijken  is  het  niet
zo.”  (Onderwijsvorm:  vierde  graad)

Ook  was  er  een  aantal  scholen  die  er  niet  van  overtuigd  zijn  dat  modularisering
leidt  tot  een  vermindering  in ongekwalificeerde  uitstroom.  Volgens  hen  zorgen  de
toegenomen  momenten  van  evaluatie  eerder  voor  een omgekeerd  effect.

“Onze  leerlingen  uit  het  beroepsonderwijs  zijn prachtige  mensen.  Maar  een  aantal
zaken  snappen  ze  niet  en  zullen  ze  waarschijnlijk  niet  rap  snappen.  Daar  moeten
we  toch  wel  heel  duidelijk  in  zijn,  vind  ik.  We  hebben  al  eens  gecheckt  hoeveel
slaagkansen  er  meer  zijn  met  het  modulair  onderwijs.  Jammer  genoeg  stellen  we
vast  dat  het  omgekeerd  werkt.  Dat  komt  omdat  wij  een  leerling  tot  drie  maal  toe
moeten  deliberen  per  jaar.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

3.3 Het verhogen  van het welbevinden  van de leerlingen

De  geïnterviewden  konden  ons  ook  een  indruk  geven  van  de  invloed  van
modularisering  op  het  welbevinden  van  leerlingen  in  het  algemeen  en  op  het
belang  van  deelcertificaten  als instrument  om het  welbevinden  te verhogen.  

3.3.1 Welbevinden  in het  algemeen

Een  algemene  verandering  in  welbevinden  die  zich  bij  leerlingen  binnen  het
modulair  onderwijs  voordoet  is  de  betrokkenheid  bij  school.  Volgens  de  meeste
geïnterviewden  zijn  de  leerlingen  veel  meer  begaan  met  hun  eigen  leerproces  en
zijn  ze  onder  andere  daardoor  meer  gemotiveerd  om  verder  te  gaan.  Bovendien
roept  het  werken  met  modules  minder  weerstand  op  als  een  leerkracht  moet
zeggen  dat  iemand  een  module  over  moet  doen,  dan  dat  iemand  ‘gebuisd’  is voor
een  heel  jaar.

De  motivatie  van  de  leerlingen  neemt  volgens  sommigen  ook  toe  doordat  de
leerlingen  merken  dat  de  leerkrachten  meer  op  elkaar  ingespeeld  zijn  en  meer
samenwerken,  waardoor  dat  ze  als  team  een  duidelijker  beeld  hebben  van  de
leerling  als  individu.  Ook  ervaringsgerichte  stages  dragen  een  steentje  bij aan  de
motivatie  van  de  leerlingen.

“Ik  denk  wel  dat  zij meer  gemotiveerd  zijn,  omdat  zij het  ook  voelen.  Het  is  de
taak  van  zowel  leerkracht  theorie  als  praktijk.  Leerkracht  theorie  kan  wel  zeggen
dat  zij  het  moeten  kunnen  en  soms  hoor  ik  van  “ik  doe  dat  niet.  ik  ga  naar
praktijk”.  Maar  als  de  leerkracht  praktijk  ook  zegt  van  “manneke,  ik  overleg  met
mijn  collega  en  mijn  collega  zegt  dat  je hier  niets  doet”.  Je voelt  dat  ook  goed.
Leerkrachten  theorie  die  modulair  doen  hebben  soms  meer  achter  de  hand  dan
iemand  in lineair.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

“Waaraan  merken  de  leerlingen  dat  nog  dat  zijn  die  ervaringsgerichte  stages  die
we  hebben.  Ze hebben  de  module  ijzerbewerking  gehad  waarna  ze veertien  dagen
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naar  een  bedrijf geweest  zijn om specifiek ijzervlechten  te doen.  Dat  is  iets wat  we
in  het  lineair  systeem  nooit  gedaan  hebben.  En  dan  hebben  ze  in  dat  bedrijf
meegedraaid.En  dan  mochten  ze  specifiek  bezig  zijn  met  ijzervlechten.  Dat  is
prachtig.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

Een  veel  gehoord  minder  gunstig  effect  is  dat  modulair  onderwijs  verveling  zou
veroorzaken  bij de  BSO leerling.  

“Bijvoorbeeld  bij  schilderen  in  dat  ‘basis  schilder-  en  behangwerk’  moeten  de
leerlingen  in het  begin  heel  veel plamuren.  Dat  doen  de  leerlingen  niet  graag.  Dan
vragen  ze  ‘Mogen  we  ne  keer  schilderen?’  ‘Nee  sorry  jongen,  dat  is  pas  de
volgende  module’.  En  dat  werkt  verveling  in  de  hand.  Die  afwisseling  is  er  niet
genoeg  voor  onze  leerlingen.  Dat  zijn  leerlingen  die  heel  veel  moeten  kunnen
veranderen  en andere  dingen  kunnen  doen.  En als je dan  in een  moduletje  vast  zit,
dan  is er  alleen  maar  dat.  Leerlingen  willen  eens  iets  anders,  ook  al kunnen  ze dat
niet  goed,  of is het  ook  niet  de  bedoeling  dat  ze dat  al  kunnen,  maar  ze willen  het
al  een  keer  proberen.  Er  moet  voor  onze  leerlingen  vooral  veel  meer  afwisseling.
In  basis  metsen,  als  ze  daar  voortdurend  muurtjes  moeten  metsen,  dat  zegt  hun
niets.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

In  het  algemeen  kunnen  we  stellen  dat  bij  de  meeste  respondenten  de  mening
gedeeld  wordt  dat  het  systeem  van  modulair  onderwijs  een  gunstig  effect heeft  op
de  betrokkenheid  en  de  motivatie  van  de  leerlingen.  De  pedagogisch-didactische
insteek  van  het  modulair  onderwijs  werkt  dat  natuurlijk  ook  in  de  hand  (zie
hoofdstuk  4). 

Nogmaals  wijzen  we  op  de  knelpunten  in  het  deeltijds  onderwijs,  zoals  eerder  in
dit  hoofdstuk  beschreven.  Zo  is  er  een  grote  groep  leerlingen  van  het  DBSO die
ook  door  het  systeem  van  modulair  onderwijs  niet  aangesproken  worden.  Voor
deze  ‘probleemdoelgroep’  verandert  er  niets  aan  hun  welbevinden.  In
tegenstelling  tot  BSO en  DBSO-leerlingen  hebben  de  vierdegraadsstudenten  juist
veelal  bewust  en  gemotiveerd  gekozen  voor  de  opleiding  vierde  graad
verpleegkunde.

3.3.2 Deelcertificaten  voor  tussentijdse  succesbeleving

Een  manier  waarop  het  welbevinden  van  de  leerlingen  verhoogd  kan  worden  is
de  tussentijdse  succesbeleving.  In  het  modulair  onderwijs  tracht  men  deze
doelstelling  te  bereiken  door  middel  van  het  uitreiken  van  deelcertificaten  na  het
behalen  van  een module.  

Een  grote  groep  respondenten  heeft  aangegeven  dat  het  uitreiken  van
deelcertificaten  aan  leerlingen  motiverend  werkt.  Korte  modules  gevolgd  door
deelcertificaten  geven  leerlingen  moed  en  enthousiasme  om  verder  te  gaan.  De
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deelcertificaten  zorgen  op  zijn  minst  voor  een  (tijdelijke)  succesbeleving  bij  de
leerlingen.

“Het  (nvdr:deelcertificaat)  is ook een  stimulans  voor  hen,  die  mannen  die  het  echt
willen  doen  die  gaan  die  basissen  op  een  bepaald  moment  echt  doorvegen  tot  en
met  en  extra  komen  om  bepaalde  basissen  vlugger  te  halen.  In  die  zin  lukt  dat
systeem  wel.  Natuurlijk  wij  zitten  met  een  groep  van  jongeren  waar  wij
vraagtekens  rond  hebben  wat  gaat  ermee  gebeuren  hoe  gaat  het  lopen?  En of dat
nu  in  modularisering  is  of  in  ons  vroegere  systeem  die  vraagtekens  die  gaan  er
blijven.  Maar  ik vind  het  veel  beter.  Wij zijn er  nog  altijd   van  overtuigd  dat  we  er
jongeren  beter  mee  kunnen  maken  tegenover  het  vroegere  systeem.”
(Onderwijsvorm:  DBSO)

Voor  de  leerlingen  van  het  BSO  en  het  DBSO  geldt  dat  het  effect  van
deelcertificaten  weliswaar  aanwezig  is,  maar  dit  veelal  tijdelijk  van  aard  is.  Een
minder  gunstige  ontwikkeling  is  dat  veel  deelcertificaten  daarbij  nauwelijks  of
geen  waarde  op  de  arbeidsmarkt  hebben.  Het  (deel)certificaat  logistiek
(personenzorg)  leidt  bijvoorbeeld  tot  een  afgerond  geheel,  maar  de  leerling  is er  in
wezen  niets  mee.  De  geldigheid  van  het  deelcertificaat  wordt  niet  altijd  officieel
erkend  door  het  werkveld.

Een  toevoeging  met  betrekking  tot  de  deelcertificaten  die  enkel  geldt  voor  de
vierde  graad  is  dat  velen  de  deelcertificaten  wel  als  motiverend  zien  voor  de
studenten,  maar  niet  direct  noodzakelijk  achten  voor  deze  doelgroep.  Dit  heeft
enerzijds  wederom  met  de  bewuste  keuze  voor  de  opleiding  te  maken,  maar  ook
omwille  van  het  feit  dat  enkel  een  volledig  doorlopen  traject  leidt  tot  een  geldig
diploma  op  de  arbeidsmarkt.  

Toch  is er  een  kleine  groep  mensen  die  het  succesverhaal  van  de  deelcertificaten
niet  deelt.  De nadruk  die  er gelegd  wordt  op  het  behalen  van  een  module,  gevolgd
door  het  uitreiken  van  een  deelcertificaat  werkt  nog  meer  teleurstelling  in de  hand
als iemand  de  module  niet  behaalt.  Op  die  manier  zal  dit  hun  motivatie  om verder
te gaan  juist  doen  afnemen.  Het  is in deze  context  wel  belangrijk  om  op  te merken
dat  deze  mening  enkel  leefde  in scholen  waar  men  niet  de  mogelijkheid  heeft  of er
niet  voor  gekozen  heeft  modules  direct  opnieuw  aan  te  bieden  indien
leerlingen /studenten  een  module  niet  behaald  hebben.

“Nu  door  dit  systeem  en  dat  betekent  nu  juist  de  surplus,  niet  dat  vangnet  spelen
van  die  jongens  zolang  mogelijk  hier  te  houden,  maar  door  het  systeem  van
groepen  die  vaak  kleiner  zijn  en  zeker  als  je het  over  de  remediëring  hebt,  dan
vind  ik  dat  ook  een  grote  surplus.  […]  Dat  zijn  jongens  die  meestal  geen
succeservaring  krijgen.  Door  het  feit  dat  die  op  bepaalde  vlakken  wel  een
succeservaring  hebben  groeit  die  motivatie.  Hoe  klein  dat  vaak  ook is. Ik druk  dat
uit  zo  van  iemand  zien  glunderen  omdat  die  het  kan.  Terwijl  dat  in  een  ander
systeem  iemand  is die  mort  omdat  die  het  niet  kan.  Dat  is het  verschil  en  dat  vind
ik een  heel  groot  verschil.”  (Onderwijsvorm:  BSO)
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Meer  toetsmomenten  houden  ook  in  dat  leerlingen  telkens  weer  teleurgesteld
kunnen  worden.  

“Als  je drie  modules  hebt  op  één  schooljaar  moet  je drie  maal  deliberen.  Dus  ze
kunnen  drie  maal  door  de  mand  vallen.  Het  werkt  dus  omgekeerd.  Het  werkt  dus
niet  altijd,  inderdaad,  het  idee  is zeer  lovend:  ze  halen  een  certificaat,  het  is extra
motiverend  voor  het  volgende  te  halen.  Als  ik  het  pessimisich  mag  zeggen,  ze
halen  zestig  procent  dat  werkt  ook  demotiverend  voor  het  volgende,  dat  kan  ook
zo werken,  dat  hebben  we  ook vastgesteld,  jammer  genoeg.  De leerstof  afstemmen
op  wat  er  in de  leefwereld  gebeurt  of in de  praktijk  werkt  zeer  stimulerend,  dat  is
een  zeer  positief aspect.”  (Onderwijsvorm:  BSO) 

3.4 Het stimuleren  van levenslang  en levensbreed  leren

Voortgaand  op  de  pedagogisch-didactische  vernieuwing  is  één  van  de  volgende
doelstellingen  het  stimuleren  van  levenslang  en  levensbreed  leren.  Dit  is mogelijk
indirect  te operationaliseren.  Levenlang  en levensbreed  leren  vraagt  om een  aantal
competenties  zoals  zelfstandig  kunnen  werken,  keuzes  kunnen  maken,  het  leren
plannen,  … Dat  wordt  bijgebracht  hoofdzakelijk  via  de  pedagogisch-didactische
aanpak  en  begeleiding  bij het  uitstippelen  en  afleggen  van  een  leerweg.  Zoals  uit
de  analyse  van  de  interviews  gebleken  is,  zijn  er  voldoende  aanzetten  te  vinden
naar  een  grotere  zelfstandigheid  van  de  leerlingen.  Bekijken  we  echter  het  maken
van  individuele  keuzes  en  het  leren  plannen,  dan  stuiten  we  enerzijds  op
beperkingen  op  enerzijds  het  programmatorisch  vlak,  waardoor  er  nog  veel  zaken
voor  de  leerling  bepaald  worden.  Anderzijds  is het  streven  naar  een  hogere  mate
van  individualiteit  en leren  plannen  een  groeiproces.  Naarmate  een  leerling  in zijn
traject  vordert  kan  er  steeds  meer  eigen  initiatief  worden  verwacht.  Voor  meer
uitgebreide  informatie  verwijzen  we  naar  hoofdstuk  3 en hoofdstuk  4.

3.5 Het realiseren  van een flexibele  afstemming  op de arbeidsmarkt

Een  volgend  doel  dat  de  overheid  met  modularisering  wil  bereiken  is  het
realiseren  van  een  flexibele  afstemming  van  het  onderwijs  op  de  arbeidsmarkt.  Op
het  moment  van  de  dataverzameling  was  er  nog  geen  directe  uitstroom  naar  de
arbeidsmarkt  geweest.  Daarom  gaan  we  in  deze  paragraaf  eerst  in  op  hoe  de
geïnterviewden  aankijken  tegen  de  arbeidsmarktgerichtheid  van  het
onderwijsprogramma  en  wat  ze  denken  over  de  afstemming  van  leren  en  werken
binnen  het  secundair  onderwijs  (bijvoorbeeld  via  stages).  Daarna  bekijken  we  nog
kort  wat  de  geïnterviewden  denken  over  de  mate  waarin  onderwijs  en
arbeidsmarkt  door  modularisering  op  elkaar  afgestemd  zijn. 
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3.5.1 De arbeidsmarktgerichtheid  binnen  het  onderwijs

Over  de  arbeidsmarktgerichtheid  binnen  het  onderwijs  zijn  de  meningen  sterk
verdeeld.  Het  merendeel  van  de  geïnterviewden  is van  mening  dat  de  leerling  of
student  door  de  duidelijkere  afstemming  van  de  verschillende  ‘vakken’  veel  meer
dan  vroeger  de  samenhang  ertussen  ziet  en  hun  stof  beter  beheersen.  Toch  zijn
sommigen  van  mening  dat  de  aansluiting  juist  moeilijker  is  geworden  ook  al
beheersen  de  leerling  hun  stof beter.

Enkele  respondenten  vinden  het  belangrijk  dat  leerlingen  voldoende  ruimte
moeten  krijgen  om  zoveel  mogelijk  toe  te  werken  naar  een  reële  arbeidssituatie.
Toch  moet  geaccepteerd  worden  dat  in  een  schoolsetting  niet  voldoende  tijd  en
ruimte  beschikbaar  is  om  iemand  volledig  voor  te  bereiden  op  zijn  toekomstige
job. De finesses  van  het  vak  zal  een  jongere  opdoen  tijdens  zijn  verdere  stage  en/
of  opleiding.  Het  initiële  onderwijs  wordt  dan  gezien  als  één  van  de
onderwijsverstrekkers.  Bepaalde  modules  volg  je in het  secundair  onderwijs,  maar
zou  je  wellicht  ook  kunnen  verder  zetten  bij  de  VDAB,  VIZO,  Centra  voor
volwassenenonderwijs,  …  zolang  iedereen  maar  werkt  met  dezelfde  structuren.

Sommigen  geven  aan  dat  de  mensen  op  de  werkvloer  meer  tevreden  zijn  over  de
leerlingen  tijdens  stages.  Werkgevers  hebben  de  indruk  dat  leerlingen  bepaalde
technieken  beter  beheersen,  de  samenhang  tussen  verschillende  gebieden  beter
zien,  de  leerlingen  mondiger  zijn  geworden,…  Naar  een  betere  aansluiting  op  de
arbeidsmarkt  toe, is er  tot  nu  toe  echter  weinig  samenwerking  te bespeuren  tussen
VDAB, VIZO en OSP. 

Anderen  daarentegen  krijgen  vanaf  de  werkvloer  juist  de  omgekeerde  signalen:
leerlingen  zouden  juist  veel  minder  in staat  zijn om  te kunnen  functioneren  op  de
werkvloer.  Ze  zijn  niet  gewend  om  verschillende  taken  tegelijkertijd  te  moeten
uitvoeren,  bepaalde  zaken  worden  nu  te  laat  tijdens  de  opleiding  behandeld.  De
toegenomen  mondigheid  van  leerlingen  wordt  ook  niet  op  alle  soorten
werkvloeren  geapprecieerd.  Deze  mondigheid  wordt  vaak  ervaren  als  zijnde  een
excuus  om klusjes af te schuiven  die  leerlingen  niet  fijn vinden  om te doen.

Het  combineren  van  leren  en  werken,  blijkt  niet  altijd  eenvoudig  te  zijn.  Volgens
sommigen  is het  modulair  onderwijs  wel  geschikt  als  structuur  in  het  onderwijs,
maar  sluit  het  niet  goed  aan  bij  de  taken  op  de  werkvloer.  In  een  werksituatie
worden  handelingen  immers  niet  altijd  opgesplitst,  maar  moet  een  werknemer
meerdere  handelingen  ineens  kunnen  toepassen.

“Als je ziet  dat  modulair  een  goed  systeem  is voor  school, dan  zeg  ik ‘ja’. Is het  een
goed  systeem  op  de  werkvloer?  Ik  heb  daar  mijn  twijfels  bij. Nochtans  proberen
wij  zoveel  mogelijk  aan  de  werkgever  te  zeggen  wat  de  module  is  en  wat  zij
moeten  kunnen,  maar  voor  de  werkgever  is  het  niet  altijd  mogelijk.  Als  mensen
mee  gaan  voor  de  bouw  en  in  zijn  module  staat  dat  hij  een  uurtje  moet  metsen,
maar  ge  zijt  een  huis  aan  het  zetten.  Dan  kan  ik  me  heel  goed  inbeelden  dat  de
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baas  niet  gaat  zeggen  van  ‘gij kunt  een  muurtje  van  dat  huis  zetten’.  De  mensen
kunnen  zich  dat  niet  permitteren.  Wat  gebeurt  er  dan?  Die  moeten  constant
bakstenen  gaan  dragen  of  de  ganse  dag  gaan  kuisen…  wij  proberen  dat  zoveel
mogelijk  zelf  op  te  lossen.  Het  is  inderdaad  frustrerend  om  te  zeggen  “enkel
groenten  snijden”.  Ik denk  niet  dat  wij hier  zo werken  dat  zij enkel  maar  constant
mortelen  moeten.  Wij  proberen  zij  echt  zoveel  mogelijk  competenties  in  één
oefening  te  stoppen  dat  zij ook  voelen  dat  zij effectief  met  iets  bezig  zijn  en  dan
niet  echt  nauw  te  werken  en  te  zeggen  van  er  staat  hier  dat  hij  bakstenen  moet
kunnen  afkuisen.”  (Onderwijsvorm:  DBSO)

“Als leerlingen  op  stage  gaan  dan  staat  deze  stage  in het  teken  van  de  module  die
ze  tot  hiertoe  gehad  hebben.Voor  sommige  studiegebieden  vormt  dat  geen  enkel
probleem,  indien  iemand  bijvoorbeeld  de  module  ijzervlechten  volgt,  dan  houdt
deze  zich  tijdens  zijn  stage  enkel  bezig  met  ijzervlechten.  Voor  andere
studiegebieden  daarentegen  blijkt  dit  in  de  praktijk  minder  gemakkelijk  op  te
lossen.  Stel  nu  iemand  volgt  de  module  zaal.  Op  dat  moment  tijdens  zijn  stage  is
er niet  genoeg  werk  in de  zaal,  maar  er is wel  hulp  nodig  in de  keuken…leerlingen
moeten  dan  flexibel zijn, maar  eigenlijk mag  het  niet.”  (Onderwijsvorm:  BSO)

De  opzet  binnen  het  modulair  is  dat  leerlingen  tijdens  hun  opleiding  stap  voor
stap  diverse  onderdelen  van  een  beroep  behandelen.  Er wordt  van  stageplaatsen
min  of  meer  verwacht  deze  opbouw  te  respecteren.  Deze  implicaties  te  moeten
vertalen  naar  de  stageplaatsen  is  niet  altijd  evident.  ‘Het  is  zo  al  moeilijk  om
werkplaatsen  te  vinden,  laat  staan  dat  je  die  dan  nog  eens  eisen
(basiscompetenties)  gaat  opleggen’.  Volgens  een  aantal  scholen  dient
modularisering  dan  ook  meer  als  hefboom  gebruikt  te  worden  zodat  ook
werkgevers  een  actievere  rol  in  opleiding  opnemen.  Dit  blijkt  momenteel  een
groot  knelpunt  in  alle  beroepsopleidingen  die  werkplekleren  integreren.
Werkgevers  zouden  basiscompetenties  moeten  herkennen  en  als  leidraad  moeten
kunnen  zien/erkennen.  De  certificaten  kunnen  misschien  formeel  wel  van
betekenis  zijn  in  een  opleidingstraject,  maar  op  de  arbeidsmarkt  zijn  ze (nog)  niet
(genoeg)  gekend  en  worden  ze  ook  niet  gehonoreerd.  Voor  de  jongeren  werkt  dit
demotiverend.  Dit  staat  dus  haaks  op  het  verwachte  motiverende  aspect  van  de
tussentijdse  succesbeleving.  

“De  contacten  met  het  werkveld,  niet  iedereen  is  geïnformeerd  daarover,
onderwijs  ja maar  het  werkveld  zit  er  ook nog  dat  geïnformeerd  moet  worden,  het
overleg  tussen  volksgezondheid  en  onderwijs  vind  ik  toch  wel  belangrijk.”
(Onderwijsvorm:  BSO)

3.5.2 Aansluiting  onderwijs  en arbeidsmarkt

Tijdens  de  interviews  is  een  aantal  keer  ter  sprake  gekomen  dat  werkgevers,
bijvoorbeeld  tewerkstellingsverantwoordelijken  te  weinig  betrokken  worden  bij
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het  ontwikkelen  van  het  systeem.  Vergaderingen,  inlichtingen  zijn  vooral  gericht
op  de  leerkrachten  praktijk,  algemene  vakken,  directies,… maar  te  weinig  op  het
werkveld.  Indien  we  denken  aan  een  van  de  doelstellingen  van  het  modulair  om
de  aansluiting  op  de  arbeidsmarkt  te  verbeteren,  is  het  betrekken  van  het
werkveld  bij het  opzetten  en  de  uitwerking  van  de  modularisering  een  belangrijk
aandachtspunt.

Voor  het  deeltijds  onderwijs  heeft  modularisering  naar  arbeidsmarktkansen  toe
een  zeer  positief  gevolg.  Tot  hiertoe  kunnen  er  in  het  DBSO  enkel  certificaten
behaald  worden,  die  nauwelijks  of geen  waarde  hebben  op  de  arbeidsmarkt.  Voor
DBSO biedt  het  experiment  modularisering  daarentegen  een  grote  kans  om zich  te
kunnen  profileren  en  door  te  kunnen  groeien  tot  een  volwaardige  opleiding  met
(deel)certificaten  die  gelijkgesteld  zijn  aan  het  BSO.  Dankzij  de  modularisering
heeft  het  deeltijds  onderwijs  ook  de  mogelijkheid  om  meer  via  een  inhoudelijke
structuur  te  werken.  In  het  lineair  onderwijs  bestaan  er  immers  geen  leerplannen
voor  het  DBSO,  terwijl  ze  in  het  modulair  nu  werken  met  basiscompetenties,  te
integreren  eindtermen  en sleutelvaardigheden.  

3.6 Het doorzichtiger maken  van het onderwijsaanbod

Een laatste  doelstelling  van  de  overheid  is dat  modulair  onderwijs  bijdraagt  tot  het
doorzichtiger  maken  van  het  onderwijsaanbod.  Dit  kan  geoperationaliseerd
worden  als  de  mate  waarin  leerlingen  begrijpen  en  weten  welke  leerwegen  zij
kunnen  doorlopen.  We geven  een  aantal  opgedane  indrukken  weer.

Uit  de  interviews  is in de  meeste  gevallen  naar  voren  gekomen  dat  elke  school  een
totaaloverzicht  van  de  verschillende  mogelijke  trajecten  binnen  een  studiegebied
heeft  ophangen.  Dit  overzicht  wordt  ook  kenbaar  gemaakt  aan  de  leerlingen  (zie
hoofdstuk  3, paragraaf  5). In veel  scholen  is het  niet  mogelijk  om  al deze  trajecten
te volgen.  De leerlingen  worden  in  dat  geval  op  de  hoogte  gesteld  welke  trajecten
er  mogelijk  zijn. Toch  zijn  er  ook  scholen  die  enkel  de  informatie  verschaffen  over
welke  trajecten  de  betreffende  school  zelf  aanbiedt.  In  die  gevallen  is  de
doorzichtigheid  van  het  aanbod  voor  de  leerlingen  iets meer  afgezwakt.  Een ander
element  dat  verantwoordelijk  is  voor  een  niet-optimale  doorzichtigheid  van  het
onderwijsaanbod  heeft  te  maken  met  de  scheiding  van  de  studiegebieden.  Deze
trajecten  bestaan  nog  allemaal  naast  elkaar.  Eventuele  overlappingen  tussen  of
overstapmogelijkheden  naar  andere  studiegebieden  zijn  dan  ook  weinig  bekend
bij de  leerlingen.

4 Besluit

In  de  scholen  die  betrokken  zijn  bij  het  experiment  wordt  modularisering  niet
overal  in  dezelfde  mate  doorgevoerd.  Sommige  scholen  slagen  erin  om  zowel  op
inhoudelijk  en  programmatorisch  vlak  echte  stappen  te zetten  als op  pedagogisch-
didactisch  vlak,  in  andere  scholen  blijft  modularisering  beperkt  tot  of  is  het  niet
veel meer  dan  wat  minimaal  vereist  is. 
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In  het  voltijds  beroepsonderwijs  valt  op  dat  pedagogisch-didactische  vereisten
vaker  gerealiseerd  zijn  (in  zes  op  de  tien  scholen)  dan  de  programmatorische  (in
vier  op  de  tien  scholen).  Als  de  programmatorische  in  sterkere  mate  gerealiseerd
zijn,  dan  is dat  voornamelijk  in  scholen  die  ook  pedagogisch-didactisch  al  verder
staan.  In  de  helft  van  de  vierdegraads  scholen  zijn  zowel  de  programmatorische
aspecten  als  de  pedagogisch-didactische  samen  verdergaand  doorgevoerd.  Dat  de
realisatie  van  modularisering  in  de  vierde  graad  verder  staat  dan  in  het  BSO kon
verklaard  worden  door  de  verschillende  context  waarin  ze zich bevinden.   

De  situatie  in  het  DBSO  kan  het  best  apart  bekeken  worden,  gezien  de  grote
verschillen  tussen  het  DBSO  en  BSO en  vierde  graad.  Men  is  in  het  DBSO  op
pedagogisch-didactisch  vlak  zeker  aan  het  werken  in de  geest  van  modularisering
en ook via de  programmering  kan  men  maatwerk  bieden  en ervoor  zorgen  dat  een
leerling  een  op  maat  gesneden  leerweg  doorloopt.  In  die  zin  is modularisering  in
het  DBSO meestal  geslaagd,  in  het  bijzonder  omdat  de  modules  nu  een  structuur
bieden  die  men  ook aan  de  leerling  kan  overbrengen.  Aan  de  andere  kant  mag  niet
vergeten  worden  dat  het  DBSO heel  sterk  geconfronteerd  heeft  met  spijbelende  of
schoolmoeë  leerlingen,  en  met  leerlingen  die  door  een  negatieve  keuze  in  het
DBSO zitten  of die  om negatieve  redenen  doorgestuurd  zijn naar  het  DBSO. 

De vraag  is natuurlijk  of de  doelen  die  de  overheid  koppelde  aan  de  invoering  van
het  modulair  systeem  inderdaad  bereikt  kunnen  worden.  Op  basis  van  de
gegevens  die  uit  dit  onderzoek  naar  voren  komen  kunnen  we  enkel  indicaties
geven  voor  de  mogelijke  bereikbaarheid.  Wat  het  realiseren  van  pedagogisch-
didactische  vernieuwing  betreft  en  het  voorbereiden  van  de  leerlingen  op
levenslang  en levensbreed  leren  kan  men  ons  inziens  er  gerust  in zijn dat  men  met
modularisering  deze  doelen  bereikt  of bereikbaar  maakt,  al kan  er zeker  nog  meer
werk  gemaakt  worden  van  zelfsturing.  Voor  de  andere  vier  doelen  (het
verminderen  van  de  ongekwalificeerde  uitstroom,  het  verhogen  van  het
welbevinden  van  de  leerlingen,  het  realiseren  van  een  flexibele  afstemming  op  de
arbeidsmarkt  en  het  doorzichtiger  maken  van  het  onderwijsaanbod)  is  de
conclusie  veel minder  éénduidig.  Sommige  elementen  wijzen  erop  dat  deze  doelen
bereikbaar  zijn,  andere  weer  niet  of  toch  niet  zoals  bedoeld.  Het  volgende
onderzoeksdeel  waarin  op  een  kwantitatieve  manier  de  effecten  gemeten  worden,
zal hier  misschien  meer  licht  op  werpen.  
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HOOFDSTUK 7
BESLUIT EN BELEIDSAANBEVELINGEN

In  dit  onderzoeksgedeelte  werd  de  implementatie  van  modularisering  in  het
secundair  beroepsonderwijs  beschreven  en  geëvalueerd.  Zowel  de  gevolgen  voor
de  inhoudelijke  en  programmatorische  component  van  het  onderwijs  als  de
gevolgen  voor  de  pedagogisch-didactische  en  de  organisatorische  component
werden  bekeken.  Hieruit  bleek  dat  er  nog  heel  wat  knelpunten  zijn  die  een
volwaardige  implementatie  van  modulair  onderwijs  in  de  weg  staan.
Voortbouwend  op  de  resultaten  van  het  kwalitatief  onderzoek  gaan  we  in  dit
hoofdstuk  eerst  in  op  de  vraag  naar  de  veralgemening  van  het  modulair  systeem
in  het  secundair  beroepsonderwijs  (§1)  en  vervolgens  formuleren  we
aanbevelingen  voor  een  goede  implementatie  van  het  modulaire  systeem  (§2). 

1 De  realisatie  van modularisering in het secundair
beroepsonderwijs

Modularisering  werd  experimenteel  geïmplementeerd  in  het  voltijds
beroepsonderwijs,  het  deeltijds  beroepsonderwijs  en  in  de  vierde  graad
verpleegkunde  van  het  studiegebied  personenzorg.  Voor  elke  onderwijsvorm  was
de  context  van  modularisering  anders  en  dat  kwam  ook  duidelijk  tot  uiting  in  de
manier  waarop  modularisering  gerealiseerd  werd.  

Het  meest  ingrijpend  was  modularisering  voor  de  inhoudelijke  en
programmatorische  component  van  het  onderwijs.  Dat  is  vooral  het  geval  in  het
voltijds  beroepsonderwijs  en  in  de  vierdegraads  scholen,  omdat  deze  twee
onderwijsvormen  een  traditioneel  lineair  systeem  hadden.  Voor  het  deeltijds
beroepsonderwijs  was  de  nieuwe  programmering  minder  ingrijpend,  aangezien  ze
daar  al  voor  de  invoering  van  modularisering  heel  soepel  was.  Tegelijk zagen  we
dat  modularisering  vaker  verder  doorgedreven  werd  in  scholen  waar  men
pedagogisch-didactisch  al  veel  meer  aansluit  bij de  principes  van  modularisering
dan  in scholen  waar  dat  niet  het  geval  was.   

In  principe  moet  modularisering  ertoe  leiden  dat  leerlingen  een  aantal
leertrajecten  kunnen  doorlopen,  afgestemd  op  hun  eigen  behoeften  en  wensen.  De
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flexibiliteit  is  echter  geen  doel  op  zich,  maar  een  middel.  Dat  betekent  dat  men
zich  moet  afvragen  welke  mate  van  flexibiliteit  in leertrajecten  nodig  is en hoeveel
mogelijke  leerwegen  leerlingen  binnen  de  leertrajecten  moeten  aangeboden
worden,  gegeven  de  vooropgestelde  doelen.  Het  antwoord  op  deze  vraag  wordt
voor  een  deel  bepaald  door  de  eigenheid  van  het  secundair  beroepsonderwijs  en
door  de  kenmerken  van  het  leerlingenpubliek.   

Wat  de  eigenheid  van  het  secundair  beroepsonderwijs  betreft,  kan  gezegd  worden
dat  het  de  leerlingen  een  stevige  basis  moet  geven  om  te  kunnen  functioneren  in
de  maatschappij  (op  de  arbeidsmarkt  en  als  burger).  Het  is dus  belangrijk  dat  alle
leerlingen  zowel  algemeen  gevormd  worden  als  specifiek  voor  een  beroep  én  dat
ze uiteindelijk met  een  volwaardige  kwalificatie  het  onderwijs  verlaten.  Binnen  het
onderwijs  wordt  er  ook  gestreefd  naar  een  duidelijke  opbouw  in  het  curriculum.
De  onderwijsinhouden  binnen  een  studiegebied  vormen  duidelijk  een  geheel
aangezien  ze  de  leerlingen  opleiden  tot  een  specifiek  beroep.  Ze  bouwen  op  zijn
minst  voor  een  deel  op  elkaar  voort  en  de  moeilijkheidsgraad  neemt  geleidelijk
aan  toe.  (Een  volwaardig  lasser  wordt  men  niet  in  één  module;  eerst  leert  men  in
een  module  een  bepaalde  basistechniek  of  –technieken  aan,  in  daaropvolgende
modules  leert  men  die  technieken  voor  verschillende  doelen  toepassen.)  

Wat  de  leerlingengroep  betreft,  moet  in  het  achterhoofd  gehouden  worden  dat  in
het  beroepsonderwijs  jongeren  met  problematische  schoolloopbanen,  school-
moeheid,  … oververtegenwoordigd  zijn,  en  dat  deze  jongeren  dus  baat  kunnen
hebben  bij structuur  en duidelijkheid,  bij individuele  begeleiding  en  maatwerk,  bij
een  duidelijke  relevantie  van  de  leerinhouden  (bijvoorbeeld  door  de  inhouden
expliciet  te koppelen  aan  de  beroepspraktijk).  

Omdat  binnen  het  secundair  beroepsonderwijs  de  drie  onderwijsvormen  (voltijds,
deeltijds  en  vierde  graad)  nog  van  elkaar  verschillen  wat  de  doelen  en
leerlingengroep  betreft,  is  het  dus  goed  mogelijk  dat  de  gewenste  vorm  van
modularisering  in  de  drie  vormen  anders  is.  Van  groot  belang  is  wel  dat  de
continuïteit  in het  leerprogramma  dat  een  jongere  doorloopt  bewaard  blijft. Indien
de  keuze  uit  leertrajecten  en  leerwegen  groot  is,  dan  is  het  aangewezen  dat  er
trajectbegeleiding  is. 

Aan  de  andere  kant  mag  de  organisatorische  context  bij  het  nemen  van  de
beslissing  over  het  al dan  niet  verder  invoeren  van  modularisering  niet  uit  het  oog
verloren  worden.  Er  is  een  groot  verschil  tussen  de  mogelijkheden  van  grote  en
kleine  scholen,  tussen  de  mogelijkheden  van  studiegebieden  met  veel  leerlingen
en  studiegebieden  met  weinig  leerlingen.  Een  probleem  hierbij  is  dat  niet  alle
scholen  binnen  de  huidige  context  in  staat  zijn  om  genoeg  leertrajecten  en
individuele  leerwegen  aan  te  bieden.  Het  onderzoek  toonde  duidelijk  aan  dat  als
leerlingen  vastlopen  in hun  traject dit  zeer  nadelige  gevolgen  heeft.  

De  globale  indruk  bij  de  respondenten  is  wel  dat  de  balans  na  een  paar  jaar
overwegend  positief  is, ook  al  is modularisering  nog  altijd  niet  gerealiseerd  zoals
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het  zou  moeten.  Ook  als  modularisering  na  afloop  van  het  experiment  niet
verankerd  zou  worden  in  het  onderwijssysteem,  zal  men  toch  zoveel  mogelijk
proberen  om  al het  goede  uit  modularisering  te behouden  en  zal  het  onderwijs  er
zeker  anders  blijven  uitzien.  Een  belangrijk  probleem  is  wel  dat  men  toch  een
hoop  goede  dingen  die  men  nu  gerealiseerd  heeft  door  het  experiment,  zal  blijken
te  verliezen  als  de  vereiste  omkadering  er  niet  is  en  men  moet  handelen  in
overeenstemming  met  wetten  en bepalingen  die  haaks  op  de  praktijk staan.  

2 Beleidsaanbevelingen  voor de realisatie  van modularisering

Ook  al  is  de  vraag  naar  de  vorm  die  modularisering  in  het  secundair
beroepsonderwijs  moet  krijgen  nog  niet  helemaal  beantwoord,  toch  kunnen  op
basis  van  het  onderzoek  aanbevelingen  geformuleerd  worden  voor  een  verdere
invoering  van  modularisering.  De  aanbevelingen  hebben  in  de  eerste  plaats
betrekking  op  de  drie  componenten  van  modularisering  (§2.1  tot  en  met  §2.3),
maar  daarnaast  ook  op  de  regelgeving  (§2.4),  de  afstemming  van  verschillende
onderwijssystemen  (§2.5) en het  creëren  van  een maatschappelijk  draagvlak  (§2.6).

2.1 Realiseren  van modularisering  op inhoudelijk  en programmatorisch  vlak 

Het  ontwikkelen  en  invoeren  van  nieuwe  onderwijsprogramma’s  vraagt  van  de
scholen  veel  tijd  en  energie.  Om  de  realisatie  van  modularisering  op  inhoudelijk
en  programmatorisch  vlak  vlot  te  laten  verlopen,  dienen  scholen  voldoende
ondersteund  te  worden,  rekening  houdend  met  de  eigenheid  en  pedagogische
vrijheid  van  de  scholen.  De  mening  van  de  scholen  over  bijvoorbeeld  de
basiscompetenties  waarmee  zij moeten  werken  maakt  dat  heel  duidelijk:  scholen
zijn  zeker  voorstander  van  een  sturing  op  dit  vlak  door  de  overheid  omdat  ze  er
zich  van  bewust  zijn  dat  de  kwaliteit  en  uniformiteit  over  de  scholen  heen  dient
gegarandeerd  te worden,  maar  als de  sturing  te sterk  wordt  vreest  men  ervoor  dat
de  eigenheid  van  de  school  niet  meer  voldoende  tot  haar  recht  zal  komen.  De
ondersteuning  door  de  overheid  is dus  zeker  welkom,  maar  het  is belangrijk  om
de  reikwijdte  van  wat  de  overheid  oplegt  in  de  gaten  te  houden  en  die  af  te
stemmen  op de  autonomie   en vrijheid  van  de  scholen  hebben.  

Op  dit  moment  zijn  er  nog  veel  onzekerheden  over  wat  nu  de  goede  (laat  staan
beste)  varianten  zijn  van  modularisering.  Ook  is de  modularisering  zoals  ze  er  nu
uitziet  nog  niet  wat  ze  zou  kunnen  zijn  indien  de  huidige  belemmeringen  in  de
regelgeving  en  in  de  organisatorische  mogelijkheden  er  niet  meer  waren  (zie
verder  voor  aanbevelingen  op  dit  vlak).  Dat  betekent  dat  modularisering  zeker
nog  niet  zijn  definitieve  vorm  heeft  en  dat  de  implementatie  nog  een  tijd  zal
doorlopen.  De  richtlijnen  en  bepalingen  die  door  de  overheid  vastgelegd  zijn,
zullen  dus  in geval  van  veralgemening  van  de  modularisering  zeker  nog  wijzigen.
Omdat  de  ondersteuning  door  de  overheid  nu  georganiseerd  is per  studiegebied,
is  het  belangrijk  dat  men  er  blijft  over  waken  dat  de  implementatie  over  de
studiegebieden  heen  uiteindelijk  voldoende  uniform  is.  
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Het  is aangewezen  dat  de  ondersteuning  door  de  overheid  aangevuld  wordt  met
methoden  waarbij  de  scholen  ook  elkaar  kunnen  ondersteunen.  Alle scholen  staan
uiteindelijk  voor  dezelfde  opdracht  en  kampen  voor  een  groot  deel  met  dezelfde
problemen  en  beperkingen.  Op  dit  moment  worden  ervaringen  en  oplossingen
nog  veel  te  weinig  gedeeld.  De  houding  van  de  scholen  tegenover  onderlinge
samenwerking  is  echter  dubbel:  enerzijds  ziet  men  dat  men  door  de  krachten  te
bundelen  verder  zou  kunnen  geraken  en  dit  op  een  efficiëntere  manier;  anderzijds
ervaart  men  ook  dat  scholen  geneigd  zijn  hun  eigen  manier  van  werken  af  te
schermen  en  producten  (zoals  handboeken,  werkmethodes,  …) niet  met  anderen
te  delen.  Er  dient  dus  naar  methodieken  gezocht  te  worden  die  ervarings -
uitwisseling  en  expertisedeling  bevorderen,  maar  die  niet  bedreigend  overkomen
en  waarbij  scholen  het  gevoel  hebben  dat  de  baten  die  ze  erbij  hebben  in
verhouding  staan  tot  wat  zij  zelf  inbrengen  en  aanleveren.  De  koepels  en
pedagogische  begeleidingsdiensten  kunnen  vanzelfsprekend  een  rol  spelen  in  het
bij elkaar  brengen  van  de  scholen,  maar  de  overheid  dient  zeker  als  facilitator  op
te  treden  om  op  dit  vlak  ook  netoverschrijdend  te  kunnen  werken.  We
benadrukken  dat  het  faciliteren  voorrang  moet  krijgen  op  het  inhoudelijk  sturen.
Scholen  maakten  immers  duidelijk  dat  zij  de  voorrang  geven  aan  informeel  en
spontaan  gegroeid  overleg  op  basis  waarvan  zij  dan  zelf  beslissingen  nemen.
Vooral  in  de  eerste  fase  van  implementatie  is het  uitwisselen  van  ervaring  en  het
delen  van  expertise  belangrijk,  maar  ook  na  verloop  van  tijd  kan  het  nog  van  nut
zijn  om  scholen  met  een  zekere  regelmaat  (bijvoorbeeld  één  maal  per  jaar)  met
elkaar  in  contact  te  brengen.  Het  onderwijsveld  is  immers  voortdurend  in
beweging  en  modularisering  kan  niet  los  gezien  worden  van  andere
ontwikkelingen,  zoals  bijvoorbeeld  de  herwaardering  van  het  technisch  en
beroepsonderwijs.   

Als het  werken  in een  modulair  systeem  geen  vrije keuze  is, dient  er  veel aandacht
besteed  te  worden  aan  het  motiveren  van  de  scholen,  zodanig  dat  de  scholen  ook
intrinsiek  gemotiveerd  raken  en  dat  de  motivatie  niet  enkel  gevonden  wordt  in
bijvoorbeeld  het  toegekend  krijgen  van  extra  middelen.  Het  is zeer  belangrijk  dat
de  scholen  achter  de  principes  van  modularisering  staan  en  dat  zij die  principes
ook  in de  praktijk  tot  uiting  kunnen  laten  komen.  Als de  overheid  modularisering
oplegt,  moet  zij ervoor  zorgen  dat  de  rationale  achter  modularisering  duidelijk  is.
Het  onderzoek  toonde  duidelijk  aan  dat  scholen  die  echt  achter  de  vernieuwingen
staan,  veel verder  geraken  in de  realisatie  ervan.  

Na  verloop  van  tijd  zal  de  programmering  van  het  onderwijs  met  modules  en  de
inhoudelijke  invulling  ervan  geëvalueerd  moeten  worden.  Eventuele  leemtes,
overlappingen,  afstemmingsproblemen,  … dienen  gedetecteerd  en  geremedieerd
te  worden.  Hierbij  zal  het  nodig  zijn  om  de  terugkoppeling  te  maken  naar  de
opleidings-  en beroepsprofielen.  
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2.2 Realiseren  van modularisering  op pedagogisch- didactisch  vlak

De  pedagogisch-didactische  aanpak  die  bij  modularisering  hoort  is  veeleisend
voor  de  leerkrachten.  Verschillende  respondenten  uit  het  onderzoek  maakten
duidelijk  dat  het  niet  evident  is dat  leerkrachten  over  alle  capaciteiten  beschikken
om  de  pedagogisch-didactische  principes  in  de  praktijk  te  brengen.  Een
belangrijke  taak  is hier  dus  weggelegd  voor  de  lerarenopleiding.  Het  is belangrijk
dat  in de  lerarenopleiding  de  nieuwe  rol van  de  leerkracht,  namelijk  begeleider  en
coach)  goed  weerspiegeld  wordt  in  de  opleiding.  Daarbij  is  het  belangrijk  dat
leerkrachten  in  spe  in  hun  opleiding  werkvormen  aanleren  waardoor  ze  ervoor
kunnen  zorgen  dat  ook  leerlingen  de  rol  die  van  hen  verwacht  wordt  kunnen
opnemen.  Een  essentieel  aspect  is dat  de  leerkrachten  ook  voldoende  voorbereid
worden  op  individuele  begeleiding  en  remediëring  van  leerlingen.  Tijdens  de
opleiding  (maar  dat  geldt  natuurlijk  ook  mocht  er  geen  sprake  zijn  van  modulair
onderwijs)  verdient  het  aanbeveling  om  voldoende  aandacht  te  besteden  aan  het
specifieke  van  lesgeven  in  beroepsonderwijs.  Leerkrachten  zijn  op  dit  moment
vaak  niet  voorbereid  op  het  feit  dat  jongeren  in  het  beroepsonderwijs  andere
interesses  hebben,  op  een  andere  manier  leren,  andere  normen  en  waarden
hanteren,  een  andere  sociale  (vaak  moeilijke  tot  zelfs  problematische)  achtergrond
hebben  en  dergelijke  meer.  Naast  pedagogische  en  didactische  vaardigheden,
dient  er  in  de  lerarenopleiding  ook  aandacht  te  zijn  voor  de  sociale  en
communicatieve  vaardigheden  die  de  leerkrachten  voorbereiden  op  het  werken  in
teams.  

Voor  de  leerkrachten  die  al een  groot  deel  van  hun  loopbaan  in een  lineair  systeem
gefunctioneerd  hebben,  kan  bijscholing  (ongeacht  of die  nu  door  de  school,  door
de  koepel  of  door  andere  georganiseerd  wordt)  een  middel  zijn  om  kennis  te
maken  met  nieuwe  praktijken  en  om  die  praktijken  te  leren  toepassen.  Alle
aspecten  van  het  pedagogisch-didactische  kunnen  hierbij  aan  bod  komen:
didactisch  materiaal,  werkvormen,  evaluatiemethodes,  begeleiding,  individuele
remediëring,  … Voor  deze  leerkrachten  blijkt  het  vakoverschrijdend  werken  (met
integratie  van  theorie  en  praktijk)  en  het  werken  in  teams  het  moeilijkst  te  zijn  of
het  meest  weerstand  op  te  roepen.  Dat  kan  dus  het  best  een  extra  aandachtspunt
zijn in de  bijscholing.  

Alle  leerkrachten,  ongeacht  of  ze  nu  in  hun  opleiding  al  voorbereid  zijn  op  het
werken  met  modulaire  systemen  of  dat  het  leerkrachten  zijn  die  alles  al  doende
zullen  moeten  leren,  kunnen  er  baat  bij  hebben  dat  goede  pedagogisch  en
didactische  praktijken  gebundeld  worden.  De overheid  zou  praktijken  die  hun  nut
en  meerwaarde  in  het  modulair  onderwijs  duidelijk  aantonen  bijeen  kunnen
brengen  en  aanbieden  aan  de  scholen.  Dat  kan  via  een  CD-Rom,  een  website,  of
klassieke  publicaties  of ook door  scholen  bij elkaar  te brengen.  

Met  een  aantal  zaken  dient  men  echter  niet  te  wachten  tot  de  tweede  graad  van
het  secundair  onderwijs  om  ze  in  te  voeren.  Met  zelfstandig  leren,  leren  kiezen,
plannen,  …  kan  men  al  geleidelijk  aan  beginnen  op  veel  vroegere  leeftijd.
Aangezien  dit  belangrijke  vaardigheden  zijn, waar  men  ook in het  latere  leven  nog
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veel  aan  zal  hebben  en  in het  bijzonder  met  het  oog  op  levenslang  en  levensbreed
leren,  kunnen  ze  het  best  een  volwaardige  plaats  krijgen  in  het  onderwijs.  Op  dit
moment  is het  vaak  zelfs zo dat  leerlingen  uit  het  lager  onderwijs  hier  al in zekere
mate  mee vertrouwd  zijn en dat  leerkrachten  in het  secundair  onderwijs  vaak  geen
beroep  meer  doen  op  die  vaardigheden  of ze niet  meer  verder  ontwikkelen.

Een  bijzonder  aandachtspunt  met  betrekking  tot  de  pedagogisch-didactische
component  heeft  te  maken  met  de  individuele   en  op  maat  gesneden  begeleiding
van  leerlingen,  wat  een  wezenlijk  element  is in het  modulair  onderwijs.  Men  dient
er  wel  over  te  waken  dat  in  de  gaten  gehouden  wordt  dat  de  begeleiding   niet  te
ver  gaat.  Voor  leerlingen  met  ernstige  leerproblemen  of  sociale  problemen  is  de
leerkracht  niet  de  enige  verantwoordelijke.  Professionals  met  een  specifieke
expertise  op  dit  vlak  (bijvoorbeeld  in  de  Centra  voor  Leerlingenbegeleiding)
dienen  op  tijd  ingeroepen  te  worden  om  de  leerlingen  de  meest  gepaste  hulp  en
ondersteuning  te  kunnen  bieden.  Zo  vermijdt  men  bovendien  ook  overbelasting
van  de  leerkrachten.  

Tot  slot  is het  ook  belangrijk  dat  de  Centra  voor  Leerlingenbegeleiding,  die  onder
meer  als taak  hebben  om leerlingen  te ondersteunen  in hun  studiekeuze,  zeer  goed
op  de  hoogte  zijn van  de  werking  van  het  modulaire  onderwijssysteem.  

2.3 Organisatorische  vereisten

De verwezenlijking  van  de  inhoudelijke  en  organisatorische  component  en  van  de
pedagogisch-didactische  component  vraagt  om  een  aangepaste  schoolorganisatie.
Het  onderzoek  maakte  duidelijk  dat  het  opstellen  van  lesroosters,  het  inzetten  van
leerkrachten,  het  bepalen  van  prestatie-uren,  … in een  modulair  systeem  niet  meer
kan  zoals  het  tot  nu  toe  gebeurde.  Onder  meer  de  manier  waarop  het  aantal
werkuren  en  de  verloning  van  leerkrachten  bepaald  wordt  en  hun  inhoudelijke
inzetbaarheid  (vereisten,  bekwaamheidsbewijzen,  …),  zullen  opnieuw  bekeken
moeten  worden.  

De  respondenten  gaven  de  indruk  dat  een  modulair  onderwijssysteem  veel  meer
van  de  betrokken  actoren  (niet  alleen  de  leerkrachten,  maar  bijvoorbeeld  ook
mensen  met  een  coördinerende  of administratieve  functie)  vraagt  dan  een  lineair
systeem.  Het  verdient  dus  aanbeveling  om  de  werkdruk  en  taakbelasting  na
verloop  van  tijd  in  kaart  te  brengen  en  indien  nodig  maatregelen  te  treffen  voor
een  redelijke werkdruk  en taakbelasting.  

Voor  sommige  scholen  zal  de  invoering  van  een  modulair  onderwijssysteem  ook
om een  nieuw  personeelsbeleid  vragen.  Bij de  werving  van  leerkrachten  zijn naast
de  vakbekwaamheid  en  pedagogisch-didactische  vaardigheden  ook  de
vaardigheid  om  in een  team  te werken,  om  flexibel  om  te gaan  met  leerinhouden,
taakinvulling  en  dergelijke  meer  belangrijke  beoordelingscriteria.  (Indien  nodig
dienen  de  huidige  beroepsprofielen  voor  leerkrachten  hierop  afgestemd  te
worden.)  Op  het  niveau  van  de  school  neemt  kennis-  en  competentiemanagement
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een  belangrijke  plaats  in.  Er  dient  ook  nagedacht  te  worden  over  de  manier
waarop  men  het  best  een  (midden)kader  kan  creëren  voor  de  coördinatie  en
organisatie  van  het  modulaire  onderwijs.  De  overheid  kan  hier  een
ondersteunende  rol vervullen.  

Het  verdient  ook  aanbeveling  om  een  gepast  studentenvolgsysteem  te
ontwikkelen  en  methoden  om  leerlingen  zelf  ook  op  een  goede  en  zorgvuldige
manier  te  laten  bijhouden  welke  modules  ze  al  behaald  hebben,  waar  ze  staan  in
hun  traject  en  wat  ze  nog  moeten  doen  om  hun  traject  te  voltooien.  Rekening
houdend  met  het  feit dat  er nog  altijd  veel leerlingen  ongekwalificeerd  uitstromen,
tijdelijk  het  onderwijs  verlaten  of van  school  of studiegebied  veranderen,  zijn  dit
noodzakelijke  elementen.  

Tot  slot  spreekt  het  voor  zich  dat  scholen  ook  over  voldoende  middelen  moeten
beschikken  om  goed  onderwijs  aan  te bieden  en  dat  hun  infrastructuur  toereikend
en  van  goede  kwaliteit  moet  zijn.  In  redelijk  wat  scholen  bleek  dat  laatste  een
pijnpunt  te  zijn.  Men  heeft  niet  altijd  de  mogelijkheden  om  leslokalen  aan  te
passen  aan  de  integratie  van  theorie  en  praktijk,  om  ruimtes  voor  zelfstudie  in  te
richten,  om klassen  op  te splitsen,  … 

2.4 Gepaste  regelgeving

Indien  modularisering  verder  doorgevoerd  wordt  in  het  secundair
beroepsonderwijs,  dan  dient  er  zo  snel  mogelijk  voor  een  regelgeving  gezorgd  te
worden  die  afgestemd  is op  de  praktijk  van  modularisering.  De knelpunten  die  er
nu  in  de  regelgeving  zitten  hebben  immers  zeer  ernstige  gevolgen  voor  de
leerlingen  die  op  één  of ander  moment  falen  in  het  leertraject.  Nadelige  gevolgen
die  genoemd  werden,  zijn onder  meer  dat  een  leerling  sneller  doorgestuurd  wordt
van  het  voltijds  onderwijs  naar  het  deeltijds  onderwijs,  dat  de  niveauvereisten  om
het  leertraject  verder  te  zetten  verlaagd  worden  en  dat  er  leemtes  onstaan  in  de
opleiding.  

Daarbij  blijft  het  ook  een  belangrijk  aandachtspunt  rekening  te  houden  met  de
specifieke  eigenheid  van  de  drie  onderwijsvormen.

2.5 Afstemming  van verschillende  onderwijssystemen

Enerzijds  zijn er leerlingen  die  hun  beroepsopleiding  afsluiten  met  een  kwalificatie
van  de  volledige  opleiding,  anderzijds  zijn er  leerlingen  die  uitstromen  met  één  of
meerdere  deelcertificaten  maar  die  niet  het  eindcertificaat  behaald  hebben.  Voor
de  eerste  groep  is  aansluiting  van  de  verschillende  onderwijssystemen  aan  te
bevelen  in  het  kader  van  levenslang  en  levensbreed  leren.  Indien  zij  nog  een
verdere  opleiding  willen  volgen,  bevordert  de  doorzichtigheid  van
onderwijsprogramma’s  het  maken  van  een  goede  keuze  en  worden  eventueel  ook
verkorte  leerwegen  mogelijk.  Voor  de  tweede  groep  biedt  een  goede  afstemming
van  de  verschillende  onderwijssystemen  de  mogelijkheid  om  buiten  het  secundair
beroepsonderwijs,  bijvoorbeeld  in  de  centra  voor  volwassenenonderwijs,  in  de
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opleidingscentra  van  de  VDAB of Syntra,  … hun  opleiding  te vervolmaken  of via
een  andere  opleiding  een  kwalificatie  te  behalen,  op  een  zo  efficiënt  mogelijke
manier.  Indien  de  modules  van  verschillende  aanbieders  op  elkaar  afgestemd  zijn,
dan  kan  men  de  meest  gepaste  en  kortste  leerweg  kiezen.  Veranderen  van
onderwijsaanbieder  of  de  opleiding  verderzetten  bij  dezelfde  aanbieder  maar  in
een  andere  regio wordt  dan  veel gemakkelijker.  

2.6 Informeren en sensibiliseren  van de werkgevers

Eén  van  de  troeven  van  modulair  onderwijs  die  vaak  naar  voren  geschoven
worden,  is dat  jongeren  in hun  onderwijsloopbaan  op  regelmatige  momenten  voor
de  verschillende  modules  een  deelcertificaat  kunnen  behalen.  Enerzijds  fungeert
het  deelcertificaat  als  middel  voor  tussentijdse  succesbeleving,  wat  de  motivatie
van  jongeren  voor  hun  opleiding  kan  verhogen;  anderzijds  zorgen  deelcertificaten
ervoor  dat  jongeren  niet  met  lege  handen  op  de  arbeidsmarkt  terechtkomen
mochten  zij het  secundair  onderwijs  toch  ongekwalificeerd  verlaten.  

De waarde  van  deelcertificaten  is echter  maar  zo groot  als  de  waarde  die  er  op  de
arbeidsmarkt  aan  gehecht  wordt.  Als werkgevers  de  deelcertificaten  niet  erkennen
en ze de  werkzoekende  dus  niet  vooruithelpen,  dan  kan  men  de  deelcertificaten  in
het  onderwijs  ook  moeilijk  promoten.  Werkgevers  zullen  de  waarde  van
deelcertificaten  ook  pas  inzien  wanneer  voor  hen  duidelijk  is  waar  een
deelcertificaat  precies  voor  staat  en  als  dat  ook  aansluit  op  wat  in  het  beroep
verwacht  wordt.  Ook  hiervoor  is  dus  uniformiteit  in  wat  in  een  module  bereikt
wordt,  onafhankelijk  van  de  school  waar  de  leerling  de  module  volgt.  De overheid
dient  hier  op  toe  te  zien  en  heeft  als  taak  om  het  werkveld  voldoende  te
informeren  over  het  modulair  onderwijs  en  de  betekenis  van  deelcertificaten.  Het
betrekken  van  de  werkgevers  bij  het  ontwikkelen  van  beroepsprofielen  zal
bijdragen  tot  de  betekenisvolheid  van  modules  en certificaten.  (Hierbij moet  er wel
over  gewaakt  worden  dat  het  algemeen  vormende  niet  ondergeschikt  wordt  aan
of verwatert  ten  voordele  van  het  louter  arbeidsmarktgerichte.)

Men  mag  de  waarde  van  deelcertificaten  echter  niet  overroepen.  Het  gevaar
bestaat  immers  dat  jongeren  het  idee  krijgen  dat  een  beroepsopleiding  afronden
niet  nodig  is of geen  meerwaarde  biedt,  terwijl  scholing  op  de  arbeidsmarkt  een
belangrijke  troef  is  en  zal  blijven.  Ook  is  het  secundair  onderwijs  niet  enkel
bedoeld  om  de  jongeren  voor  te  bereiden  op  de  arbeidsmarkt,  het  moet  de
jongeren  ook  algemeen  vormen  zodat  zij  volwaardig  kunnen  participeren  in  de
samenleving.  Het  einddoel  van  het  secundair  onderwijs  moet  een  volwaardig
eindcertificaat  of diploma  blijven.  Voor  leerlingen  uit  het  deeltijds  onderwijs  is de
situatie  wel  iets  anders,  omdat  zij in  het  deeltijds  onderwijs  tot  nu  toe  geen  recht
hebben  op  een  diploma,  eventueel  wel  op  een  getuigschrift  dat  hen  gelijkschakelt
met  leerlingen  die  de  tweede  graad  van  het  beroepsonderwijs  voltooid  hebben.
Voor hen  kan  een  deelcertificaat  wel  degelijk een  belangrijke  meerwaarde  hebben.  
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Het  is ook  belangrijk  dat  werkgevers  gesensibiliseerd  worden  voor  het  belang  van
eindcertificaten.  In  periodes  dat  het  economisch  goed  gaat,  gebeurt  het  dat
jongeren  van  school  gaan  zonder  kwalificatie  omdat  ze ergens  aan  de  slag  kunnen
en  die  optie  voor  hen  op  dat  moment  aantrekkelijker  is dan  naar  school  te  blijven
gaan.  In  onze  samenleving  is  het  onderwijsniveau  echter  een  belangrijke
voorspeller  van  de  kansen  die  iemand  in  zijn  latere  leven  zal  hebben.  Daarom
moeten  alle  jongeren  de  kans  krijgen  om  gekwalificeerd  het  onderwijs  te verlaten.
Indien  werkgevers  toch  te  maken  krijgen  met  deels  nog  ongekwalificeerden,  dan
is  het  van  belang  dat  er  via  de  werkplek  ruimte  gecreëerd  wordt  voor  de
betreffende  jongere  om  een  traject  uit  te  bouwen  (met  het  behalen  van  een
volwaardig  eindcertificaat  als doel). 
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INLEIDING

De  invoering  van  het  modulaire  stelsel  in  het  kwalificatiegericht  onderwijs  heeft
een  zestal  doelstellingen.  De  eerste  vijf daarvan  zullen  besproken  worden  in  dit
deel  van  het  onderzoeksrapport.  Deze  doelstellingen  worden  hier  een  tweede
maal  geëvalueerd.  De  eerste  evaluatie  kan  worden  teruggevonden  in  een  eerder
rapport  in het  kader  van  dit  onderzoek  (Elchardus  et al. 2001).

We moeten  van  bij de  aanvang  een  tweetal  zaken  duidelijk  maken.  Ten  eerste  (1)
worden  de  doelstellingen  op  een  specifieke  manier  geoperationaliseerd.  Veelal
gebeurt  dat  uit  noodzaak.  Zo  is  één  doelstelling  van  het  modulair  onderwijs
leerlingen  aanzetten  tot  levenslang  leren.  Uiteraard  kunnen  we  vandaag  niet
toetsen  of leerlingen  die  nog  school  lopen  in hun  initiële  onderwijsfase  zich tijdens
hun  arbeidsloopbaan  zullen  bijscholen.  We  kunnen  enkel  terugvallen  op  het
meten  van  attitudes  die  een  intentie  tot  levenslang  leren  en  op  basis  daarvan
uitspraken  doen  over  eventuele  verschillen  tussen  de  experimentele  groep  en  de
controlegroep.  Zo  wordt  de  bereidheid  tot  levenslang  leren  onder  meer
geoperationaliseerd  door  een  schaal  die  algemene  interesse  meet.  Een  aantal
andere  doelstellingen  kunnen  we  wel  duidelijk  meten  in  deze  fase  van  de
schoolloopbaan  van  jongeren.  Zo  kunnen  we  de  vervroegde  uitval  meten,  net  als
het  welbevinden  van  leerlingen.  (2) De tweede  opmerking  betreft  het  moment  van
evalueren.  Het  is al bij al nog  vroeg  in de  evolutie  van  het  modulair  onderwijs  om
uitspraken  te doen.  De eerste  leerlingen  zijn pas  om  1 september  2000 ingestapt  in
het  modulaire  stelsel.  Onze  laatste  bevraging  dateert  van  het  schooljaar  2002-2003,
waardoor  we  in het  beste  geval  slechts  een  evolutie  over  tweeëneenhalf  schooljaar
meten.  Dat  maakt  het  aannemelijk  dat  de  opstartproblemen  die  scholen  hadden
zich  laten  voelen  in  de  resultaten.  Anderzijds  zijn  we  toch  ver  genoeg  gevorderd
om  een  degelijke  vergelijking  te  kunnen  maken  tussen  jongeren  die  volgens  het
nieuwe,  modulaire  systeem  les  krijgen  en  hun  leeftijdsgenoten  in  het  traditionele
jaarsysteem.  

Dit  rapport  sluit  de  tweede  fase van  het  onderzoek  af. Het  werd  gemaakt  op  basis
van  drie  meetpunten,  althans  voor  de  leerlingen  uit  de  eerste  cohorte.  Leerlingen
uit  richtingen  die  pas  instapten  op  1  september  2001  (cohorte  2)  zijn  slechts
tweemaal  bevraagd.  We  zullen  enerzijds  een  overzicht  geven  van  de  totale
steekproef  over  de  eerste  twee  metingen,  en  anderzijds  specifiek  voor  cohorte  2
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nog  een  stap  verder  gaan  en  ook  de  derde  bevraging  mee  opnemen  in  de
evaluatie.  

We  beginnen  dit  rapport  echter  met  een  grondige  uiteenzetting  betreffende  de
onderzoeksopzet  en  de  operationalisering  van  de  verschillende  doelstellingen.  Op
die  manier  krijgt  de  lezer  een  goed  inzicht  in de  specifieke  karakteristieken  van  dit
evaluatieonderzoek  dat  is  opgezet  als  een  experiment.  De  experimentele  groep
bestaat  uit  die  leerlingen  die  de  zogenaamde  prikkel  – in  dit  geval  de  invoering
van  modulair  onderwijs  – hebben  gekregen.  Om  een  zuiver  effect  van  die  prikkel
te  meten  hebben  we  een  controlegroep  nodig  die  in  samenstelling  op  de
experimentele  groep  lijkt,  met  die  uitzondering  dat  ze  geen  modulair  onderwijs
volgen.  Verder  zal  het  duidelijk  zijn  dat  we  de  verschillende  doelstellingen  niet
zonder  meer  kunnen  meten,  maar  dat  we  daarvoor  een  logica moeten  ontwikkelen
per  doelstelling.  In hoofdstuk  1 zal daar  de  nodige  aandacht  aan  worden  besteed.

Het  tweede  hoofdstuk  bestaat  dan  uit  een  overzicht  van  de  steekproefpopulatie.
Hoe  is  deze  tot  stand  gekomen  en  hoe  groot  zijn  de  verschillende  groepen.
Vermits  we  met  drie  onderscheiden  subpopulaties  werken,  wordt  tevens  de
grootte  van  die  categorieën  gepresenteerd.  

Uiteraard  zullen  we  niet  alle  respondenten  die  we  moeten  bevragen  kunnen
bereiken.  Vermits  we  hier  te maken  hebben  met  scholenonderzoek  volstaat  het  dat
een  leerling  afwezig  is  tijdens  een  bevraging  om  daarvan  geen  enquête  te
ontvangen.  Dat  fenomeen  omschrijven  we  als  non-respons.  Het  derde  hoofdstuk
omvat  een  uitgebreide  analyse  van  deze  non-respons.  Voor  de  afbakening  van  de
steekproef  zijn  we  uitgegaan  van  een  zeer  strikte  definitie.  De  oktobertellingen,
respectievelijk  van  het  jaar  2000  en  2001,  waren  daarbij  ons  vertrekpunt.
Leerlingen  die  op  1 oktober  volgens  de  tellingen  van  het  departement  onderwijs
ingeschreven  waren  in  scholen  en  administratieve  groepen  uit  dit  onderzoek,
behoren  tot  de  steekproef.  De  effectief  afgenomen  worden  in  hoofdstuk  3
afgewogen  tegenover  de  totale  steekproef.

In  hoofdstuk  4  gaan  we  van  start  met  de  evaluatie  van  de  verschillende
doelstellingen.  Vooral  de  eerste  doelstelling  om  een  maximale  gekwalificeerde
uitstroom  te  bewerkstelligen  zal  hier  besproken  worden.  Voor  het  evalueren  van
deze  doelstelling  kunnen  we  uiteraard  niet  steunen  op  enquêtegegevens.
Leerlingen  die  uitstromen  alvorens  het  einde  van  de  normale  studieduur  zijn  niet
langer  aanwezig  in  de  scholen  en  kunnen  alsdusdanig  niet  bevraagd  worden.  We
zullen  deze  doelstelling  dan  ook  toetsen  op  basis  van  administratieve  gegevens.
Zelfs  leerlingen  die  nooit  bevraagd  werden,  zullen  toch  opgenomen  worden  in
deze  analyses.  

Hoofdstuk  5 vormt  als  het  ware  een  overgangsparagraaf.  In  de  daaropvolgende
hoofdstukken  zullen  we  namelijk  een  onderscheid  maken  tussen  twee  soorten
analyses.  Enerzijds  zijn  er  modellen  die  betrekking  hebben  op  de  volledige
steekproef  – cohorte  1  en  2 samen  – waarvoor  we  kunnen  meten  tussen  de  0-
meting  en de  1-meting.  Anderzijds  kunnen  we  voor  cohorte  1 nog  een  stap  verder
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gaan  en  ook  de  2-meting  opnemen.  Deze  opsplitsing  zal  worden  toegelicht  in
hoofdstuk  5.  Verder  zullen  we  hier  ook  dieper  ingaan  op  de  werkwijze  bij  het
meten  van  de  verschillende  doelstellingen  die  verband  houden  met  attitudes.  Er
zal  worden  uitgelegd  hoe  de  verschillende  afhankelijke  en  onafhankelijke
variabelen   geconstrueerd  worden.  

De  hoofdstukken  6 t.e.m.  9 behandelen  volgende  doelstellingen  voor  wat  betreft
de  totale  onderzoekspopulatie,  terwijl  hoofdstukken  10 t.e.m.  13 hetzelfde  doen
voor  de  eerste  cohorte  apart.  In  eerste  instantie  komt  het  welbevinden  van
leerlingen  aan  bod  (hoofdstukken  6 en 10). Het  is de  bedoeling  bij leerlingen  in het
modulair  onderwijs  een  hoger  welbevinden  te  realiseren  via  het  systeem  van
tussentijdse  succesbeleving.  Leerlingen  zouden  gemotiveerd  worden  door  te
zetten  omdat  hen  het  gevoel  gegeven  wordt  dat  ze  vooruitgang  boeken  in  hun
opleiding.  Door  het  uitreiken  van  deelcertificaten  aan  het  einde  van  elke  tot  een
goed  einde  gebrachte  module  hoopt  men  dat  te  bereiken.  Tussentijdse
succesbeleving  zou  uitmonden  in  een  hoger  (school)welbevinden,  wat  op  zijn
beurt  zou  resulteren  in  lagere  vroegtijdige  uitval.  Het  algemeen  welbevinden  van
leerlingen  en  hun  schoolspecifiek  welbevinden  werden  in  dit  onderzoek  op
diverse  manieren  gemeten.  We denken  voor  wat  deze  doelstelling  betreft  een  zeer
volledig  en genuanceerd  beeld  te kunnen  schetsen.  

Doelstelling  3  betreft  een  flexibelere  afstemming  op  de  arbeidsmarkt,  dit  zal
respectievelijk  aan  bod  komen  in  hoofdstukken  7  en  11.  Het  is  de  expliciete
bedoeling  van  het  modulair  stelsel   leerlingen  af te  leveren  die  bereid  zijn  zich  bij
te  scholen  en  vooral  om  te  scholen.  De  opleidingstrajecten  moeten  daartoe
aangepast  worden,  zodat  iemand  in  staat  is  zich,  via  een  relatief  korten
bijscholing,  in te werken  in een  nieuwe  sector.  De realisering  van  deze  doelstelling
veronderstelt  dus  een  belangrijke  organisatorische  component.  De trajecten  meten
voorzien  zijn, zodat  iemand  met  een  welbepaalde  vooropleiding,  nieuwe  terreinen
kan  verkennen.  Het  is  in  deze  fase  van  de  implementatie  uiteraard  niet  mogelijk
deze  organisatorische  component  te evalueren.  Deze  doelstelling  van  het  modulair
onderwijs  veronderstelt  echter  ook  dat  leerlingen  en  jonge  afgestudeerden  bereid
zijn  zich  in  te  werken  in  een  job die  niet  rechtstreeks  aansluit  bij hun  opleiding.
Deze  attitudinale  component  kan  wel  getoetst  worden.  We hebben  daarvoor  twee
instrumenten  opgenomen  in  de  vragenlijst.  Het  eerste  peilt  rechtstreeks  naar  de
offerbereidheid  van  de  leerlingen.  Eén  van  de  vragen  in  de  lijst  is  bv.  of  men
bereid  is  een  job  te  aanvaarden  die  niet  rechstreeks  aansluit  bij  de  genoten
opleiding.  Het  tweede  instrument  meet  de  flexibele  afstemming  op  een  indirecte
manier.  We  zijn  namelijk  nagegaan  hoe  leerlingen  tegenover  arbeid  staan.
Jongeren  die  arbeid  een  veel  centralere  rol  toedichten,  zullen  wellicht  sneller
geneigd  zijn om zich  flexibel op  te stellen.  

Het  modulair  onderwijs  moet  een  stimulans  zijn  tot  levenslang  leren,  zo  luidt  de
vierde  doelstelling.  We rapporteren  erover  in hoofdstukken  8 (totale  populatie)  en
12  (cohorte1).  Uiteraard  kunnen  we  ook  hier  niet  nagaan  of  leerlingen
daadwerkelijk  zullen  participeren  aan  permanente  vormingen.  Wel  kan  worden
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nagegaan  of ze  de  attitudes  hebben  die  bijdragen  tot  participatie  aan  vorming.  In
dit  onderzoek  gebruiken  we  daartoe  twee  attitudes.  In de  eerste  plaats  hebben  we
gebruik  gemaakt  van  een  instrument  dat  de  algemene  interesse  meet.  Ten  tweede
hebben  we  ook  de  bereidheid  tot  levenslang  leren  op  een  directere  manier
bevraagd,  door  naar  de  intentie  om bepaalde  opleidingen  in het  kader  van  een  job
te peilen.

Tenslotte  moeten  modulaire  opleidingen  bijdragen  aan  een  doorzichtiger
onderwijsaanbod.  Deze  doelstelling  wordt  gemeten  in  hoofdstukken  9 en  13. Een
doorzichtiger  onderwijsaanbod  meten  is binnen  het  kader  van  dit  onderzoek  niet
evident.  De  invoering  van  het  modulair  systeem  heeft  de  opleidingstrajecten
grondig  hertekend.  Daarenboven  moeten  we  evalueren  in  welke  mate  de
invoering  van  het  systeem  bijdraagt  aan  een  betere  doorzichtigheid.  Daartoe
moeten  we  jongeren  uit  het  modulair  onderwijs  vergelijken  met  hun
leeftijdsgenoten  uit  het  traditioneel  systeem.  Van  deze  laatste  groep  kunnen  we
uiteraard  niet  verwachten  dat  ze enig  zicht  hebben  op  de  modulaire  structuur.  We
hebben  er  daarom  voor  gekozen  een  soort  quiz  op  te nemen  in  de  vragenlijst.  Op
basis  van  die  vragen  proberen  we  in kaart  te brengen  in welke  mate  leerlingen  op
de  hoogte  zijn  van  hun  doorstroommogelijkheden.  In  dit  stadium  lijkt  het  de
onderzoekers  de  enige  manier  om  deze  doelstelling  te  meten.  Enige
voorzichtigheid  is dus  geboden  bij de  interpretatie  van  de  resultaten.

Tot  slot  van  dit  deel  zullen  we  de  belangrijkste  bevindingen  nog  eens  op  een  rij
zetten  en  een  overzicht  presenteren  van  het  mogelijk  welslagen  van  het
experiment  modularisering  in het  beroepsonderwijs.
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HOOFDSTUK 1
ONDERZOEKSOPZET EN OPERATIONALISERING
VAN HET ONDERZOEKEN

In  de  inleiding  werd  al  gewag  gemaakt  van  de  zes  doelstellingen  die  gekoppeld
werden  aan  het  experiment  modularisering  in  het  secundair  beroepsonderwijs.
Het  voorliggende  hoofdstuk  omvat  de  uitwerking  van  experiment  naar
evaluatieonderzoek.  In  eerste  instantie  zullen  we  de  globale  onderzoeksopzet
uiteenzetten  en  verder  toelichten.  We zullen  daarna  steeds  een  korte  schets  geven
van  de  verschillende  individuele  doelstellingen  en de  operationalisering  ervan.

1 Experimenteel  opzet

Het  hoofddoel  van  dit  onderzoek  bestaat  erin  een  evaluatie  uit  te  voeren  naar  de
resultaten  van  de  modulaire  onderwijsvernieuwing,  of  nagaan  in  hoeverre  de
doelstellingen  verbonden  aan  het  experiment  werden  behaald.  Het  verbeteren  van
een  aantal  pijnpunten  uit  het  traditionele  beroepsonderwijs  is  de  gemene  deler
van  de  verschillende  doelstellingen.  Met  andere  woorden  is het  noodzakelijk  om
verschillen  te  meten  tussen  het  nieuwe,  modulaire  onderwijs  en  het  traditionele
lineaire  jaarsysteem.  De  meest  voordehandliggende  manier  om  dat  degelijk  te
meten  is binnen  een  zogenaamde  experimentele  opzet.  Deze  methode  bestaat  erin
om  twee  groepen  tegen  elkaar  af  te  wegen  om  na  te  gaan  welke  de  effecten  zijn
van  een  bepaalde  stimulus.  Een experimentele  groep  die  een  bepaalde  prikkel  - in
het  voorliggende  onderzoek  is dat  het  modulair  onderwijs  - heeft  gekregen  en  een
controlegroep  die  de  desbetreffende  stimulus  niet  heeft  meegemaakt.  We  zullen
de  twee  groepen  moeten  afbakenen  en  controleren  voor  bepaalde  kenmerken,  om
na  te  gaan  dat  er  geen  instroomverschillen  waar  te  nemen  zijn.  Op  die  manier
kunnen  we  een  zuiver  beeld  krijgen  van  de  effecten  van  modularisering.

De  controlegroep  en  de  experimentele  groep  voor  dit  onderzoek  worden
afgebakend  op  basis  van  de  oktobertelling  2000  en  2001  van  het  Departement
Onderwijs.  De experimentele  groep  in de  eerste  meting  is die  groep  leerlingen  die,
volgens  de  oktobertelling  van  2000  in  een  gemodulariseerde  richting  van  een
experimentschool  zit.  Leerlingen  die  zich  na  1  oktober  2000  inschreven  in  een
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dergelijke  school  en  in  een  richting  die  deelneemt  aan  het  experiment,  behoren
niet  tot  de  experimentele  groep.  Leerlingen  die  zich  na  1 oktober  2000 uitschreven
en hun  studies  verder  zetten  in een  school  die  niet  betrokken  in bij het  experiment,
blijven  toch  tot  de  experimentele  groep  horen.  Dezelfde  logica  geldt  voor  het
samenstellen  van  de  controlegroep.  Het  betreft  de  leerlingen  die  op  1 oktober  2000
in  een  controleschool  ingeschreven  was.  Het  is  voor  een  onderzoek  als  dit  erg
belangrijk  om  een  zeer  strikte  definitie  te  hebben  van  de  experimentele  en  de
controlegroep.  Deze  strikte  definitie  wordt  gegeven  door  de  oktobertelling.  Voor
het  eerste  veldwerk  werd  dus  de  oktobertelling  van  2000  gebruikt.  Voor  de
scholen  die  pas  met  leerlingen  instapten  op  1 september  2001, wordt  de  telling  van
oktober  2001 gebruikt.  

Een  tweede  specifiek  kenmerk  van  onze  onderzoeksopzet  is  dat  we  een
zogenaamde  longitudinale  analyse  uitvoeren.  Dat  betekent  dat  we  over  de  tijd
zullen  vergelijken.  Een  eerste  meting  zal  dienen  om  instroomverschillen  te meten,
waarna  op  vaste  tijdstippen  een  vervolgbevraging  zal  plaatsvinden  die  evoluties
in  attitudes  en  inzichten  moet  meten.  Deze  werkwijze  laat  ons  toe  om  vast  te
stellen  hoe  welke  doelstelling  op  welk  moment  evolueert.  Het  experiment
modularisering  is een  ingrijpende  onderwijsvernieuwing,  dat  enige  tijd  zal  vergen
om  succesvol  geïmplementeerd  te  worden.  We  kunnen  dan  ook  verwachten  dat
de  beoogde  effecten  enige  tijd  op  zich  laten  wachten.  Hieronder  zullen  we  een
overzicht  geven  van  de  verschillende  expliciete  doelstellingen.

2 Twee  cohortes

De  invoering  van  het  experiment  modularisering  gebeurde  in  twee  fasen.  Een
eerste  groep  scholen  is  begonnen  met  modulair  onderwijs  op  1 september  2000.
Het  gaat  hier  om  20 scholen 3,  waarvan  5 pilootscholen  in  de  vierde  graad.  Het
daaropvolgende  schooljaar  zijn  er  nog  eens  22  scholen  toegetreden  tot  het
experiment.  Van die  22 scholen  boden  12 scholen  4de  graad  verpleegkunde  aan,  in
de  overige  10 scholen  zijn  één  of meerdere  richtingen  gemodulariseerd  in  de  2de
graad  voltijds  of deeltijds.  Daarenboven  hebben  7 scholen  uit  de  eerste  groep  nog
een  aantal  extra  richtingen  omgevormd  tot  de  modulaire  opleidingen.  Leerlingen
uit  deze  scholen  stroomden  in op  1 september  2001.

Er treden  nogal  wat  verschuivingen  op  binnen  scholen  in de  eerste  maand  van  het
schooljaar.  Vandaar  dat  gewoonlijk  een  telling  genomen  wordt  op  1 oktober  om
het  aantal  leerlingen  per  school  te  bepalen.  Tot  voor  kort  gebeurde  dat  in  de
zogenaamde  oktobertelling,  die  geverifieerd  werd  door  de  inspecties.  Als
uiteindelijke  telling  gold  dan  de  situatie  op  1  februari  van  het  desbetreffende
schooljaar.  Op  basis  van  de  februaritelling  werden  dan  de  subsidies  voor  de

3 Twee  van  deze  scholen  zijn  in  het  tweede  loopjaar  van  het  experiment  gefusioneerd  tot  één
school.  Het  gaat  hier  om  de  Stedelijke  Handelsschool  Coupure  (36641)  en  het  Stedelijk
Instituut  voor  Paramedische  beroepen  (37184). Zij vormen  vanaf  het  schooljaar  2001-2002 de
VIP-school  in Gent.
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school  berekend.  Deze  traditionele  telmomenten  leverden  telkens  een  databestand
op  waarop  wij ons  konden  baseren  om de  cohortes  af te bakenen.  

Cohorte  1 bestaat  uit  alle  leerlingen  die  op  1 oktober  2000 ingeschreven  waren  in
gemodulariseerde  administratieve  groepen  in  scholen  die  behoorden  tot  het
experiment  enerzijds.  Jongeren  uit  controlescholen  en  overeenstemmende
richtingen  behoren  eveneens  tot  cohorte  1.  Overeenkomstig  met  die  logica  zal
cohorte  2  bestaan  uit  alle  leerlingen  uit  administratieve  groepen  die  modulair
gemaakt  zijn  in  scholen  die  instapten  op  1  september  2001  en  hun
controlegroepen.  Daarnaast  behoren  ook  jongeren  uit  scholen  die  al  voor  het
tweede  jaar modulair  onderwijs  aanbieden  en hun  controlescholen  tot  cohorte  2.

3 Zes doelstellingen

Om  de  impact  van  een  grootschalige  onderwijsvernieuwing  te  meten  is  het  van
cruciaal  belang  dat  de  onderzoeksopzet  duidelijk  wordt  afgebakend.  In ons  geval
werd  die  taak  vergemakkelijkt  daar  de  Dienst  Beroepsopleiding  (DBO)  en  het
departement  onderwijs  zes  expliciete  doelstellingen  hadden  uitgeschreven  die  de
invoering  van  modulair  onderwijs  moesten  teweeg  brengen.  De  onderzoeks -
vragen  komen  dan  ook  overeen  met  verschillende  doelstellingen.  De
doelstellingen  waren:  (1) het  maximaliseren  van  de  gekwalificeerde  uitstroom,  en
daaraan  gekoppeld  (2)  het  verhogen  van  het  welbevinden  aan  de  hand  van
tussentijdse  succesbeleving.  Verder  beoogde  men  (3) een  flexibele  afstemming  op
de  arbeidsmarkt  en  (4) een  stimulans  tot  levenslang  en  levensbreed  leren,  alsook
(5)  een  doorzichtiger  onderwijsaanbod  met  de  invoering  van  een  modulair
onderwijssysteem.  Tenslotte  was  het  de  bedoeling  om  nieuwe  onderwijsvisies  en
-methodes,  zoals  geïntegreerd  en  gedifferentieerd  werken  en  team  teaching,  te
integreren  in  het  modulaire  systeem.  Elk  van  deze  doelstellingen  werd  apart
geoperationaliseerd.  We  zullen  hieronder  een  kort  overzicht  geven  van  deze
operationalisering.

4 Gekwalificeerde  uitstroom maximaliseren

Als het  juist  is dat  het  modulair  onderwijs  een  gunstige  invloed  heeft  op  het  aantal
ongekwalificeerde  uitstromers,  moet  er  –  na  verloop  van  tijd  –  een  verschil
zichtbaar  worden  tussen  de  experimentele  en  de  controlegroep.  Het  zou  dan  zo
moeten  zijn  dat  er  in de  experimentele  groep,  minder  leerlingen  ongekwalificeerd
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uitstromen  dan  in  de  controlegroep.  Dit  impliceert  dat  er  voor  de  beide  groepen
een gelijke definitie  wordt  gehanteerd  voor  het  ‘ongekwalificeerd  uitstromen’ 4.

Het  lijkt  aangewezen  de  definitie  te  hanteren  afkomstig  uit  het  OBPWO-
onderzoek  98.10 (Douterlungne,  M., et al., 2001). Voor  de  leerlingen  in het  voltijds
en het  deeltijds  beroepsonderwijs  van  de  tweede  en de  derde  graad,  kan  nagegaan
worden  of ze na  verloop  van  tijd  al of niet  hun  getuigschrift  hebben  behaald  na  het
zesde  BSO.  Voor  wat  betreft  de  leerlingen  in  de  vierde  graad  van  het
beroepsonderwijs  (verpleegkundigen)  moet  teruggevallen  worden  op  de  derde
definitie  uit  het  OBPWO  98.10.  In  die  definitie  stelt  men  dat  iemand
ongekwalificeerd  (of vroegtijdig)  uitstroomt  als  hij of zij een  begonnen  opleiding
niet  afwerkt.  Zo  kan  men  nakijken  in  welke  mate  de  leerlingen  uit  het  modulair
beroepsonderwijs  vierde  graad  hun  opleiding  afwerken 5. Eigenlijk hebben  we  hier
te  maken  met  een  verkeerd  gebruikte  terminologie.  In  geen  van  de  drie
opleidingsvormen  kunnen  we  namelijk  met  pertinente  zekerheid  stellen  dat
iemand  ongekwalificeerd  het  onderwijs  heeft  verlaten.  Vroegtijdig  schoolverlaten
of uitval  zijn  “juistere”  termen  die  de  realiteit  beter  uitdrukken.  Vanaf  nu  zullen
we  de  term  “ongekwalificeerde  uitstroom”  dan  ook niet  langer  hanteren.

We kunnen  gegevens  omtrent  uitval  uiteraard  niet  bij de  leerlingen  zelf bevragen.
De  schoolcarrière  van  de  leerlingen  en  dus  hun  al  of  niet  vervroegd  uitstromen
kan  gevolgd  worden  op  basis  van  de  tellingen  van  het  Departement  Onderwijs  en
de  administratieve  diensten  van  de  betrokken  scholen.  Dit  is  uiteraard  relatief
makkelijk  voor  de  leerlingen  die  in  de  betrokken  scholen  blijven.  Het  vergt  veel
meer  werk  voor  de  leerlingen  die  uitstromen  naar  een  school  die  niet  betrokken  is
bij het  experiment  en  ook  niet  behoord  tot  de  controlegroep.  Voor  de  leerlingen
onderworpen  aan  de  leerplicht  gingen  we  ervanuit  dat  het  wellicht  vrij makkelijk
zou  zijn  om  te  weten  te  komen  waar  die  leerlingen  naartoe  zijn,  aangezien  de
nieuwe  school  van  een  migrerende  leerling  de   resultaten  moet  opvragen  bij diens
oude  school.  Voor  leerlingen  in  de  vierde  graad  van  het  beroepsonderwijs  en
andere  niet  leerplichtige  leerlingen  zal het  moeilijker  worden  hun  traject  te volgen.
Ondermeer  omwille  van  deze  reden  kan  dit  onderzoek  niet  anoniem  zijn.  Om
leerlingen  te  kunnen  volgen  en  op  te  sporen  hebben  we  hun  naam  nodig.  Deze
identificatie  is uiteraard  niet  toegevoegd  aan  de  datafile  zelf, daar  wordt  enkel  het

4 Dit  lijkt  evident  maar  het  is het  niet.  In  de  omzendbrief  SO 76 van  26 juli  2001 wordt  de facto
gesteld  dat  leerlingen  die  uitstromen,  zonder  hun  opleiding  te voltooien  maar  met  een  aantal
deelcertificaten  op  zak,  niet  meer  ongekwalificeerd  zijn:  “Modularisering  is  een  belangrijk
instrument  om  het  aantal  niet  gekwalificeerden  uit  het  leerplichtonderwijs  te  verminderen.
Deelcertificaten geven immers toegang tot de arbeidsmarkt of tot vervolgonderwijs.” (SO76: §1.1). Men
zou  uiteraard  hetzelfde  kunnen  zeggen  van  een  leerling  in  het  lineair  onderwijs  die  2 van  de  4
jaar  heeft  voltooid  en dan  uitstroomt.  

5 Het  is helaas  niet  mogelijk  voor  wat  betreft  de  vierde  graad  uitspraken  te  doen  over  het  al  of
niet  verminderen  van  de  ongekwalificeerde  uitstroom  door  het  modulair  systeem.  Men  heeft
immers  toegestaan  dat  (bijna)  alle  scholen  die  deze  opleiding  aanbieden  in  het  modulair
systeem  stapten.  Dat  wil  ook  zeggen  dat  er  geen  controlegroep  meer  kan  getrokken  worden.
Als surrogaatcontrolegroep  werden  de  leerlingen  gebruikt  die  tijdens  het  schooljaar  2000-2001
in het  tweede  jaar  van  de  vierde  graad  zaten.  Voor  wat  betreft  de  ongekwalificeerde  uitstroom
is dit  een  erg  slechte  controlegroep,  omdat  er  wellicht  meer  uitstroom  is in  het  eerste  jaar  van
de  vierde  graad,  bij het  begin  van  de  opleiding  verpleegkunde.  
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stamboeknummer  opgenomen  van  de  leerling.  We  hebben  wel  een  aparte  tabel
die  voor  de  betrokken  leerlingen  de  koppeling  maakt  tussen  de  stamboek -
nummers,  de  naam  en het  adres  van  de  leerlingen.  

5 Verhogen  van het welbevinden  d.m.v. tussentijdse
succesbelevingen  

Tussentijdse  succesbeleving  wordt  in  het  modulair  onderwijs  gerealiseerd  door
leerlingen  deelcertificaten  uit  te  reiken  indien  ze  een  module  van  de  leerstof  met
succes  hebben  gevolgd.  Tussentijdse  succeservaring  zou  moeten  leiden  tot  een
groter  schoolwelbevinden  en  persoonlijk  welbevinden.  Het  groter  welbevinden
zou  moeten  leiden  tot  een  kleinere  ongekwalificeerde  uitstroom  (Van
Valckenborgh,  K, et al., 1999).

We  willen  in  dit  onderzoek  niet  zozeer  nagaan  of  er  effectief  sprake  is  van
tussentijdse  succesbeleving.  We willen  daarentegen  wel  nagaan  of die  tussentijdse
succesbeleving  een  duurzaam  effect  heeft  op  het  welbevinden  van  de  leerlingen.
Zoals  al  aangegeven  zal  de  vroegtijdige  uitval  uit  het  lineair  onderwijs  en  het
modulair  onderwijs  met  elkaar  vergeleken  worden.  Daarnaast  zal  ook  nagegaan
worden  of de  tussentijdse  succesbeleving  in  het  modulair  onderwijs  effectief  leidt
tot  een  verhoogd  schoolwelbevinden  en  een  verhoogd  persoonlijk  welbevinden.
We hebben  daarom  in de  vragenlijst  een  aantal  instrumenten  opgenomen  die  ook
in andere  onderzoeken  werden  gebruikt  en  die  een  goede  indicatie  geven  van  het
welbevinden  bij leerlingen.

6 Een flexibele  afstemming  op de arbeidsmarkt.

Een  flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  kan,  in  verband  met  modulair
onderwijs,  op  heel  verschillende  manieren  worden  begrepen.  Zo zou  men  kunnen
beweren  dat  een  flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  van  de  leerlingen
structureel  ingebakken  is in het  modulair  beroepsonderwijs.  Als leerlingen  na  hun
initiële  opleiding  zich  vrij  makkelijk  kunnen  omscholen  (in  de  cursussen  van  de
VDAB  bvb.)  zou  men  kunnen  zeggen  dat  zij  flexibeler  zijn.  Men  zou  hetzelfde
argument  ook  als  volgt  kunnen  formuleren:  in  het  modulair  onderwijs  zijn  de
basismodules  nodig  voor  het  bereiken  van  verschillende  getuigschriften  dezelfde.
De  voor  de  verschillende  beroepen  specifieke  opleidingsonderdelen  zijn  dus
beperkt.  Dat  wil  zeggen  dat  de  inspanningen  die  men  moet  doen  om  een  verwant

136



beroep  aan  te  leren,  beperkt  zijn6. Dit  aspect  van  een  flexibele  afstemming  op  de
arbeidsmarkt  wordt  in  dit  onderzoek  buiten  beschouwing  gelaten.  Dat  wil  niet
zeggen  dat  dit  geen  belangrijk  aspect  is,  integendeel.  Er  zijn  echter  twee  andere
fundamentele  redenen  om dit  aspect  niet  op  te nemen  in het  onderzoek.  Ten eerste
was  het  bij het  begin  van  het  onderzoek  helemaal  niet  duidelijk  in  welke  mate  de
opleidingen  die  verzorgd  worden  door  secundaire  opleiders,  als  de  VDAB, zullen
afgestemd  zijn  op  de  initiële  opleidingen.  Er  zullen  nog  wel  wat
onderhandelingen  moeten  worden  gevoerd  met  deze  aanbieders  eer  de
verschillende  opleidingen  op  elkaar  zijn afgestemd.  Ten tweede  heeft  het  voor  het
Departement  Onderwijs,  niet  zoveel  zin  om  een  externe  onderzoeker  te  laten
nagaan  in  hoeverre  de  structurele  component  van  een  flexibeler  onderwijs
verwezenlijkt  is. Deze  gegevens  zouden  integraal  bij het  Departement  Onderwijs,
dus  bij  de  opdrachtgever,  moeten  opgevraagd  worden.  We  willen  benadrukken
dat  de  mate  waarin  modulaire  opleidingen  van  verschillende  aanbieders  op  elkaar
aansluiten  een  zeer  belangrijk  aandachtspunt  is. Het  is niet  omdat  het  buiten  het
bestek  van  dit  onderzoek  valt,  dat  het  geen  onderdeel  moet   zijn  van  een  globale
evaluatie  van  het  experiment.

Men  kan  een  flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  ook  op  een  tweede  manier
begrijpen.  Zo  zou  men  kunnen  stellen  dat  in  het  modulair  beroepsonderwijs  méér
aandacht  geschonken  wordt  aan  sleutelvaardigheden  dan  in  het  lineair
beroepsonderwijs.  Sleutelvaardigheden  zijn:  “Cognitieve,  psychomotorische  of
affectieve vaardigheden die tot  de kern van  een beroep behoren en die bovendien ruimer
inzetbaar zijn  dan  in  het  beroep waartoe wordt  opgeleid.”  (DBO,  2001:  7).  Vermits
sleutelvaardigheden  precies  die  vaardigheden  zijn  die  transfereerbaar  zijn  naar
andere  beroepen,  kan  men  stellen  dat  een  ruimere  nadruk  op  dergelijke
vaardigheden  een  flexibeler  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  ten  goede  komt.
Uiteraard  kan  zowel  in  het  lineair  als  in  het  modulair  onderwijs  een  nadruk  op
sleutelvaardigheden  liggen.  De stelling  dat  deze  sleutelvaardigheden  eerder  in het
modulair  onderwijs  worden  overgedragen,  is  in  principe  toetsbaar  maar  helaas
niet  in dit  onderzoek.  Als men  de  stelling  grondig  zou  willen  testen,  zou  men  voor
elk  studiegebied  een  specifiek  instrument  moeten  maken.  We  zouden  dan  een
verschillende  vragenlijst  hebben  voor  elk  studiegebied.  Bovendien  zijn  er  niet
voldoende  leerlingen  in  elk  studiegebied  om  een  betrouwbare  vergelijking  te
maken  tussen  de  groep  leerlingen  in  het  modulair  systeem  en  de  groep  in  het
lineair  beroepsonderwijs.  

6 In principe  kan  een dergelijke redenering  ook gemaakt  worden  voor  het  lineair  onderwijs. Alle
richtingen  die  opleiden  tot  een  beroep  in  een  bepaald  vakgebied,  krijgen  ook  nu  een  min  of
meer  gemeenschappelijke  vorming.  (Alle leerlingen  in de  metaal  beginnen  met  ‘vijlen’ en meer
algemeen  ‘verspanen’,  onafhankelijk  van  het  feit  of de  betreffende  leerling  achteraf  carrossier
of  draadtrekker  wordt.)  Er  is  echter  wel  een  structureel  verschil  tussen  het  modulair  en  het
lineair  onderwijs:  In  het  geval  van  modulair  onderwijs  is  duidelijk  welke  vaardigheden
precies  gemeenschappelijk  zijn  omdat  ze  zijn  samengevoegd  in  één  of  meerdere
gemeenschappelijke,  beschreven  en  gesanctioneerde  modules.  Het  is  met  andere  woorden
doorzichtiger,  zowel  voor  de  arbeidsmarkt,  voor  de  secundaire  opleiders  als  de  VDAB als
voor  de  betrokken  leerling /cursist.

137



Men  kan  een  flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  ook  op  een  derde  manier
definiëren,  nl. als een  attitude  van  de  leerlingen.  De vraag  die  dan  centraal  gesteld
wordt,  is of de  leerlingen  in het  modulair  onderwijs  eerder  bereid  zijn zich  flexibel
op  te stellen  tegenover  de  arbeidsmarkt  dan  leerlingen  in  het  lineair  onderwijs.  In
de  stuurgroep  werd  ervoor  gekozen  om  deze  definiëring  van  een  flexibele
afstemming  op  de  arbeidsmarkt  te  hanteren.  In  onze  vragenlijst  werd  een
instrument  opgenomen  dat  nagaat  in  hoeverre  de  respondenten  bereid  zijn
concessies  te  doen  bij  het  zoeken  naar  een  baan.  Daarnaast  werd  ook  een
standaardinstrument  gebruikt  dat  de  houding  tegenover  werk  nagaat.

7 Een stimulans  tot levenslang  leren

Het  modulair  onderwijs  zou  een  stimulans  moeten  bieden  aan  de  leerlingen  tot
levenslang  leren.  Men  kan  deze  stimulans  op  verschillende  manieren
operationaliseren.  Ten  eerste  zou  men  kunnen  stellen  dat  deze  stimulans  in  het
modulair  onderwijs  wordt  gerealiseerd  door  de  nieuwe  structurering  van  het
kwalificatiegericht  onderwijs. Als lerenden  vrij makkelijk kunnen  voortbouwen  op
hun,  in  het  initieel  onderwijs  verworven,  vaardigheden,  zullen  zij  wellicht
makkelijker  de  stap  zetten  naar  secundaire  onderwijsaanbieders.  Deze  structurele
component  is  op  dit  ogenblik  vrij  moeilijk  te  evalueren.  De  opleidingen  bij  de
VDAB  bvb.  sluiten  op  dit  ogenblik  nog  niet  naadloos  aan  bij  de  modulaire
opleidingen  in  het  secundair  beroepsonderwijs  maar  het  experiment  loopt  nog
maar  twee  jaar  en de  herstructurering  is zeker  niet  voltooid.  Het  is bovendien  niet
zo  zinvol  om  in  dit  onderzoek  na  te  gaan  in  hoeverre  het  aangeboden  initiële
onderwijs  aansluit  bij  eventuele  vervolgtrajecten.  De  opdrachtgever  van  dit
onderzoek  beschikt  immers  over  die  gegevens.

De  makkelijkste  manier  om  na  te  gaan  of  leerlingen  uit  het  modulair  onderwijs
eerder  bereid  zijn tot  levenslang  leren,  is uiteraard  binnen  enkele  jaren  na  te gaan
of leerlingen  uit  het  modulair  onderwijs  eerder  deze  stap  zetten  dan  leerlingen  uit
het  lineair  onderwijs.  Dit  is echter  geen  optie  binnen  het  kader  van  dit  onderzoek.
We  hebben  daarom  de  bereidheid  tot  levenslang  leren  geoperationaliseerd  als
algemene  interesse.  We  hebben  daarom  een  reeds  eerder  gebruikt  instrument 7

aangepast  en  verbeterd.  Daarnaast  hebben  we  ook  een  nieuw  instrument
ontwikkeld  dat  de  bereidheid  tot  levenslang  leren  op  een  meer  rechtstreekse
manier  operationaliseerd.

Men  kan  de  stimulans  tot  levenslang  leren  echter  ook  operationaliseren  als  een
individuele  component.  Als  het  modulair  onderwijs  effectief  een  stimulans
inhoudt  tot  levenslang  leren  zou  moeten  blijken  dat  leerlingen  in  het  modulair
onderwijs  eerder  bereid  zijn zich  verder  te bekwamen  na  het  initiële  onderwijs.  Zij
zouden  ook  eerder  bekwaam  moeten  zijn  om  dat  te  doen.  De  bekwaamheid  tot
levenslang  leren  zou  in  principe  te  operationaliseren  zijn  in  termen  van  de
vakoverschreidende  eindterm  ‘leren  leren’.  In  overleg  met  de  stuurgroep  werd

7 Het  instrument  voor  algemene  interesse  werd  gebruikt  in het  onderzoek  OBPWO 95.03.
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echter  beslist  in  deze  fase  van  het  onderzoek  vooral  de  bereidheid  tot  levenslang
leren  te operationaliseren.  

8 Een doorzichtig  onderwijsaanbod

Het  creëren  van  een  doorzichtiger  onderwijsaanbod  is  één  van  de  centrale
doelstellingen  van  het  modulair  onderwijs  (SO 76 §1.1). Het  is  de  bedoeling  om
duidelijk  uit  te  schrijven  welke  de  modules  zijn  die  een  lerende  moet  gehaald
hebben  om  een  bepaald  diploma  te  verwerven.  Ten  tweede  worden  de  trajecten
duidelijk  gemaakt  en  worden  de  toelatingsvoorwaarden  voor  elke  module
exhaustief  beschreven.  Lerenden  kunnen,  ten  derde,  de  benodigde  deelcertificaten
verwerven  bij verschillende  aanbieders  en  deze  inruilen  voor  een  diploma.  In  de
mate  dat  deze  drie  elementen  gerealiseerd  worden,  kan  geargumenteerd  worden
dat  een  doorzichtiger  onderwijsstructuur  werd  gerealiseerd.   De  onvermijdelijke
onduidelijkheid,  veroorzaakt  door  het  naast  elkaar  bestaan  van  de  twee  systemen
in deze  experimentele  periode,  maakt  het  evalueren  van  deze  doelstelling  moeilijk.

In  de  mate  dat  geopteerd  wordt  deze  doelstelling  van  het  modulair  onderwijs  in
de  experimentele  fase  te  evalueren,  kan  gekozen  worden  tussen  twee  heel
verschillende  operationaliseringen.  Een  doorzichtiger  onderwijssysteem  heeft
uiteraard  een  structurele  component.  Deze  component  verwijst  naar  het  vervuld
zijn  van  een  aantal  voorwaarden  zoals  bvb.  het  op  elkaar  afgestemd  zijn  van  het
aanbod  van  verschillende  onderwijsverstrekkers  en  het  bestaan  van  de  nodige
bruggen  tussen  diverse  trajecten.  We  hebben  niet  gekozen  voor  deze
operationalisering  omdat  de  mate  waarin  de  verschillende  opleidingsstructuren
op  elkaar  afgestemd  zijn, bekend  is bij de  opdrachtgever.

In samenspraak  met  de  stuurgroep  werd  beslist  het  bereiken  van  deze  doelstelling
na  te  gaan  via  de  perceptie  van  de  leerlingen.  Concreet  moet  dan  nagegaan
worden  of  de  leerlingen  een  goed  zicht  hebben  op  het  onderwijsaanbod.  Het
belangrijkste  probleem  bij  de  operationalisering  van  deze  doelstelling  was  het
ontwikkelen  van  een  instrument.  Dit  instrument  moest  bruikbaar  zijn zowel  bij de
experimentele  groep  als bij de  controlegroep.  

In  eerste  instantie  hebben  we  de  leerlingen  gevraagd  of  ze,  als  hun  huidige
opleiding  voltooid  is, zich  kunnen  inschrijven  voor  verschillende  opleidingen.  Zo
vroegen  we  hen  bvb.  of ze zich  zullen  kunnen  inschrijven  in  een  opleiding  van  de
VDAB, een  opleiding  van  het  VIZO,  de  derde  graad  van  het  ASO.  De  leerlingen
moesten  de  vragen  beantwoorden  met  ‘ja, ik kan  me  daarvoor  kunnen  inschrijven’
of ‘neen,  ik kan  me  daarvoor  niet  inschrijven’.

Na  de  eerste  bevragingsronde  is  echter  gebleken  dat  leerlingen  deze  vraag
opvatten  veeleer  als  een  peiling  naar  hun  intentie  om  zich  voor  de  mogelijke
opleidingsopties  in te schrijven,  dan  als een  test  naar  hun  kennis  van  de  mogelijke
studietrajecten.  Voor  het  tweede  veldwerk,  met  een  nulmeting  bij de  scholen  die
gestart  zijn met  leerlingen  op  1 september  2001 hebben  we  het  instrument  dan  ook
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bijgestuurd  en geprobeerd  de  vraag  veel duidelijker  te maken.  We denken  wel  dat
het  moeilijk  zal  zijn  na  te  gaan  of  leerlingen  in  het  modulair  onderwijs  nu  een
duidelijker  beeld  hebben  van  de  mogelijkheden  die  ze  hebben  dan  leerlingen  in
het  lineair  onderwijs.  Vooral  het  feit  dat  de  vraag  aan  de  beide  groepen  moet
gesteld  kunnen  worden  maakt  een  operationalisering  problematisch.

9 De  integratie van nieuwe  onderwijsvisies  en onderwijsmethodes
zoals  geïntegreerd werken, gedifferentieerd werken en team
teaching

De mate  waarin  gebruik  wordt  gemaakt  van  nieuwe  onderwijsvisies  wordt  in  dit
onderzoek  niet  nagegaan  op  het  niveau  van  de  leerlingen  maar  op  het  niveau  van
de  scholen.  Zowel  in  de  controlescholen  als  in  de  experimentele  scholen  wordt
minstens  één  diepte- interview  afgenomen  van  de  directie  en/of  de  coördinator.  In
deze  interviews  wordt  gepeild  naar  de  mate  waarin  de  school  aandacht  heeft  voor
pedagogisch  didactische  vernieuwing.  Deze  vragen  worden  niet  enkel  gesteld  aan
de  experimentele  scholen.  Ook  in  de  controlescholen  wordt  nagegaan  of  ze
gebruik  maken  van  deze  nieuwere  onderwijsmethodes.  Gelet  op  de  grondige
kwalitatieve  analyses  uit  deel  I van  dit  rapport,  zal  slechts  een  summier  overzicht
gepresenteerd  worden  van  de  eerste  bevindingen  uit  de  diepte- interviews.
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HOOFDSTUK 2
OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE
STEEKPROEFGROEPEN

Vermits  dit  onderzoek  een  longitudinaal  karakter  heeft  en  we  daarenboven
analyseren  over  twee  cohortes  heen,  lijkt  het  geen  slecht  idee  om  even  een
overzicht  te presenteren  van  de  verschillende  subgroepen  die  de  totale  steekproef
uitmaken.  Zo  willen  we  een  beeld  schetsen  van  de  proporties  leerlingen  in  het
modulair  en  lineair  systeem,  alsook  in  de  verschillende  onderwijsvormen.  We
zullen  een  opsplitsing  maken  tussen  jongeren  uit  de  vierde  graadsopleidingen,
leerlingen  uit  het  voltijds  tweede  graad  beroepsonderwijs  en  leerlingen  uit
deeltijdse  opleidingen  in de  tweede  graad.  Die driedeling  zal doorheen  de  rest  van
het  rapport  steeds  terugkeren.  

Daarnaast  maken  we  onderscheid  tussen  de  verschillende  cohortes  die  deel
uitmaken  van  de  totale  steekproef.  Zo  zullen  jongeren  uit  de  scholen  die  met
modulair  onderwijs  begonnen  zijn op  1 september  2000 en de  daaraan  gekoppelde
controlescholen  deel  uitmaken  van  cohorte  1  indien  ze  op  1  oktober  2000
ingeschreven  waren  in een  school  die  deel  uitmaakt  van  de  experimentele  dan  wel
controlegroep,  in  een  administratieve  groep  die  diende  bevraagd  te  worden.  Voor
leerlingen  van  cohorte  2 geldt  dezelfde  definitie,  zij het  dat  de  steekproefdatum  in
dat  geval  1 oktober  2001 is. Met  betrekking  tot  cohorte  2 moeten  we  opmerken  dat
ook  jongeren  uit  de  eerste  wave  scholen,  uit  het  eerste  jaar  van  de  tweede  en/of
vierde  graad,  deel  uitmaken  van  de  betreffende  cohorte.

We zullen  eerst  een  schets  van  het  totale  beeld  geven,  waarna  we  zullen  overgaan
tot  het  geven  een  overzicht  van  de  frequentieverdelingen  over  de  verschillende
cohortes.  Uit  Tabel  10 blijkt  dat  de  steekproef  zeer  egaal  verdeeld  is  over  tussen
leerlingen  uit  de  experimentele  groep  en de  controlegroep.  Gezien  de  onderzoeks -
opzet  kunnen  we  dat  enkel  een  positief  feit  noemen.  Verder  zien  we  dat  ruim  de
helft  van  de  leerlingen  in de  steekproef  les volgt  in de  vierde  graad  verpleegkunde
(Tabel 11). Verder  vinden  we  28% jongeren  uit  de   tweede  graad  voltijds  onderwijs
en  ongeveer  18% uit  de  tweede  graad  deeltijds  beroepsonderwijs.  Dat  wil  zeggen
we  in  de  tweede  graad  een  verdeling  van  60%  voltijdsen  en  40%  deeltijdsen
krijgen.  We zullen  het  deeltijds  onderwijs  dan  ook serieus  overrepresenteren  in dit
onderzoek.  Gezien  op  gans  de  leerlingenpopulatie  in  het  secundair  onderwijs,  is
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het  deeltijds  onderwijs  slechts  goed  voor  een  aandeel  van  1,2%.  Dat  impliceert
twee  dingen,  enerzijds  wil  dat  zeggen  dat  we  bij  het  interpreteren  van  de
algemene  analyseresultaten  rekening  dienen  te  houden  met  deze  over -
representatie.  Anderzijds  zullen  de  resultaten  van  deze  steekproef  goed
geëxtrapoleerd  kunnen  worden  naar  de  algemene  situatie,  daar  we  ruim  een  vijfde
van  de  totale  populatie  leerlingen  deeltijds  beroepsonderwijs  moeten  bevragen.   

Tabel 10:Frequentieverdeling van cohortes 1 en 2, volgens de opdeling modulair/lineair (in
absolute en relatieve cijfers).

Groep Aantal Percentage
Experimentele  groep  (modulair  onderwijs) 2971 49.5%
Controlegroep  (lineair  onderwijs) 3026 50.5%
Totaal 5997 100.0%

Tabel 11:Frequentieverdeling van cohortes 1 en 2, naar verschillende onderwijsvormen (in
absolute en relatieve cijfers).

Groep Aantal Percentage
4de graad 3221 53.7%
2de graad,  voltijdse  opleidingen 1678 28.0%
2de graad,  deeltijdse  opleidingen 1098 18.3%
Totaal 5997 100.0%

Een overzicht  van  de  verschillende  cohortes  apart  leert  ons  dat  vooral  de  proportie
leerlingen  uit  de  tweede  graadsopleidingen  afwijkt  van  de  globale  verdeling.  In
cohorte  1 vinden  we  slechts  11,6% leerlingen  terug  die  les  volgen  in  het  DBSO
(Tabel  13).  Bijgevolg  vinden  we  meer  jongeren  terug  in  het  voltijds  secundair
onderwijs.  De proportie  studenten  verpleegkunde  uit  de  vierde  graad  blijft min  of
meer  gelijk. 

Tabel 12:Frequentieverdeling van cohorte 1 volgens de opdeling modulair/lineair (in absolute en
relatieve cijfers).

Groep Aantal Percentage
Experimentele  groep  (modulair  onderwijs) 1043 56.5%
Controlegroep  (lineair  onderwijs) 803 43.5%
Totaal 1846 100.0%

Een  opsplitsing  van  de  eerste  cohorte  tussen  de  leerlingen  uit  de  experimentele
groep  die  modulair  onderwijs  genieten  en de  leerlingen  uit  de  traditionele,  lineaire
jaarsystemen  doet  de  balans  licht  overhellen  in het  voordeel  van  de  experimentele
groep  (zie  Tabel  12).  Dezelfde  opdeling  in  de  tweede  cohorte  levert  een
tegengesteld  beeld  op  (Tabel 14).
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Tabel 13:Frequentieverdeling van cohorte 1 naar verschillende onderwijsvormen (in absolute en
relatieve cijfers).

Groep Aantal Percentage
4de graad 1013 54.9%
2de graad,  voltijdse  opleidingen 619 33.5%
2de graad,  deeltijdse  opleidingen 214 11.6%
Totaal 1846 100.0%

Tabel 14:Frequentieverdeling van cohorte 2 volgens de opdeling modulair/lineair (in absolute en
relatieve cijfers).

Groep Aantal Percentage
Experimentele  groep  (modulair  onderwijs) 1928 46.4%
Controlegroep  (lineair  onderwijs) 2223 53.6%
Totaal 4151 100.0%

Tabel 15:Frequentieverdeling van cohorte 2 naar verschillende onderwijsvormen (in absolute en
relatieve cijfers).

Groep Aantal Percentage
4de graad 2208 53.2%
2de graad,  voltijdse  opleidingen 1059 25.5%
2de graad,  deeltijdse  opleidingen 884 21.3%
Totaal 4151 100.0%

De steekproef  voor  wat  betreft  cohorte  2 kent  ongeveer  dezelfde  verdeling  tussen
de  tweede  en  de  vierde  graad  als  de  globale  verdeling.  Iets  meer  dan  de  helft  van
de  respondenten  van  dit  onderzoek  is afkomstig  uit  de  vierde  graadsopleidingen
personenzorg.  Belangrijker  is  de  interne  opsplitsing  tussen  de  deeltijdse  en
voltijdse  richtingen  binnen  de  tweede  graad  van  het  beroepsonderwijs.  In cohorte
2 blijkt  ruim  1 op  5 respondenten  in  het  deeltijds  onderwijs  te  zitten,  oftewel  iets
meer  dan  45%  van  de  leerlingen  uit  de  tweede  graad  van  dit  onderzoek  zijn
afkomstig  uit  het  deeltijds  beroepsonderwijs.  We hebben  reeds  aangehaald  dat  dit
een  oververtegenwoordiging  betekent  ten  opzichte  van  de  totale
leerlingenpopulatie  van  het  secundair  onderwijs.  Analyses  in  verband  met
ongekwalificeerde  uitstroom  zullen  dan  ook  voorzichtig  moeten  geïnterpreteerd
worden.  In  een  vorig  rapport  (Pelleriaux  & Peeters,  2002,  p.  30-32) kwamen  we
reeds  tot  de  vaststelling  dat  jongeren  uit  het  deeltijds  beroepsonderwijs  significant
meer  uitstromen  dan  hun  tegenhangers  uit  de  voltijdse  variant  van  het
beroepsonderwijs.  Het  zal  dan  ook  uiterst  belangrijk  zijn  om  de  verschillende
analyses  op  te  splitsen  in  verschillende  subgroepen.  Er  zal  steeds  een  globaal
model  worden  ontwikkeld,  maar  daarnaast  zullen  de  analyses  voor  de  vierde
graadsopleidingen,  de  tweede  graad  voltijds  en  de  tweede  graad  deeltijds  ons  een
accurater  beeld  geven  van  de  situatie  op  de  onderwijsvloer.  

Met  deze  informatie  in  het  achterhoofd  kunnen  we  overschakelen  naar  de  echte
analyses.  In eerste  instantie  zullen  we  verslag  uitbrengen  van  de  behaalde  respons
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rate  van  dit  onderzoek.  Daaropvolgend  gaan  we  dieper  in  op  één  van  de  zes
doelstellingen  van  het  experiment  modularisering  in  het  secundair
beroepsonderwijs,  namelijk  het  verminderen  van  de  ongekwalificeerde  uitstroom
door  middel  van  tussentijdse  succesbeleving.  We  zullen  met  andere  woorden
nagaan  of  en  in  hoeverre  het  experimentele  onderwijs  erin  geslaagd  is  om  de
ongekwalificeerde  uitstroom  in te perken.  

144



HOOFDSTUK 3
NON- RESPONS ANALYSE VOOR  DE
VERSCHILLENDE COHORTES

In deze  paragraaf  zullen  we  een  analyse  maken  van  de  behaalde  respons tijdens  de
verschillende  bevragingsmomenten.  We  zullen  daarenboven  een  onderscheid
maken  tussen  de  verschillende  cohortes  in  dit  onderzoek.  De  onderstaande
analyse  beperkt  zich  niet  alleen  tot  een  bestudering  van  de  non-respons op  het
niveau  van  de  scholen,  zoals  dat  gebruikelijk  is,  maar  bekijkt  het  fenomeen
eveneens  op  microniveau,  namelijk  dat  van  de  leerlingen.  Het  eerste  slaat  op  het
nagaan  in  hoeverre  de  tot  de  steekproef  behorende  scholen  ook  daadwerkelijk
konden  bezocht  worden.  Vanwege  de  specificiteit  van  dit  onderzoek  waar
leerlingen  moeten  kunnen  gemonitord  en  gevolgd  worden,  gaan  we  een  stap
verder  tot  op  het  niveau  van  de  leerlingen.  Daar  de  stamboeknummers  van  de
leerlingen  gekend  zijn, kunnen  die  gekoppeld  worden  aan  de  oktobertellingen  van
2000  en  2001.  Op  die  manier  kunnen  we  het  verschil  nagaan  tussen  de  groep
leerlingen  die  we  een  eerste  keer  bevraagden   en  de  groep  leerlingen  die  we
hadden  moeten  bevragen.  Het  derde  element  over  de  non-respons betreft  het
longitudinale  karakter  van  dit  evaluatieonderzoek.  De  jongeren  uit  het  secundair
beroepsonderwijs  worden  meermaals  bevraagd  en  we  moeten  dus  nagaan  in
hoeverre  de  oorspronkelijke  steekproef  een  tweede  keer  (en  derde  keer)  werd
bereikt.

1 Non-respons  op het niveau van de scholen  (Niet meewerken)

In  het  eerste  deel  van  deze  paragraaf  herhalen  we  nog  eens  hoe  de  scholen
geselecteerd  werden  en in hoeverre  ze bereid  gevonden  zijn om deel  te nemen  aan
het  onderzoek.  Vooreerst  wordt  de  beginsituatie  onder  de  loep  genomen.  Ten
tweede  zullen  we  bekijken  of het  mogelijk  is gebleken  om  een  vervolgonderzoek
op  te  zetten  in  de  verschillende  scholen,  met  name  tijdens  de  zogenaamde  1-
meting.  Tenslotte  kan  voor  de  eerste  cohorte  ook  al  een  derde  meetpunt  worden
gecontroleerd.
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1.1 Nulmeting

De  scholen  die  deelnemen  aan  het  experiment  zijn  niet  ‘toevallig’  gekozen.  De
scholen  moesten  zich  kandidaat  stellen  en  zijn  geselecteerd  door  het  Departement
Onderwijs.  Het  betreft  hier  dus  zeker  geen  toevallige  steekproef.  Voor  dit
onderzoek  werd  wel  een  controlegroep  getrokken.  Deze  groep  scholen  is evenmin
een  steekproef  uit  de  groep  scholen  die  in aanmerking  komt.  Er werd,  integendeel,
voor  elke  school  in  de  experimentele  groep  een  controleschool  gezocht  die  voor
een  aantal  kenmerken  zo goed  mogelijk lijkt op  de  experimentele  school. 

Voor  wat  betreft  de  vierde  graad  personenzorg  was  het  niet  mogelijk  deze
strategie  te  gebruiken,  vanwege  het  feit  dat  vanaf  het  tweede  jaar  quasi  alle
scholen  zouden  instappen  in  het  experiment.   Daarom  kon  er  geen  controlegroep
worden  getrokken.  Er  werd  daarom  besloten  om  tijdens  het  eerste  jaar  van  het
onderzoek  de  8e jaren  in  de  experimentele  scholen  te gebruiken  als  controlegroep
voor  de  7e jaren.  De leerlingen  in het  achtste  jaar  krijgen  hun  opleiding  nog  lineair
aangeboden,  de  leerlingen  in  het  zevende  jaar  in  deze  scholen  krijgen  een
modulair  aanbod 8.  De  normale  schoolloopbaan  zou  ervoor  zorgen  dat  deze
jongeren  in  het  tweede  werkingsjaar  dan  in  het  8ste  (modulair)  en  9de  (lineair)
zitten.

In het  selecteren  van  een  controlegroep  voor  de  tweede  graad  werd  uitgegaan  van
de  oktobertelling  van  2000.  Als  dus  gesteld  wordt  dat  een  school  ‘zo  goed
mogelijk  lijkt’  op  een  andere  school,  is  dat  in  termen  van  de  gegevens  van  die
telling 9. De criteria  die  gehanteerd  werden  voor  het  trekken  van  die  controleschool
waren  de  volgenden:

• De  scholen  die  in  2000  nog  lineair  waren  maar  zich  voorbereidden  op  het
instappen  met  leerlingen  op  1  september  2001,  worden  uitgesloten.  Deze
scholen  kunnen  geen  controleschool  zijn. 

• De  controleschool  moet  van  hetzelfde  net  zijn.  Daarbij  wordt  slechts  het
onderscheid  gemaakt  tussen  drie  netten,  nl.  het  gemeenschapsonderwijs,  het
vrij onderwijs  en het  officieel gesubsidieerd  onderwijs. 

• De  structuurkenmerken  van  de  controleschool  moeten  dezelfde  zijn  dan  de
structuurkenmerken  van  de  experimentele  school:  als  de  experimentele  school
ASO  aanbiedt  moet  ook  de  controleschool  deze  vorm  aanbieden.  Als  de
experimentele  school  geen  ASO  heeft,  moet  een  controleschool  gevonden
worden  die  deze  vorm  evenmin  aanbiedt.  Dezelfde  regel  werd  gehanteerd  voor
wat  betreft  het  TSO, het  voltijds  BSO en het  deeltijds  BSO.

8 Dit  is uiteraard  geen  ideale  controlegroep.  De schooleffecten  worden  op  die  manier  uiteraard
onder  controle  gehouden.  De leerlingen  in  het  achtste  jaar  zijn  echter  niet  goed  te  vergelijken
met  de  leerlingen  in  het  zevende  jaar.  Ze  hebben  immers  de  selectie  in  het  zevende  jaar  reeds
achter  de  rug.

9 Dit  criterium  is  niet  enkel  een  vormelijkheid.  In  het  tweede  veldwerk  is  gebleken  dat  een
bepaalde  school  gestopt  is  met  het  aanbieden  van  een  richting.  Dit  stelt  ons  voor  problemen
maar  was  een  jaar  geleden  niet  te voorzien.
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• De  controleschool  moet  de  richting(en)  aanbieden  die  in  de  experimentele
school  werd(en)  gemodulariseerd.  Deze  voorwaarde  is niet  zo  eenduidig  als  ze
op  het  eerste  zicht  lijkt.  Het  studiegebied  ‘auto’  bvb.  wordt  in  het  lineair
onderwijs  niet  aangeboden  in de  tweede  graad.  Er werd  dan  een  controleschool
gezocht  die  ‘metaal’  aanbiedt  in  de  tweede  graad  én  auto  in  de  derde  graad.
Een gelijkaardig  probleem  stelt  zich  bij mechanica-electriciteit,  wat  in het  lineair
onderwijs  niet  aangeboden  wordt  in het  derde  jaar. 

Slechts  deze  vier  criteria  maakten  het  in  sommige  gevallen  onmogelijk  een
controleschool  te  vinden.  In  dat  geval  werden  de  voorwaarden  versoepeld.
Meestal  werd  toegegeven  op  de  eis  dat  de  structuurkenmerken  van  de
controleschool  dezelfde  moeten  zijn  dan  deze  van  de  experimentele  school.  Tabel
16 en  Tabel  17 geven  een  overzicht  van  het  trekken  van  de  controlescholen.  In
deze  tabellen  zijn  de  scholen  die  enkel  de  vierde  graad  hebben  gemodulariseerd
niet  opgenomen.  Voor  deze  scholen  werd  steeds  het  achtste  jaar  als  controlegroep
weerhouden.  

Tabel 16:Overzicht van het trekken van de controlescholen, cohorte 1.
Nummer  mod.
School

Selectie van  de  controleschool

4071710 Geen  structuurvoorwaarden.
School getrokken  uit  OGO, niet  uit  het  gemeenschapsonderwijs

42325 Structuurvoorwaarde  ASO laten  vallen.
43711 Controleschool  normaal  getrokken.
32847 Controleschool  normaal  getrokken.
28721 Controleschool  normaal  getrokken.
36641 Controleschool  normaal  getrokken.
37184 Controleschool  normaal  getrokken.
39719 Structuurvoorwaarde  ASO laten  vallen.
30213 Controleschool  normaal  getrokken.
31468 Controleschool  normaal  getrokken.

29471
Geen  controleschool  kunnen  trekken.
Er is maar  één  school  die  DBSO personenzorg  aanbiedt  en niet  deelneemt
aan  het  experiment.  Deze  school  is controleschool  voor  40717.

38951 Controleschool  normaal  getrokken.
34074 Controleschool  normaal  getrokken.
36202 Controleschool  normaal  getrokken.
39115 Controleschool  normaal  getrokken.

111931

Deze school  biedt  ondermeer  DBSO personenzorg  aan.  Er is maar  één school
die  DBSO personenzorg  aanbiedt  en niet  deelneemt  aan  het  experiment.
Deze  school  is controleschool  voor  40717. Daardoor  kon  geen  echte
controleschool  worden  getrokken.  
Er is een  controleschool  getrokken  voor  de  andere  richtingen  die
gemodulariseerd  worden.  Deze  controleschool  is normaal  getrokken.

De  experimentele  scholen  zijn  verplicht  hun  medewerking  te  verlenen  aan  dit
onderzoek  (BVR 28-08-2000, Art.  3, §2, 1d).  Een  aantal  (2 à  3) hebben  daartegen
bezwaar  gemaakt  maar  uiteindelijk  en na  aandringen  van  de  DBO en de  directeur-

10 We geven  de  juridische  nummers  van  de  experimentele  scholen.  De scholen  betrokken  bij het
experiment  zijn  immers  toch  gekend.  De  identificatie  van  de  controlescholen  wordt  niet
gegeven  in de  tabel. 
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generaal  secundair  onderwijs  hebben  alle  experimentele  scholen  meegewerkt  aan
het  onderzoek.  Wel hadden  een  aantal  scholen  het  moeilijk met  een  beperkt  aantal
vragen  uit  de  vragenlijst  voor  de  leerlingen  (hoofdzakelijk  etnocentrisme  en harde
repressie).  Om  de  scholen  niet  teveel  voor  het  hoofd  te stoten  werden  deze  vragen
geweerd  uit  de  enquête.  Vanaf  dan  werd  gewerkt  met  een  kortere  versie  van  de
vragenlijst. 

De  controlescholen  waren  uiteraard  niet  verplicht  het  onderzoek  toe  te  laten.
Bovendien  is het  onderzoek  voor  hen  wellicht  minder  relevant.  Toch  heeft  slechts
één  controleschool  geweigerd  mee  te  werken.  Deze  school  wou  wel  meewerken
maar  verzocht  ons  een  andere  school  te kiezen  omwille  van  interne  problemen.  De
argumenten  die  ze  opgaven,  hebben  ons  overtuigd  niet  aan  te  dringen.  Het
verrichten  van  veldwerk  in  die  school  zou  moeilijk  zo  niet  onmogelijk  geweest
zijn. We hebben  deze  controleschool  vervangen  door  een  andere.  

Tabel 17:Overzicht van het trekken van de controlescholen, cohorte 2.
Nummer  mod.

school
Selectie van  de  controleschool

41921 Controleschool  normaal  getrokken.
44181 Controleschool  normaal  getrokken.
33183 Controleschool  normaal  getrokken.
110031 Controleschool  zat  reeds  in onderzoek,  tweede  school normaal  getrokken.
28613 Controleschool  normaal  getrokken.
29637 Controleschool  normaal  getrokken.
112318 Controleschool  normaal  getrokken.
31864 Controleschool  normaal  getrokken.
37069 Controleschool  normaal  getrokken.
35907 Controleschool  normaal  getrokken.
110338 Controleschool  normaal  getrokken.
30312 Controleschool  normaal  getrokken.

De twee  groepen  scholen  zijn  voor  wat  betreft  de  non- respons  niet  te  vergelijken.
De  experimentele  groep  was  immers  verplicht  om  mee  te  werken.  Een  dergelijke
vergelijking  zou  ook  onzinnig  zijn  omdat  slechts  één  school  heeft  geweigerd.  We
hebben  wel  zeer  sterk  de  indruk  dat  mochten  de  experimentele  scholen  niet
verplicht  zijn, we  in die  scholen  méér  moeilijkheden  zouden  hebben  gehad  dan  in
de  controlescholen.  Dat  hoeft  uiteraard  niet  te  betekenen  dat  de  experimentele
groep  een  atypische  groep  is. Het  is immers  ook mogelijk dat  de  invoering  van  het
modulair  onderwijs,  tijdens  deze  experimentele  fase  een  zware  belasting  is  voor
de  scholen.  Misschien  stonden  ze daarom  weigerachtig  tegenover  onderzoekers.  

1.2 Eénmeting

Normaliter  zouden  de  gegevens  in  Tabel  16 blijvend  moeten  gelden  tijdens  de
gehele  duur  van  het  onderzoek.  Voor  wat  betreft  het  vergelijkende  luik  over  de
tijd zijn er namelijk geen  nieuwe  scholen  ingestapt,  noch  verdwenen.  Echter  zijn er
een  aantal  gebeurtenissen  binnen  en  tussen  een  aantal  scholen,  waardoor  een
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aantal  beslissingen  zich  opdrongen.  Het  gaat  in totaal  om  een  vijftal  gevallen.  Ten
eerste  zijn  twee  scholen  in  het  onderzoek  overgegaan  tot  een  fusie.  De  scholen  in
kwestie  zijn de  'Stedelijke  Handelsschool  Coupure  Gent'  en  het  'Stedelijk  Instituut
Paramedische  Beroepen'  eveneens  in  Gent.  Oorspronkelijk  werden  voor  deze
scholen  op  de  normale  manier  controlescholen  getrokken  en  zodoende  werd
besloten  voor  de  nieuwe  fusieschool  de  originele  twee  controlescholen  te
behouden.  In  de  overige  gevallen  gaat  het  om  scholen  die  gepland  hadden  in  het
tweede  schooljaar  van  het  experiment  (2001-2002)  een  aantal  richtingen  extra
modulair  te  maken.  Uiteindelijk  werd  van  die  beslissing  afgezien.  Vermits  de
controlescholen  voor  deze  experimentele  scholen  zo  getrokken  waren  dat  ze
beantwoorden  aan  de  uiteindelijke  profielen  van  de  scholen,  hebben  we  de
controlescholen  te  streng  afgebakend.  Ook  hier  werden  geen  nieuwe
controlescholen  gezocht,  echter  zijn  de  leerlingenbevragingen  in  de  betreffende
scholen  enkel  gebeurd  bij leerlingen  in  de  richtingen  die  overeenstemmen  met  de
richtingen  die  effectief  gemodulariseerd  zijn.  De  scholen  in  kwestie  zijn:  'KTA  II
Heule'  waar  BSO Hout  niet  werd  gemodulariseerd,  'KTA  II St. Amandsberg'  dat
de  richting  BSO Kleding  nog  steeds  lineair  aanbiedt,  'TI St. Lodewijk'  in Genk  dat
geen  enkele  van  de  vier  geplande  richtingen  modulair  maakte  (BSO Auto,  BSO
Hout,  BSO Koeling  & Warmte  en  BSO Mechanica-Elektriciteit)  en  tenslotte  heeft
het  'VTI  Brugge'  de  richting  Hout  noch  in  het  BSO,  noch  in  het  DBSO
gemodulariseerd.

Wederom  hebben  een  aantal  scholen  geprotesteerd  tegen  de  bevraging  van  hun
leerlingen.  Verrassend  genoeg  ging  het  net  als  vorig  jaar  uitsluitend  om  scholen
die  deelnamen  aan  het  experiment  en  die  dus  eigenlijk  verplicht  waren  deel  te
nemen  aan  het  bijhorende  onderzoek.  Het  waren  daarenboven  grotendeels
dezelfde  instellingen  als  vorig  jaar  die  dwarslagen.  Na  een  gesprek  met  de
onderzoekers,  in  sommige  gevallen  na  een  brief  van  het  Departement  Onderwijs,
werden  alle  scholen  bereid  gevonden  hun  leerlingen  te  laten  deelnemen  aan  de
enquêtes.  Het  moet  benadrukt  worden  dat  het  aantal  scholen  waarmee  we  wat
moeilijkheden  hadden,  een  kleine  minderheid  was.  De  meeste  scholen
verwelkomden  de  nieuwe  bevragingen  en  wachten  geïnteresseerd  de  resultaten
af. 

In  het  'KTA  Mechelen,  vestiging  Jette'  hadden  we  echter  een  groter  probleem.
Normaal  moesten  we  3 klassen  uit  de  vierde  graad  bevragen.  Na  de  problemen  in
het  eerste  werkingsjaar  had  de  directie  het  al  dan  niet  meewerken  aan  de  enquête
laten  afhangen  van  de  individuele  leerlingen.  In  twee  van  de  drie  klasgroepen
hadden  de  leerlingen  beslist  om  geen  vragenlijst  in  te  vullen.  Om  een  verdere
samenwerking  met  de  school  niet  in  gevaar  te  brengen,  hebben  we  niet  verder
aangedrongen  om  alsnog  deze  gegevens  te  bekomen.  Dit  heeft  uiteraard  wel
gevolgen  voor  de  non-respons  op  leerlingniveau.

Net  zoals  bij de  eerste  cohorte  wijzigden  er  een  aantal  zaken  in  de  loop  van  het
eerste  en  tweede  loopjaar  van  het  experiment.  Een  aantal  scholen  zagen  verder  af
van  deelname  aan  de  invoering  van  modularisering,  hetzij  in  een  welbepaalde
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richting,  hetzij  als  school  in  zijn  geheel.  Dat  laatste  gebeurde  gelukkig  slechts  in
één  geval,  de  'Elishout  School  voor  Voeding'  vond  het  niet  opportuun  om  in  het
experiment  te  stappen.  Een  aantal  andere  scholen  die  reeds  tijdens  het  eerste
werkingsjaar  van  het  project  ingestapt  waren,  besliste  de  geplande  verdere
invoering  in  andere  administratieve  groepen  uit  te  stellen.  De  scholen  in  kwestie
zijn:  'KTA  II  Heule'  waar  modularisering  niet  werd  geïmplementeerd  in  de
afstudeerrichting  BSO Hout,  het  'KTA  II St.  Amandsberg'  dat  BSO Kleding  nog
steeds  lineair  aanbiedt,  'Technisch  Instituut  St.  Lodewijk'  dat  maar  liefst  vier
geplande  richtingen  niet  modulair  maakte,  met  name  BSO Auto,  Hout,  Koeling  &
Warmte  en Mechanica-Elektriciteit.  Tot slot  heeft  men  in het  'VTI Brugge'  beslist  m
de  afstudeerrichting  Hout  zowel  in het  voltijds  en deeltijds  BSO niet  om te vormen
tot  modulaire  richtingen.

Ook  in  cohorte  2 zijn  er  een  aantal  problemen  opgetreden  tijdens  het  veldwerk
verbonden  aan  de  1-meting.  Er  gebeurden  een  aantal  verschuivingen  binnen
scholen,  meestal  ging  het  om  het  terug  lineair  maken  van  richtingen.  Doch  kenden
we  voor  cohorte  2 geen  onoverkomelijke  problemen  betreffende  de  respons  van
scholen.  Wel  moeten  we  opmerken  dat  door  het  wegvallen  van  een  aantal
richtingen  we  de  steekproef  te streng  hebben  afgebakend.  

1.3 Tweemeting

Leerlingen  uit  de  eerste  cohorte,  m.a.w.  ingestroomd  op  1 september  2000, konden
voor  een  derde  keer  een  vragenlijst  voorgelegd  worden.  De scholen  waren  op  dat
moment  reeds  vertrouwd  met  het  onderzoek,  zowel  in  opzet  als  bevraging,  en
hebben  dan  ook  weinig  tegenkanting  aan  de  dag  gelegd  om  hun  leerlingen
nogmaals  te  laten  bevragen.  We  kunnen  dan  ook  geen  grote  problemen  melden
voor  wat  betreft  non- respons  op  schoolniveau  tijdens  de  2-meting.  

De studenten  verpleegkunde  van  het  KTA Mechelen,  vestiging  Jette, die  tijdens  de
1-meting  geen  vragenlijst  wensten  in  te  vullen,  bleken  die  bezwaren  te  hebben
laten  varen.  Zonder  problemen  vulden  de  aanwezige  jongeren  de  enquête  in. 

2 Conclusie  non-respons  van scholen

Op  een  aantal  eerder  kleine  problemen  na  hebben  alle  scholen  zeer  vlot
meegewerkt  aan  het  onderzoek.  De  meeste  problemen  waren  te  wijten  aan
communicatiestoornissen  bij de  initiële  contactering  van  de  scholen.  In  een  aantal
gevallen  werd  het  onderzoek  geconcipieerd  als  een  doorlichting  van  de  school  in
navolging  van  de  implementatie  van  modulair  onderwijs.  Eens  die  plooien
gladgestreken  waren,  vonden  we  de  overgrote  meerderheid   van  de  scholen
bereid  om  deel  te  nemen  aan  het  onderzoek.  Verrassend  genoeg  bleken  de
controlescholen  helemaal  geen  bezwaar  te  hebben  tegen  deelname  aan  het
onderzoek.  
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3 Non-respons  analyse  op het niveau van de leerlingen

3.1 Cohorte 1

We zullen  eerst  de  non-respons  bespreken  voor  de  groep  die  de  eerste  cohorte  van
dit  onderzoek  uitmaakt.  Jongeren  die  op  1  oktober  2000  in  een  school  uit  de
experimentele  groep  of  de  controlegroep  zaten,  in  een  modulaire  dan  wel
overeenkomstige  lineaire  administratieve  groep  zaten,  behoren  tot  cohorte  1. We
zullen  hieronder  rapporteren  in hoeverre  we  die  leerlingen  bereikt  hebben  tijdens
de  0-meting,  de  1-meting  en de  2-meting.  We zullen  daarenboven  een  onderscheid
maken  tussen  een  analyse  van  het  totaalbeeld  en een  analyse  van  de  verschillende
metingen  rekening  houdend  met  de  voorgaande  respons.  Het  weze  namelijk
duidelijk  dat  indien  iemand  uitstroomt  tijdens  een  bepaald  jaar  in  het  onderzoek,
het  hoogst  onwaarschijnlijk  zal  zijn  dat  die  leerling  tijdens  een  latere  bevraging
terug  wordt  opgevist.  Zodoende  zal  de  respons  rate  tijdens  latere  bevragingen
steeds  lager  liggen  dan  bij de  initiële  enquête.  Tenslotte  zal  steeds  het  onderscheid
gemaakt  worden  tussen  de  volledige  steekproef  en  de  verschillende  subgroepen,
met  name  de  studenten  verpleegkunde  uit  de  vierde  graad,  de  leerlingen  uit  de
tweede  graad  voltijds  en hun  tegenhangers  uit  het  deeltijds.

Tabel 18:Overzicht non-respons cohorte 1, totale steekproef.
Absolute  cijfers globaal  % % geg. 0-met. % geg. 1-met.

Totale  groep 1846 100.0%
Respons   0-meting 1488 80.6% 100.0%
Respons  1-meting 1044 56.6% 70.2% 100.0%
Respons  2-meting 644 34.9% 43.3% 61.7%

Voor  de  verschillende  groepen  geven  we  een  overzichtelijke  weergave  in  één
tabel.  Het  globale  percentage  verwijst  naar  de  respons  ten  opzichte  van  de  initiële
steekproef,  dat  geeft  met  andere  woorden  het  percentage,  dat  we  terug  konden
bevragen  op  de  verschillende  meetpunten  ten  opzichte  van  de  startpopulatie.  De
volgende  kolommen  geven  de  mate  van  respons  weer  ten  opzichte  van  het
behaalde  aantal  bevraagde  leerlingen  in  het  voorgaande  jaar.  We  illustreren  dit
met  een  voorbeeld.  Uit  Tabel  18 blijkt  dat  we  tijdens  de  0-meting  van  vier  op  vijf
jongeren  een  vragenlijst  hebben  afgenomen.  Tijdens  de  1-meting  is  dat  cijfer
drastisch  gedaald  tot  57% van  de  initiële  steekproef.  Als  we  echter  vertrekken  van
de  premisse  dat  iemand  die  tijdens  een  bepaald  meetpunt  als  non-respons
gecatalogeerd  wordt,  dat  ook  zal  zijn  bij een  volgend  meetpunt,  kunnen  we  ons
richten  op  de  respons  gegeven  de  reële  situatie  bij een  voorgaande  meting.  In  dat
geval  hebben  we  nog  zeven  op  tien  leerlingen  die  een  eerste  keer  bevraagd
werden  ook een  tweede  keer  gezien.

Tijdens  het  derde  meetpunt  ligt  de  globale  respons  zeer  laag,  we  bereikten  nog
slechts  een  derde  van  de  jongeren  die  oorspronkelijk  tot  onze  onderzoeksgroep
behoorden.  Als we  de  voorbije uitval  in  rekening  brengen  zien  we  echter  dat  toch
nog  ruim  zes  op  tien  jongeren  konden  heropgevist  worden.  Waar  -  volgens  de
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onderzoekers  - de  redenen  liggen  voor  die  bedroevende  resultaten  wordt  verder
uiteengezet  per  subgroep.  Algemeen  moet  echter  worden  aangehaald  dat  een
groot  stuk  van  de  non-respons  te wijten  is aan  afwezigheid  op  het  moment  van  de
bevraging.  Van  de  358 leerlingen  die  we  niet  konden  bereiken  zijn  er  147 (41.1%)
die  afwezig  waren  op  de  dag  van  de  enquête.  

Het  is  voor  de  onderzoekers  moeilijk  te  beoordelen  of  die  non- respons  op  het
niveau  van  de  leerlingen  veel  dan  wel  weinig  is. Er  is ons  geen  ander  onderzoek
bekend  waarin  deze  berekening  werd  gemaakt,  zeker  niet  bij  de  specifieke
onderzoeksgroep  van  jongeren  in  het  (D)BSO. In  wat  volgt  zullen  we  de  situatie
per  subgroep  bekijken.

Tabel 19:Overzicht non-respons cohorte 1, 4de graad verpleegkunde.
Absolute  cijfers globaal  % % geg. 0-met. % geg. 1-met.

Totale  groep 1013 100.0%
Respons   0-meting 824 81.3% 100.0%
Respons  1-meting 660 65.2% 80.1% 100.0%
Respons  2-meting 338 33.4% 41.0% 61.7%

Tabel  19 geeft  een  overzicht  van  de  non- respons  voor  wat  betreft  de  groep
verpleegkunde  studenten  uit  de  vierde  graad.  Bij de  eerste  bevraging  komt  de
respons  rate  van  de  subgroep  overeen  met  het  totaalbeeld,  4 op  5 jongeren  die  we
hadden  moeten  bevragen  zijn  ook  daadwerkelijk  bereikt.  Vermits  het  vierde -
graads  onderwijs  de  facto  een  voortgezette  opleiding  is,  zien  we  relatief  veel
uitstroom  tijdens  het  eerste  jaar.  Daar  ligt  de  belangrijkste  reden  voor  het  niet
bereiken  van  leerlingen  bij de  eerste  bevraging.

Eén  jaar  later  is dat  cijfer  verder  gedaald  naar  65%. Verdere  uitstroom  tijdens  het
eerste  jaar  en  lage  slaagkansen  tijdens  een  eerste  jaar  van  een  voortgezette
opleiding  zorgen  ervoor  dat  we  minder  jongeren  terugvinden  bij de  1-meting.  Als
we  het  cijfer relateren  aan  de  werkelijke situatie  bij de  0-meting,  zien  we  echter  dat
we  een  gelijkaardig  resultaat  krijgen  voor  de  non-respons.  We  hebben  te  maken
met  een  bijkomende  uitval  van  ongeveer  20%. Er  zijn  ons  geen  gegevens  bekend
aan  de  hand  waarvan  we  kunnen  concluderen  of een gemiddelde  non- respons  van
20% per  jaar  normaal  is. We herinneren  de  lezer  eraan  dat  non- respons  ook  in  de
vierde  graad  voor  circa de  helft  te wijten  is aan  absenteïsme.  

Op  het  moment  van  de  2-meting  tenslotte  zien  we  plots  een  drastische  daling  van
de  respons  rate.  Nog  slechts  een  derde  van  de  studenten  kon  een  derde  keer
bevraagd  worden.  Zelfs  als  we  de  situatie  op  het  moment  van  de  1-meting  in
rekenschap  brengen,  konden  we  slechts  de  helft  van  de  vereiste  jongeren  opnieuw
bereiken.  

Er  is  echter  een  voor  de  hand  liggende  verklaring  voor  dit  fenomeen,  die
nogmaals  te  maken  heeft  met  de  specificiteit  van  onze  steekproef.  Zoals  bekend
hebben  quasi  alle  scholen  die  vierde  graad  verpleegkunde  onderwijs  aanbieden
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hun  opleiding  omgevormd  volgens  het  modulaire  stramien.  Daardoor  was  het
onmogelijk  om  de  traditionele  kenmerken  van  een  experimenteel
evaluatieonderzoek  te  behouden.  Er  waren  namelijk  niet  voldoende  controle-
instellingen  meer,  waardoor  we  genoodzaakt  werden  om  de  controlegroep  te
kiezen  binnen  de  experimentele  scholen.  De  enige  optie  was  dan  om  een  hoger
jaar  -  dat  structureel  en  inhoudelijk  nog  steeds  lineair  onderwijs  genoot  -  als
controlegroep  af  te  bakenen.  Vermits  zij  in  het  schooljaar  2000-2001  al  in  het
tweede  jaar  van  de  vierde  graad  zaten,  zouden  zij  volgens  het  vervolgtraject
afstuderen  in juni  2002. De enquêteronde  van  de  2-meting  is afgenomen  tijdens  het
schooljaar  2002-2003,  waardoor  deze  jongeren  onder  normale  omstandigheden
niet  langer  op  de  schoolbanken  terug  te  vinden  waren.  Bijgevolg  stijgt  de  non-
respons  binnen  deze  groep  relatief  gezien  dan  ook  met  meer  eenheden  dan  in
voorgaande  jaren.

Tabel 20: Overzicht non-respons cohorte 1, 2de graad voltijds
Absolute  cijfers Globaal  % % geg. 0-met. % geg. 1-met.

Totale  groep 619 100.0%
Respons   0-meting 536 86.6% 100.0%
Respons  1-meting 337 54.4% 62.9% 100.0%
Respons  2-meting 284 45.9% 52.8% 61.7%

Als  we  onze  blik  wenden  naar  de  tweede  graad  voltijds  beroepsonderwijs
bekomen  we  redelijk  soortgelijke bevindingen  als bij de  vierde  graad.  Bij de  eerste
bevraging  halen  we  nog  een  mooie  respons  rate  van  bijna  87%, wat  zelfs  gevoelig
hoger  is  dan  het  gemiddelde  van  80%. Het  merendeel  van  die  non- respons  is  te
wijten  aan  afwezigheden.  Echte  uitval  komt  hier  veel  minder  voor.  Naast
absenteïsme  is het  vooral  het  veranderen  van  school  of studierichting  dat  bijdraagt
tot  non-respons.

Tijdens  de  1-meting  verliezen  we  echter  een  groot  deel  van  de
onderzoekspopulatie,  zowel  in  absolute  termen  uitgedrukt,  als  rekening  houdend
met  de  situatie  op  het  moment  van  de  0-meting.  Dit  fenomeen  is  voor  de
onderzoekers  eerder  een  raadsel,  waar  we  tot  op  heden  weinig  verklaringen  voor
gevonden  hebben.  Een klein  stuk  van  de  extra  non-respons  was  verwacht  daar  een
aantal  studierichtingen  niet  konden  bevraagd  worden 11,  maar  het  gaat  hier  om
zulk  een  klein  subdeel  van  de  steekproef  dat  het  de  gevonden  vertekening  in non-
respons  niet  kan  verklaren.  Een  mogelijke  hypothese  is  dat  er  meer  jongeren
afwezig  waren  of gemigreerd  zijn naar  andere  richtingen  en/of  scholen.

11 In een  aantal  scholen  is men  reeds  na  1 werkingsjaar  terug  overgeschakeld  op  het  traditionele,
lineaire  systeem.  Leerlingen  die  in  modulaire  richtingen  zaten  die  niet  langer  bestaan  , horen
uiteraard  nog  wel  tot  de  steekproef.  In  normale  gevallen  zijn  de  overeenkomstige
administratieve  groepen  bevraagd.  Enquêtes  uit  die  klassen  werden  dan  niet  langer  als
behorend  tot  de  experimentele  groep  beschouwd.  In  een  tweetal  scholen  bleek  de
terugschakeling  naar  het  lineaire  systeem  gepaard  te  gaan  met  een  totale  afschaffing  van  de
desbetreffende  administratieve  groepen.  Daardoor  kon  een  zeer  klein  groepje  jongeren  niet
worden  teruggevonden.
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Vreemd  genoeg  lijkt  die  situatie  zich  recht  te  trekken  tijdens  de  bevragingsronde
van  de  2-meting.  Want  hoewel  we  op  dat  moment  absoluut  gezien  nog  slechts
46%  van  de  initiële  steekproef  terugvinden,  leert  een  vergelijking  met  de
voorafgaande  situatie  ons  dat  we  weer  ongeveer  84%  van  de  overgebleven
jongeren  terugvonden.  Het  lijkt er dus  op  dat  in bij schoolonderzoek  in het  voltijds
beroepsonderwijs  rekening  gehouden  moet  worden  met  een  non- respons  van
ongeveer  15%,  die  enerzijds  te  wijten  is  aan  afwezigheden  en  anderzijds  aan
migraties.

Algemeen  beschouwd  vallen  de  cijfers  voor  de  tweede  graad  voltijds  heel  goed
mee.  Vermits  we  in  deze  subgroep  niet  te  maken  hebben  met  vreemde
steekproefeffecten  kunnen  we  een  vrij  zuiver  beeld  krijgen  van  de  reële  situatie
met  betrekking  tot  non-respons  op  het  niveau  van  de  leerling.  Het  longitudinale
karakter  van  dit  onderzoek  toont  duidelijk  aan  dat  resultaten  van  eenmalige
metingen  met  de  nodige  voorzichtigheid  moeten  benaderd  worden.  Indien  we
enkel  een  bevraging  hadden  georganiseerd  tijdens  het  schooljaar  waarin  de  1-
meting  is  verricht,  dan  zouden  we  de  non- respons  en  mogelijke  redenen  zwaar
overschat  hebben.  

Tabel 21:Overzicht non-respons cohorte 1, 2de graad deeltijds.
Absolute  cijfers globaal  % % geg. 0-met. % geg. 1-met.

Totale groep 214 100.0%
Respons  0-meting 128 59.8% 100.0%
Respons 1-meting 47 22.0% 36.7% 100.0%
Respons 2-meting 22 10.3% 17.2% 61.7%

Indien  we  dezelfde  analyse  maken  voor  de  jongeren  in  het  deeltijds  onderwijs,
komen  we  tot  de  vaststelling  dat  de  non- respons  daar  zeer  groot  is.  Reeds  bij de
eerste  bevraging  - enkele  weken  tot  maanden  na  de  afbakening  van  de  steekproef  -
blijkt  meer  dan  40%  van  de  jongeren  geen  enquête  ingevuld  te  hebben.  Eén
schooljaar  later  is  de  situatie  zodanig  verergerd  dat  nog  slechts  2 op  10 jongeren
bereikt  werden.  De respons  bij de  2-meting  was  zo  mogelijk  nog  bedroevender,  1
op  10 jongeren  uit  de  originele  steekproef  werd  een  derde  maal  geënquêteerd.

Zelfs  als  we  de  situatie  van  het  voorafgaande  jaar  in  rekening  brengen,  wordt  het
reële  beeld  geenszins  verbloemd.  De  respons  tijdens  de  1-meting  gegeven  het  feit
dat  slechts  60% respons  gehaald  werd  tijdens  de  0-meting,  bedraagt  37%. Nog  een
jaar  later  is dat  nog  47%. De verschillende  cijfers zijn niet  alleen  laag,  ze liggen  ook
nog  eens  ver  uit  elkaar.  Waarschijnlijk  heeft  dat  met  de  leeftijdsstructuur  van  de
populatie  te maken.  Zo  bestond  er  in  het  DBSO geen  jaarsysteem  meer,  waardoor
jongeren  van  verschillende  leeftijden  in  dezelfde  'klassen'  zitten.  Op  het  moment
dat  jongeren  18 worden,  kunnen  ze  wettelijk  het  onderwijs  verlaten  en  zodoende
als  non- respons  geklasseerd  worden.  Uit  de  administratieve  opvolging  van
jongeren  is gebleken  dat  het  de  gangbare  praktijk is om van  die  regeling  gebruik  te
maken.  Als we  dan  weten  dat  de  gemiddelde  leeftijd  van  jongeren  in het  deeltijds
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onderwijs  op  1 februari  2002 - op  het  moment  dat  de  1-meting  afgenomen  werd  -
17 jaar  8 maanden  en  13 dagen  bedraagt,  bevindt  bijna  de  helft  van  de  leerlingen
zich  in de  positie  om  uit  te stromen.  Uiteraard  zal  het  een  jaar  later  nog  moeilijker
zijn om leerlingen  uit  de  steekproef  te bereiken  via schoolonderzoek.  

Bijkomende  redenen  voor  de  povere  respons  rate  zijn  gelijkaardig  aan  die  van
jongeren  in  het  voltijds  beroepsonderwijs.  Ten  eerste  stelt  zich  het  probleem  van
afwezigheden.  Leerlingen  in  het  deeltijds  onderwijs  zijn  vaak  afwezig,  ook  op
momenten  dat  ze  in  de  school  verwacht  worden 12. Daarnaast  blinken  jongeren  uit
het  deeltijds  onderwijs  uit  in  het  veranderen  van  studierichting  en/of  school,
waardoor  de  non-respons  verhoogt.  

De  belangrijkste  conclusie  die  we  uit  deze  gegevens  reeds  kunnen  trekken,  is dat
de  techniek  van  scholenonderzoek  niet  de  meest  geschikte  is  voor  het  bevragen
van  jongeren  uit  het  deeltijds  onderwijs.

3.2 Cohorte 2

In overeenstemming  met  de  definiëring  van  de  eerste  cohorte,  zullen  we  jongeren
tot  de  tweede  cohorte  van  dit  onderzoek  rekenen  indien  ze  op  1 oktober  2001 in
het  modulair  systeem  ingeschreven  waren,  ofwel  in  een  controleschool  in  een
betreffende  administratieve  groep.  Verder  zijn  we  op  identieke  wijze  te  werk
gegaan,  dat  wil  zeggen  door  enquêtes  te  koppelen  aan  administratieve  informatie
die  ons  door  de  scholen  werd  verstrekt.  Daarenboven  maakten  we  dezelfde
assumpties  dan  bij cohorte  1.

In het  geval  de  beide  cohortes  in dit  onderzoek  een  gelijkaardige  verdeling  zouden
hebben  naargelang  de  mogelijke opleidingsonderdelen,  zouden  de  resultaten  voor
de  non-respons  eveneens  dezelfde  tendensen  moeten  vertonen.  Zoals  reeds  bleek
uit  Tabel  13 en  Tabel  15 zit  in  cohorte  2 een  grotere  proportie  leerlingen  uit  het
deeltijds  onderwijs  en  een  kleinere  proportie  jongeren  uit  het  voltijds  tweede
graadsonderwijs.  Dit  is  nadelig  voor  de  respons  in  cohorte  2 omdat  die  in  het
deeltijds  onderwijs  slecht  is.

Tabel 22: Overzicht non-respons cohorte 2, totale steekproef.
Absolute  cijfers globaal  % % geg. 0-met.

Totale groep 4151 100.0%
Respons  0-meting 2838 68.4% 100.0%
Respons 1-meting 2226 53.6% 78.4%

Uit tabel  13 blijkt inderdaad  dat  de  non- respons  hoger  is voor  wat  betreft  cohorte  2
ten  opzichte  van  cohorte  1. Waar  we  nog  80% van  de  beoogde  steekproef  konden
bevragen  tijdens  de  0-meting  in  cohorte  1, is dat  voor  cohorte  2 slechts  68,4%. Dit
zal  voor  een  groot  deel  te  wijten  zijn  aan  het  grotere  aantal  jongeren  uit  het

12 We  hebben  ons  veldwerk  in  het  deeltijds  onderwijs  uiteraard  gepland  op  dagen  dat  de
leerlingen  les kregen  in de  scholen.  
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deeltijds  onderwijs,  maar  waarschijnlijk  is er  meer  aan  de   hand.  De  gegevens  in
Tabel  23 verduidelijken  het  beeld  enigszins.  In  tegenstelling  tot  cohorte  1, ligt  de
respons  van  jongeren  uit  de  vierde  graad  van  het  onderwijs  10% lager.  

Ten  opzichte  van  het  eerste  jaar  valt  de  non-respons  tijdens  het  daaropvolgende
jaar  nog  wel  mee.  Gegeven  de  lagere  bereikbaarheid  van  deze  cohorte  vinden  we
bij een  tweede  bevraging  toch  ongeveer  het  gemiddelde  van  80% terug.  

Tabel 23:Overzicht non-respons cohorte 2, 4de graad verpleegkunde.
Absolute  cijfers globaal  % % geg. 0-met.

Totale groep 2208 100.0%
Respons  0-meting 1582 71.6% 100.0%
Respons 1-meting 1402 63.5% 88.6%

Als we  naar  een  verklaring  voor  de  lage  respons  in  de  vierde  graad  op  zoek  gaan,
komen  we  wederom  uit  bij de  specificiteit  van  de  steekproef.  Vermits  er  een  vijftal
zogenaamde  'pilootscholen'  waren  in de  vierde  graad  die  één  jaar  voor  de  rest  zijn
overgeschakeld  naar  het  modulaire  systeem.  Dat  brengt  met  zich  mee  dat  we  in de
betreffende  scholen  helemaal  geen  controlegroep  meer  konden  trekken.  De tactiek
van  het  hogere  jaar  te  nemen  dat  nog  op  een  lineaire  manier  les  kreeg,  kan  niet
worden  toegepast,  daar  deze  groep  reeds  als controlegroep  dient  voor  de  jongeren
uit  de  eerste  cohorte.  Op  zich  is  dat  geen  probleem  omdat  de  steekproef  groot
genoeg  is om  dat  fenomeen  op  te  vangen,  maar  op  die  manier  wordt  de  kans  op
een hogere  non- respons  vergroot.

We  hebben  reeds  verwezen  naar  de  lagere  slaagkansen  en  bijgevolg  hogere
uitstroomkansen  van  jongeren  in  het  eerste  jaar  van  een  voortgezette  opleiding.
Jongeren  uit  de  controlegroep  hebben  namelijk  al de  selectie  tijdens  het  eerste  jaar
overleeft.  Welnu,  door  het  wegvallen  van  de  meer  'betrouwbare'  controlegroep
verhoogt  tegelijkertijd  de  kans  op  non-respons.  

Deze  stelling  wordt  versterkt  als  we  kijken  naar  de  situatie  bij  een  tweede
meetpunt.  Daar  verliezen  we  slechts  een  beperkte  groep  en  als  we  rekening
houden  met  de  0-meting  halen  we  zelfs  een  mooi  cijfer  dat  aanleunt  bij  het
gemiddelde  voor  de  vierde  graadsopleidingen.

Tabel 24:Overzicht non-respons cohorte 2, 2de graad voltijds.
Absolute  cijfers globaal  % % geg. 0-met.

Totale groep 1059 100.0%
Respons  0-meting 826 78.0% 100.0%
Respons 1-meting 650 61.4% 78.7%

De  situatie  voor  de  tweede  graad  voltijds  lijkt  'normaal'.  In  vergelijking  met  de
eerste  cohorte  krijgen  we  vergelijkbare  waarden  voor  wat  betreft  non- respons.
Zowel  in  het  eerste  als  het  tweede  bevragingsjaar  konden  we  ongeveer  8 op  10
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jongeren  uit  de  steekproef  bereiken.  Diegenen  die  we  niet  bereiken  zijn  ofwel
afwezig,  ofwel  gemigreerd  naar  een  andere  richting  of school.

Ook  de  respons  cijfers  voor  leerlingen  uit  het  deeltijds  onderwijs  kunnen  als
normaal  bestempeld  worden.  Normaal  betekent  in  dit  geval   nog  steeds  een
ronduit  lage  respons.  Minder  dan  de  helft  van  de  jongeren  uit  de  steekproef
konden  bevraagd  worden  tijdens  de  0-meting.  Eén jaar  later  blijkt  dat  cijfer verder
ineengestuikt  te  zijn  tot  1  op  5 jongeren.  Als  we  dan  rekening  houden  met  de
situatie  tijdens  de  0-meting  komen  we  tot  een  gelijkaardig  cijfer  als  bij het  eerste
jaar.  Als  redenen  halen  we  dezelfde  aan  als  bij de  eerste  cohorte:  afwezigheden,
migraties  en uitstroom  bij het  bereiken  van  de  meerderjarige  leeftijd.

Tabel 25:Overzicht non-respons cohorte 2, 2de graad deeltijds
Absolute  cijfers globaal  % % geg. 0-met.

Totale groep 884 100.0%
Respons  0-meting 430 48.6% 100.0%
Respons 1-meting 192 21.7% 44.7%

4 Conclusie  non-respons

Over  het  algemeen  kunnen  we  stellen  dat  de  non- respons  van  dit  onderzoek  laag
ligt.  Het  globale  beeld  toont  aan  dat  we  rekening  moeten  houden  met  een  verlies
van  ongeveer  een  derde  van  de  te  bevragen  groep  jongeren  per  werkingsjaar.  De
belangrijkste  redenen  voor  respons  zijn afwezigheid  tijdens  de  bevraging,  migratie
naar  een  andere  school  of richting  en/of  (vroegtijdige)  uitstroom  uit  het  Vlaamse
onderwijs.  Afwezigheid  is  een  probleem  dat  we  in  de  drie  subgroepen  terug
vinden.  Migratie  van  school  of richting  komt  weinig  voor  in  de  vierde  graad,  dit
heeft  uiteraard  te maken  met  de  homogeniteit  van  deze  groep  studenten.  Jongeren
uit  de  tweede  graad  beroepsonderwijs  veranderen  vaker  van  richting  en  zelfs
school.  Al  dan  niet  vroegtijdige  uitstroom  prevaleert  bij  jongeren  uit  de  vierde
graad  en  leerlingen  deeltijds  onderwijs.  Bij eerstvermelde  heeft  dat  te  maken  met
een  tweetal  oorzaken;  ofwel  haken  studenten  af tijdens  de  opleiding,  ofwel  maken
ze  deel  uit  van  de  lineaire  controlegroep  die  één  generatie  vroeger  zijn
ingestroomd.  Jongeren  uit  het  deeltijds  onderwijs  zijn  een  moeilijk  te  volgen
groep.  Aan  de  hand  van  administratieve  gegevens  is het  onmogelijk om te bepalen
hoe  ver  een  leerling  geacht  wordt  te zijn gevorderd.  Daarnaast  kent  deze  groep  de
hoogste  uitvalratio  van  alle onderwijsvormen.  

Alhoewel  de  cijfers  van  beide  cohortes  niet  geheel  gelijklopend  zijn  -  bij  een
tweede  meetpunt  -  durven  we  toch  te  veronderstellen  dat  de  respons  rates  na
verloop  van  tijd  zullen  convergeren.  Deze  hypothese  wordt  kracht  bijgezet  door
een  genuanceerdere  kijk op  de  non- respons.  Indien  we  uitgaan  van  de  situatie  bij
een  eerdere  bevraging  worden  de  cijfers  een  tikkeltje  rooskleuriger.  Maar
belangrijker  in  deze  context  is  dat  een  vergelijking  van  die  waarden  over  de  tijd
heen  leert  dat  non- respons  een  vrij stabiel  gegeven  is. Op  een  aantal  - duidelijk  te

157



verklaren  -  uitzonderingen  na,  blijkt  duidelijk  dat  er  we  jaar  na  jaar  een
gelijkaardig  aantal  leerlingen  uit  de  steekproef  verliezen.  
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HOOFDSTUK 4
MAXIMALISEREN VAN GEKWALIFICEERDE
UITSTROOM  VAN JONGEREN IN HET
BEROEPSONDERWIJS

Het  experiment  modularisering  in het  secundair  beroepsonderwijs  heeft  als  eerste
doelstelling  gesteld  dat  de  voortijdige  uitstroom  dient  te worden  teruggedrongen.
Vanuit  de  arbeidsmarkt  klinkt  de  vraag  naar  meer  en  vooral  beter  opgeleide
arbeidskrachten  steeds  luider.  Vandaar  dat  jongeren  die  het  onderwijs  verlaten
zonder  dat  ze  een  diploma  of  getuigschrift  behalen  een  minder  gunstige  positie
hebben  op  de  arbeidsmarkt.  

Nochtans  blijkt  uit  onderzoek  dat  jongeren  met  een  diploma 13 secundair  onderwijs
niet  sneller  aan  een  arbeidsplaats  geraken  dan  jongeren  die  in  de  loop  van  hun
opleiding  ongekwalificeerd  zijn  uitgestroomd  (Creten,  Van  De  Velde  & Verhaest,
2002). Er  bestaat  wel  een  verschil  in  instroom  in  de  arbeidsmarkt  na  een  periode
van  (initiële)  inactiviteit.  Jongeren  met  een  getuigschrift  of  diploma  maken
significant  meer  kans  om een  job te vinden  na  een  periode  van  inactiviteit  dan  hun
tegenhangers  zonder  diploma  of getuigschrift.  Verder  behoren  anderstaligen,  niet-
Belgen  en  kinderen  met  laagopgeleide  ouders  tot  de  risicocategorie.  Deze
kenmerken  kunnen  we  echter  onmogelijk  nagaan  op  basis  van  de  gegevens  die
voorhanden  zijn.  De  opvolging  van  jongeren  in  het  kader  van  de  problematiek
van  ongekwalificeerde  uitstroom  gebeurt  aan  de  hand  van  administratieve
gegevens,  dat  wil  zeggen  informatie  verkregen  van  de  scholen  gekoppeld  aan  de
jaarlijkse leerlingentellingen  van  het  departement  onderwijs 14. In die  data  zit echter
geen  socio-economische  informatie  vervat.  

Zoals  we  reeds  deden  in  het  kader  van  OBPWO  00.04,  zullen  we  een  aantal
modellen  maken  om  specifieke  steekproefeffecten  te  counteren.  Zo  wordt  steeds
een  globaal  model  gemaakt  met  alle  respondenten,  dit  geeft  ons  een  algemeen
beeld  van  de  situatie.  Daarnaast  zal  ook  steeds  een  opsplitsing  van  de  steekproef

13 In  het  aangehaalde  onderzoek  werden  jongeren  die  een  getuigschrift  van  het  6de  jaar  BSO
bezaten,  ondergebracht  in de  groep  jongeren  met  een  diploma  secundair  onderwijs.

14 We hebben  steeds  de  telling  op  1 februari  van  de  desbetreffende  jaren  genomen  (2001, 2002 en
2003). Dit  vanwege  het  historische  belang  van  de  datum.  Tot  een  aantal  jaren  geleden  werd
dat  meetpunt  gebruikt  om het  aantal  leerlingen  in een school  te verifiëren.
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gemaakt  worden  in 3 groepen,  met  name  de  4de  graad,  de  voltijdse  leerlingen  uit
de  2de  graad  en  tot  slot  de  deeltijdse  leerlingen  uit  de  2de  graad.  Op  die  manier
kunnen  we  een  acurater  beeld  schetsen  van  de  uitstroomproblematiek  in  de
verschillende  groepen  van  dit  onderzoek.

In  het  verdere  verloop  van  deze  paragraaf  zullen  we  eerst  terugkomen  op  de
moeilijkheid  om  een  eensluidende  definitie  van  ongekwalificeerde  uitstroom  te
hanteren  over  de  verschillende  groepen  heen.  Daarna  zullen  we  de  omvang  van
de  problematiek  beschrijven  om tenslotte  tot  de  verschillende  analyses  te komen.  

1 Terminologie

In eerdere  rapporten  is de  veelheid  aan  mogelijke definities  van  ongekwalificeerde
uitstroom  reeds  aan  bod  gekomen.  Ook  is  bij  die  gelegenheid  gewezen  op  de
gebreken  van  die  operationalisering  met  het  oog  op  dit  onderzoek.  Zo  gaat  één
bepaalde  definitie  ervan  uit  dat  iedereen  die  niet  voldoet  aan  de  leerplichtwet 15,
ongekwalificeerd  uitgestroomd  is. Er  zijn  in  onze  steekproef  echter  twee  groepen
leerlingen  waarvoor  deze  operationalisering  problematisch  is,  met  name  de
studenten  personenzorg  uit  de  vierde  graad  en  de  leerlingen  uit  het  deeltijds
secundair  beroepsonderwijs.  Eerstvermelden  zijn  allemaal  reeds  de  vereisten  van
de  leerplichtwet  ontstegen,  zij  zijn  namelijk  allemaal  ouder  dan  18  en  hebben
minstens  een  getuigschrift  van  de  derde  graad  beroepssecundair  onderwijs.  Voor
het  deeltijds  onderwijs  ligt  het  probleem  anders.  Vermits  er  geen  jaarsystemen
noch  graadsystemen  bestaan  in  het  deeltijds  onderwijs  zitten  jongeren  van
verschillende  leeftijden  in  dezelfde  administratieve  groepen.  Zodoende  bevatten
de  oorspronkelijke  cohortes  een  significant  aantal  jongeren  die   in  de  loop  van  de
verschillende  onderzoeksjaren  18 geworden  zijn  en  dus  niet  langer  leerplichtig.
Tabel  26 geeft  duidelijk  aan  dat  leerlingen  uit  het  deeltijds  secundair  onderwijs  in
onze  steekproef  gemiddeld  bijna  2 jaar  ouder  zijn dan  hun  collega's  uit  het  voltijds
onderwijs.  Tevens  is  de  gemiddelde  leeftijd  in  het  deeltijds  boven  de  wettelijke
leerplicht  leeftijd  van  18 jaar  en  kunnen  de  betreffende  respondenten  dus  uit  het
onderwijs  verdwenen  zijn.

Tabel 26: Gemiddelde steekproefleeftijd van de 2de graad op 1 februari 2003. 
Gemiddelde N Standaardafwijking

Deeltijds 18,73 1075 1,425
Voltijds 16,8 1453 0,997
Totaal 17,62 2528 1,531

15 De  leerplichtwet  van  29  juni  1983  werd  aangepast  door  SO  69  (01/03 /2000),  dit  om  de
problemen  omtrent  de  term  'minderjarigen'  op  te  lossen.  De  leerplicht  vangt  aan  op  1
september  van  het  kalenderjaar  waarin  de  jongere  de  leeftijd  van  6 jaar  bereikt;  de  leerplicht
duurt  in beginsel  12 (school)jaren,  met  dien  verstande  dat  de  leerplicht  hoe  dan  ook  eindigt  bij
het  bereiken  van  de  leeftijd  van  18 jaar.  M.a.w.  in  het  kalenderjaar  waarin  de  leeftijd  van  18
jaar  wordt  bereikt  eindigt  de  leerplicht  hetzij  op  30 juni  (einde  schooljaar)  voor  die  leerlingen
die  reeds  12 jaren  lager  en  secundair  onderwijs  hebben  doorlopen,  hetzij  op  de  dag  van  de
18de verjaardag  zelf in de  andere  gevallen.
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Het  blijkt  daarenboven  een  gangbare  praktijk  te  zijn  dat  deze  jongeren  op  het
moment  dat  ze  18 worden  ook  de  school  verlaten.  In principe  zijn  ze niet  in  strijd
met  de  leerplichtwet,  doch  men  kan  ze bezwaarlijk  gekwalificeerd  noemen.

Een  tweede  definitie  gaat  na  of jongeren  al  dan  niet  in  het  bezit  van  een  diploma
of  startkwalificatie  het  onderwijs  verlaten.  Binnen  deze  definitie  werden  een
aantal  trappen  geconceptualiseerd.  Enkel  de  eerste  en derde  trap  zijn hier  relevant.
Voor  wat  betreft  trap  1 gaat  men  na  hoeveel  leerlingen  het  onderwijs  verlaten
zonder  het  behalen  van  een  diploma  en/of  studiegetuigschrift  van  tweede  jaar
van  de  derde  graad.  Volgens  trap  3 van  de  tweede  definitie  van  ongekwalificeerde
uitstroom  bestaat  uitval  erin  dat  jongeren  het  secundair  onderwijs  verlaten
alvorens  het  behalen  van  een  getuigschrift  van  de  tweede  graad.  Het  aandeel  van
de  leerlingen  die  uitstromen  zonder  getuigschrift  voltijds  hoger  secundair
onderwijs  (trap  1) bedraagt  17% ten  opzichte  van  de  totale  groep  uitstromers  en
3% ten  opzichte  van  de  gehele  onderwijspopulatie.  Logischerwijs  ligt  het  cijfer
voor  de  uitstromers  die  geen  getuigschrift  tweede  graad  kunnen  voorleggen  (trap
2) lager,  ongeveer  3,5% ten  opzichte  van  de  totale  uitstroom  en  0,9% ten  opzichte
van  de  gehele  leerlingenpopulatie  (Rubbrecht,  Lauwereys  & Nicaise, 2001, p. 64).

Het  is  duidelijk  dat  we  ook  deze  operationalisering  niet  probleemloos  kunnen
overnemen.  Met  betrekking  tot  de  eerste  trap  van  de  definitie  - het  behalen  van
een  diploma  of  getuigschrift  in  het  tweede  jaar  van  de  derde  graad  -  geldt
namelijk  wederom  dat  de  vierde  graad  buiten  beschouwing  blijft.  Het  is  reeds
aangehaald  dat  respondenten  uit  deze  categorie  minimaal  een  getuigschrift  van
het  tweede  jaar  van  de  derde  graad  moeten  behaald  hebben  om  aan  de  verdere
opleiding  te  kunnen  beginnen.  De  opsplitsing  van  jongeren  in  gekwalificeerd  en
ongekwalificeerd  op  basis  van  het  al  dan  niet  beëindigen  van  de  tweede  graad
stelt  dan  weer  problemen  met  nog  een  andere  groep.  Jongeren  in  het  deeltijds
worden  namelijk  niet  langer  ingedeeld  in  graden.  Zodoende  kunnen  we  niet
nagaan  in  hoeverre  ze  al dan  niet  een  getuigschrift  van  die  tweede  graad  hebben
behaald.

Om  deze  discussie  omtrent  de  terminologie  van  ongekwalificeerde  uitstroom  op  te
lossen,  zullen  we   moeten  vertrekken  van  nog  andere  definities  die  daaren boven
rekening  houden  met  de  specificiteit  van  deze  steekproef.  De  gemakkelijkste
groep  zijn  jongeren  die  voltijds  onderwijs  volgen  in  de  tweede  graad.  Vermits  zij
ingestroomd  zijn  in  de  steekproef  op  het  moment  dat  ze  in  het  eerste  jaar  van  de
tweede  graad  zaten,  kunnen  zij het  laatste  onderzoeksjaar  op  geen  enkele  manier
aan  een  getuigschrift  van  het  tweede  jaar  van  de  derde  graad  komen.
Respondenten  uit  deze  categorie  die  niet  langer  worden  teruggevonden  in  de
tellingen  van  het  departement,  zijn  hoe  dan  ook  ongekwalificeerd  uitgestroomd.
Voor de  twee  andere  groepen  liggen  de  zaken  anders.

Van  jongeren  in  het  deeltijds  beroepsonderwijs  konden  we  op  voorhand  niet
voorspellen  op  welke  leeftijd  ze  in  onze  steekproef  zouden  terechtkomen.  Het
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gevolg  daarvan  is  dat  het  perfect  mogelijk  is  dat  zij  in  de  loop  van  de  voorbije
jaren  een  getuigschrift  van  het  deeltijds  onderwijs  bekomen  hebben.  Deze  mensen
zijn  per  definitie  niet  ongekwalificeerd  uitgestroomd.  Anderzijds  zal  een  grote
proportie  van  de  gevonden  uitstromers  de  dag  na  hun  achttiende  verjaardag  - in
de  loop  van  het  schooljaar  - uit  het  onderwijs  stappen.  Deze  groep  is uiteraard  we
ongekwalificeerd  uit  het  onderwijs  verdwenen.  

Tenslotte  doet  er  zich  een  problematische  situatie  voor  bij  respondenten  uit  de
vierde  graad.  Meer  bepaald  bij jongeren  uit  de  eerste  cohorte.  In  de  vierde  graad
werden  we  genoodzaakt  om  een  alternatieve  controlegroep  te  selecteren,  daar  op
één  na  alle  scholen  die  personenzorg  aanbieden  in  de  vierde  graad  toetraden  tot
het  experiment  modularisering  in  het  secundair  onderwijs.  Zodoende  werd  het
tweede  jaar  van  de  vierde  graad  - dat  op  1 september  2000 nog  lineair  onderwijs
genoot  -  als  controlegroep  getrokken.  Indien  deze  studenten  een
standaardvervolgtraject  hebben  afgewerkt,  zouden  zij op  30 juni  2002 een  diploma
van  verpleegkundige  behaald  hebben.  Logischerwijs  zullen  zij niet  teruggevonden
worden  in  de  tellingen  van  1  februari  2003.  Echter  zijn  deze  mensen  niet
ongekwalificeerd  uitgestroomd.  Ook  bij  deze  groep  respondenten  moet  worden
nagegaan  in  welke  mate  zij een  diploma  behaald  hebben.  Dit  zal  eveneens  in  het
werkingsjaar  2004 worden  bekeken.

Voor  de  analyses  in  deze  paragraaf  zullen  we  volgende  definitie  van
ongekwalificeerde  uitstroom  gebruiken.  Een  respondent  wordt  als
ongekwalificeerd  uitgestroomd  beschouwd  op  het  moment  dat  hij  of  zij  niet
langer  in  de  leerlingentelling  kan  worden  teruggevonden  terwijl  dat  wettelijk
verplicht  is.  Daarenboven  zullen  jongeren  zonder  een  getuigschrift  van  de  derde
graad  secundair  onderwijs  als  ongekwalificeerd  gedefinieerd  worden.  Met
betrekking  tot  de  vierde  graad  tenslotte  wordt  iedereen  die  de  studie  waaraan  hij
of zij begonnen  is maar  die  niet  afwerkt,  als ongekwalificeerd   beschouwd.

2 Omvang  van de voortijdige  uitval

In  een  vorige  rapportage  over  dit  onderzoek  (Pelleriaux  & Peeters,  2002) werden
reeds  relatief  hoge  uitstroomcijfers  bekomen.  Die  bevindingen  bevestigde  wat
reeds  eerder  gevonden  was  in  onderzoek  onder  leiding  van  Cossey  (2001).  Zij
spraken  over  “(…)  het  gekende  fenomeen  van  de  grotere  ongekwalificeerde
uitstroom  in het  TSO en BSO (…)” (Rubbrecht,  Lauwereys  & Nicaise, 2001, p.58).

Om  de  ongekwalificeerde  uitstroom  van  jongeren  in  het  secundair  beroeps -
onderwijs  in kaart  brengen,  werd  beroep  gedaan  op  administratieve  gegevens  van
de  scholen  en  de  telling  van  het  Departement  onderwijs.  Om  deze  reden  werden
de  vragenlijsten  ook  niet  anoniem  afgenomen.  Leerlingen  werd  gevraagd  om  hun
naam  op  de  enquête  te schrijven  zodat  deze  later  aan  administratieve  gegevens  uit
de  leerlingendatabank  konden  gekoppeld  worden.  Dit  liet  ons  toe  om  op  het
niveau  van  de  leerling  de  schoolvoortgang  na  te gaan.  
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Het  vertrekpunt  voor  deze  analyse  is de  databank  modularisering.  Deze  databank
bevat  alle  leerlingen  van  de  controlegroep  en  van  de  experimentele  groep  zoals
deze  vastgesteld  zijn op  1 oktober  2000 voor  de  eerste  cohorte  en op  1 oktober  2001
voor  de  tweede  cohorte.  We zijn  hiervoor  niet  uitgegaan  van  de  leerlingen  die  op
die  data  werkelijk  op  de  betrokken  scholen  zaten  maar  integendeel  van  de
leerlingen  die  er  zouden  moeten  zitten  volgens  de  oktobertelling  van  2000  en
200116.  Dit  had  wel  tot  gevolg  dat  we  vanaf  het  prille  begin  met  ontbrekende
gegevens  werden  geconfronteerd.  Een  aantal  leerlingen  die  in de  oktobertellingen
zitten,  hebben  we  nooit  teruggevonden  in  de  scholen,  noch  in  de
afwezigheidregisters.

De  databank  modularisering  was  reeds  bijgewerkt 17 tot  en  met  februari  2003. Op
basis  van  de  februaritelling  kan  men  nagaan  of  een  leerling  nog  in  het  Vlaams
onderwijs  zit  en  in  welke  administratieve  groep  hij of zij zit.  Het  is zelfs  mogelijk
na  te  gaan  welk  attest  deze  leerling  behaalde  op  het  einde  van  het  vorige
schooljaar.  Voor  de  leerlingen  die  echter  niet  meer  op  school  zitten  kan  men  niet
weten  of  zij uitstroomden  met  of  zonder  een  studiegetuigschrift  of  diploma.  Dit
heeft  een  grote  categorie  met  ontbrekende  gegevens  als  gevolg  in  de  analyse
betreffende  uitstroom.  Daarom  hebben  we  de  laatste  maanden  onze  gegevens
aangevuld  met  de  departementale  gegevens  omtrent  studiegetuigschriften.  De
eerste  bruikbare  gegevens  zijn  deze  van  juni  2003. Volgens  de  afdeling  begroting
en  gegevensbeheer  heeft  het  geen  zin  de  gegevens  van  juni  2002  te  gebruiken
omdat  deze  nog  te onbetrouwbaar  zijn. De opvraging  bij de  scholen  was  nieuw  en
nog  erg  onvolledig.

De databank  modularisering  bevat  5944 records.  Dit  is het  aantal  leerlingen  die  op
1  oktober  2000  of  op  1  oktober  2001  in  de  betreffende  scholen  van  de
experimentele  of  de  controlegroep  school  liep.  Na  koppeling  met  de  databank
studiegetuigschriften  verkrijgen  we  de  volgende  verdeling  (Tabel 27).

Tabel 27:Verdeling van de leerlingen over 7 categorieën en codering van de uitval
Categorie Aantal Procent Code

1 Leerling  in onderwijs (feb. en juni 2003) 2652 44,62 Nee
2 Leerling  uit  onderwijs  mét  studiegetuigschrift 640 10,77 Nee
3 Leerling  uit  onderwijs  zonder  studiegetuigschrift 800 13,46 Ja
4 Leerling  uit  onderwijs  vóór  feb. 2003, onzeker  over  SG 802 13,49 Mis
5 Leerling  uit  onderwijs  na  feb. 2003, onzeker  over  SG 221 3,72 Mis
5 Leerling  uit  onderwijs  na  feb. 2003, school  geen  data 693 11,66 Nee
7 Leerling  niet  identificeerbaar 136 2,29 Mis

Totaal 5944 100,00

Voor  de  codering  als  voortijdige  uitval  hebben  we  de  volgende  redenering
gebruikt:

16 In een  aantal  manifeste  gevallen  hebben  we  de  oktobertellingen  wel  gecorrigeerd.
17 We  hebben  wel  nog  correcties  uitgevoerd  in  vergelijking  met  het  tussentijds  rapport  van

december  2003.
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Categorie  1 is  uiteraard  niet  voortijdig  uitgestroomd  omdat  we  deze  leerlingen
konden  terugvinden  in het  Vlaams  onderwijs,  zowel  in de  februaritelling  van  2003
als  in  het  bestand  betreffende  de  studie getuigschriften  van  juni  2003. We coderen
deze  leerlingen  dan  ook als niet  voortijdig  uitgevallen.

Categorie  2  zijn  leerlingen  die  niet  meer  in  het  Vlaams  onderwijs  zijn  terug  te
vinden.  We  weten  van  die  leerlingen  echter  dat  ze  zijn  uitgestroomd  met  een
studiegetuigschrift.  De  grote  meerderheid  van  deze  groep  zijn  leerlingen  die  de
vierde  graad  van  het  beroepsonderwijs  met  succes  hebben  voltooid.  Daarnaast
zitten  ook  een  aantal  leerlingen  in  deze  groep  die  het  deeltijds  beroepsonderwijs
met  succes  hebben  afgerond.  We  zijn  zeker  over  het  studiegetuigschrift  van  deze
leerlingen  omdat  we  ze  terugvonden  in  de  databank  studiegetuigschriften  van
juni  2003. We coderen  deze  leerlingen  dan  ook als niet  voortijdig  uitgevallen.

Leerlingen  in categorie  3 hebben  het  onderwijs  verlaten  en we  zijn er zeker  van  dat
zij dat  deden  zonder  hun  studie  af te werken.  In deze  categorie  zit  een  grote  groep
leerlingen  die  startten  in  de  tweede  graad  voltijds  beroepsonderwijs  in  2000 of in
2001. Deze  leerlingen  kunnen  hun  studie  niet  hebben  afgerond  in  juni  2003.  De
groep  die  startte  in september  2000 in  het  eerste  jaar  van  de  tweede  graad  voltijds
beroepsonderwijs  kan  in  juni  2003  slechts  het  eerste  jaar  van  de  derde  graad
hebben  afgerond.  Daarnaast  zitten  in  deze  groep  ook  een  aantal  leerlingen  uit  het
deeltijds  beroepsonderwijs  die  hun  studie  voortijdig  afbraken.  Deze  groep  wordt
dus  gecodeerd  als voortijdige  uitval.

Groep  4 zijn  leerlingen  die  het  onderwijs  verlaten  hebben  vóór  februari  2003 en
die  in  het  deeltijds  onderwijs  zaten  of  in  de  vierde  graad  van  het
beroepsonderwijs.  We kunnen  van  die  leerlingen  niet  met  zekerheid  zeggen  of ze
het  onderwijs  verlaten  hebben  mét  of  zonder  een  studiegetuigschrift.  De
belangrijkste  reden  hiervoor  is dat  de  gegevens  over  de  studiegetuigschriften  niet
(betrouwbaar)  verder  teruggaan  dan  juni  2003. Deze  groep  moeten  we  dus  helaas
coderen  als missing. De gegevens  kunnen  niet  in de  analyse  betrokken  worden.

De  221  leerlingen  in  groep  5  zijn  leerlingen  die  we  nog  wel  terugvonden  in
februari  2003, maar  niet  meer  in  juni  2003. Deze  leerlingen  zaten  echter  in  scholen
die  wél  gegevens  hebben  doorgegeven  in  het  kader  van  de  registratie
studiegetuigschriften  in  juni  2003. We  zien  niet  zo  goed  in  hoe  die  leerlingen  een
getuigschrift  gehaald  zouden  hebben  na  februari  2003  en  vóór  juni  2003  maar
aangezien  er  toch  wel  wat  fouten  zitten  in  de  registratie  studiegetuigschriften,
weten  we  niet  met  zekerheid  of deze  leerlingen  het  onderwijs  hebben  verlaten  en
hoe  ze  het  hebben  verlaten.  Het  lijkt  daarom  veilig  deze  leerlingen  te  coderen  als
missing.

De  693  leerlingen  in  groep  6  zijn  eveneens  leerlingen  die  we  nog  konden
registreren  in  februari  2003 maar  niet  meer  in  juni  2003. We weten  echter  ook  dat
de  scholen  van  deze  leerlingen  geen  enkel  gegeven  hebben  doorgedreven  in  het
kader  van  de  registratie  studiegetuigschriften.  Het  gaat  om  vijf  scholen  die
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betrokken  zijn  in  ons  onderzoek.  Het  gaat  enkel  om  scholen  waar  we  de  vierde
graad  hebben  bevraagd.  Aangezien  we  de  leerlingen  nog  vonden  in  de
februaritelling  van  2003  is  het  erg  onwaarschijnlijk  dat  veel  van  die  leerlingen
voortijdig  uitstroomden.  Wellicht  zijn  er  wel  enkele  leerlingen  in  dat  geval.  We
hebben  deze  groep  desondanks  gecodeerd  als  niet  voortijdig  uitgestroomd.
Daarmee  zijn  we  juist  zowel  in  het  geval  de  leerlingen  nog  op  school  zitten  als  in
het  geval  ze uitstroomden  mét  een  getuigschrift.

Groep  7 bestaat  uit  leerlingen  waarvan  we  bij  aanvang  van  het  onderzoek  niet
afdoende  administratieve  gegevens  hebben  ontvangen,  hetzij  omdat  ze  een
anonieme  enquête  invulden,  dan  wel  een  omdat  ze  een  foutief  geboortedatum
opgaven,  dan  wel  omdat  we  van  de  scholen  over  hen  geen  gegevens  ontvingen.
Deze  leerlingen  werden  gecodeerd  als missing.

Hoewel  deze  codering  van  de  leerlingen  op  het  eerste  gezicht  logisch  lijkt, stelt  ze
ons  voor  een   probleem.  Tabel  28 geeft  de  kruistabel  tussen  onze  drie  groepen
leerlingen  en het  al of niet  uitgestroomd  zijn.

Tabel 28:Kruistabel tussen al of niet voortijdig uitgestroomd en de drie groepen leerlingen (in
absolute aantallen)

Aantallen Geen  uitval Uitstroom Missing Totaal
Vierde  graad 2280 664 506 3450
Tweede  graad  voltijds 1224 136 54 1414
Tweede  graad  deeltijds 481 0 599 1080
Totaal 3985 800 1159 5944

De tabel  laat  zien  dat  we  geen  leerlingen  hebben  in het  deeltijds  beroepsonderwijs
waarvan  we  zeker  zijn  dat  ze  voortijdig  uitgestroomd  zijn,  dus  zonder  het
kwalificatiegetuigschrift  DBSO.  De  administratieve  gegevens  zijn  gewoon
ontoereikend.  De  leerlingen  die  in  2000 startten  in  het  derde  jaar  van  het  voltijds
beroepsonderwijs,  kunnen  gewoon  hun  opleiding  niet  hebben  afgemaakt.  Dus,  als
we  ze  niet  meer  vinden  in  het  onderwijs  kunnen  we  zeker  zijn  dat  ze  voortijdig
zijn  uitgestroomd.  Leerlingen  in  de  vierde  graad  konden  we  volgen  doorheen  de
drie  leerjaren.  Indien  zo'n  leerling  in het  tweede  jaar  zit en het  jaar  erna  blijkt hij of
zij het  onderwijs  te hebben  verlaten,  dan  zijn we  zeker  dat  die  leerling  voortijdig  is
uitgestroomd.  In  het  DBSO werkt  men  niet  met  leerjaren.  We  weten  niet  hoelang
de  leerlingen  DBSO,  die  we  in  oktober  2000  en  oktober  2001  opnamen  in  de
steekproef,  reeds  in  het  deeltijds  onderwijs  zaten.  Het  kan  dus  goed  zijn  dat  een
leerling  DBSO  uit  de  steekproef  in  juni  2002 het  getuigschrift  DBSO  haalde  en
uitstroomde.  Die leerling  heeft  het  onderwijs  verlaten  en  we  kunnen  niet  te weten
komen  of hij dat  deed  met  of zonder  het  getuigschrift  DBSO. De gegevens  van  juni
2002  zijn  niet  voldoende  en  voor  juni  2001  en  juni  2000  zijn  blijkbaar  geen
kwalificatiegegevens  beschikbaar.  Het  heeft  daarom  eigenlijk  geen  zin  om  een
analyse  te maken  op  de  deeltijdse  leerlingen  apart.
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3 Analyse

De  centrale  vraag  in  deze  analyse  is  of  leerlingen  in  het  lineair  systeem  vroeger
uitstromen  dan  leerlingen  in  het  modulair  systeem.  Als  dat  het  geval  is,  zou  dat
een  belangrijke  verdienste  zijn  van  het  modulair  onderwijssysteem  en  zou  deze
doelstelling  behaald  zijn.  Een  tweede  vraag  is of modulaire  scholen  systematisch
verschillen  voor  wat  betreft  voortijdige  uitval.  Is het,  m.a.w.,  aan  te tonen  dat  in de
ene  school  het  al  of  niet  hebben  van  een  modulair  systeem  een  andere  invloed
heeft  op  de  voortijdige  uitval  dan  in  een  andere  school?  Als  dat  het  geval  is dan
zijn  er  wellicht  'verschillende  manieren  van  modulariseren'  en  hebben  die  een
andere  invloed  op  voortijdige  uitval.  In  dat  geval  moet  deze  bevinding  verder
onderzocht  worden.

Technisch  komt  deze  analyse  neer  op  het  volgende:  De  afhankelijke  variabele  is
een  binaire  variabele  (dummy)  nl.  al dan  niet  voortijdig  uitgestroomd.  We hebben
code  '1' gegeven  bij voortijdige  uitstroom  en code  '0' bij niet  voortijdige  uitstroom.
De  onafhankelijke  variabele  is  in  eerste  orde  een  constante.  We  willen  nl.  enkel
weten  of  er  variatie  is  tussen  de  scholen.  In  tweede  orde  kan  het  al  of  niet
modulair  zijn ingevoerd  worden  als onafhankelijke variabele.

Uiteraard  betreft  het  hier  een  multilevel  model.  Het  is  bovendien  een  wat
gecompliceerd  model  precies  omdat  de  afhankelijke  een  binaire  variabele  is. Wat
vereenvoudigd  komt  de  techniek  erop  neer  dat  we  een  multilevel  logistische
regressie  moeten  maken.  Een  correcte  en  flexibele  techniek  voor  dit  probleem  is
het  zogenaamde  generalized  linear  mixed  model,  using  penalized  quasi-likelihood
(binomial with  logit  link  function). Snijders  en  Bosker  (1999: 224) geven  voor  deze
familie  van  modellen  een  benaderingsformule  voor  het  berekenen  van  rho  of de
proportie  van  de  variantie  die  zich  op  het  schoolniveau  situeert,  nl.  rho  =
schoolvariantie  /  (schoolvariantie  + Pi²/3).  Anderzijds  laat  het  softwarepakket  'R'
ook  toe  een  betrouwbaarheidsinterval  rond  de  standaardafwijking  van  het
intercept  te  berekenen.  Deze  standaardafwijking  is,  in  het  nulmodel,  de
vierkantswortel  uit  de  brutto  schoolvariantie.

Tabel  29 geeft  de  parameters  van  het  model  voor  de  hele  groep.  Dat  wil  zeggen
dat  we  de  leerlingen  uit  de  tweede  graad  voltijds  beroepsonderwijs,  deze  uit  de
tweede  graad  deeltijds  beroepsonderwijs  en  de  leerlingen  uit  de  vierde  graad
beroepsonderwijs  samen  in  de  analyse  stoppen.  De  tabel  geeft  twee  modellen.  In
de  eerste  plaats  een  nulmodel  waarin  dus  enkel  een  constante  als  onafhankelijke
variabele  werd  ingevoerd.  Ten  tweede  wordt  ook  een  éénmodel  opgenomen
waarin  het  al  of niet  modulair  zijn  van  de  opleiding  als  onafhankelijke  variabele
werd  ingevoerd.
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Tabel 29:glmmPQL voor de hele groep leerlingen (valide = 4785 leerlingen in 68 scholen)
Parameter Nulmodel Eénmodel
Level 2 variantie: standaardafwijking  intercept 1,0156 1,0804
95% ondergrens  standaardafwijking  intercept 0,9220 0,9075
95% bovengrens  standaardafwijking  intercept 1,1187 1,2862
Schoolvariantie  = kwadraat  standaardafwijking  intercept 1,0314 1,1673
Rho (proportie  variantie  op  schoolniveau) 0,2387 0,2619
Exponent  bèta  modulair  systeem --- 1,8806
P-waarde  bèta  modulair  systeem --- < 0,0005

Men  kan  uit  Tabel  29 afleiden  dat  ongeveer  een  kwart  van  de  totale  variantie
schoolvariantie  is.  Er  zijn  dus  wel  degelijk  verschillen  tussen  de  scholen.  Deze
verschillen  tussen  de  scholen  zijn ook significant.  Op  basis  van  dit  model  zou  men
ook  concluderen  dat  de  leerlingen  in  het  modulair  systeem  een  grotere  kans
hebben  voortijdig  uit  te  stromen.  We  bekwamen  deze  bevinding  ook  in  ons
tussentijds  rapport  van  december  2003.  Ze  is  echter  volledig  op  het  conto  te
schrijven  van  de  vierde  graad  waar  de  lineaire  controlegroep  de  leerlingen  van
een  hoger  jaar  zijn.  Deze  hebben  uiteraard  een  kleinere  kans  voortijdig  uit  te
stromen.  Net  zoals  we  ook gedaan  hebben  in het  tussentijds  rapport  van  december
2003 is  het  daarom  beter  deze  analyse  op  te  splitsen  in  drie  groepen,  nl.  (1) de
leerlingen  van  de  vierde  graad  beroepsonderwijs,  (2) de  leerlingen  die  gestart  zijn
in  de  tweede  graad  van  het  voltijds  beroepsonderwijs  en  (3)  de  leerlingen  die
gestart  zijn  in  de  tweede  graad  van  het  deeltijds  beroepsonderwijs.  Tabel  30 geeft
de  beide  modellen  voor  de  leerlingen  in de  vierde  graad  beroepsonderwijs.  

Tabel 30:GlmmPQL voor de leerlingen van de vierde graad (valide = 2944 leerlingen in 20 scholen)
Parameter Nulmodel Eénmodel
Level 2 variantie: standaardafwijking  intercept 0,5025 0,3956
95% ondergrens  standaardafwijking  intercept 0,3171 0,2560
95% bovengrens  standaardafwijking  intercept 0,7962 0,6138
Schoolvariantie  = kwadraat  standaardafwijking  intercept 0,2525 0,1565
Rho (proportie  variantie  op  schoolniveau) 0,0713 0,0454
Exponent  bèta  modulair  systeem --- 2,1909
P-waarde  bèta  modulair  systeem --- < 0,0005

Uit  het  nulmodel  blijkt  dat  de  schoolvariantie  slechts  7% bedraagt  van  de  totale
variantie.  Deze  variantie  is  weliswaar  significant  maar  klein.  Uit  het  éénmodel
blijkt  bovendien  dat  er  slechts  4,5% van  de  variantie  op  schoolniveau  overblijft  als
we  het  al  of  niet  modulair  zijn  van  de  opleiding  invoeren  als  onafhankelijke
variabele.  Ook  deze  variantie  is  wél  nog  statistisch  significant.  Eveneens  uit  het
éénmodel  blijkt  dat  de  leerlingen  uit  het  modulair  een  veel  grotere  kans  hebben
(2,19)  voortijdig  uit  te  stromen  dan  de  leerlingen  in  het  lineair.  Dat  is  enkel  te
wijten  aan  de  aard  van  de  controlegroep  in  de  vierde  graad.  De  leerlingen  in  het
modulair  onderwijs  zijn een  jaar jonger  en een  grote  groep  van  hen  zit  in het  eerste
jaar  van  de  vierde  graad.  Zij hebben  een  veel  grotere  kans  uit  te  stromen  dan  de
leerlingen  in het  lineair  onderwijs  die  zeker  reeds  in het  tweede  jaar  zitten  van  de
vierde  graad.  De  controlegroep  heeft  dus  reeds  een  zekere  selectie  doorstaan.
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Tabel  31 geeft  de  beide  modellen  voor  de  leerlingen  van  de  tweede  graad  voltijds
beroepsonderwijs.

Tabel 31:glmmPQL voor de leerlingen van de tweede graad voltijds (valide = 1360 leerlingen in  40
scholen)

Parameter Nulmodel Eénmodel
Level 2 variantie: standaardafwijking  intercept 0,6727 0,5831
95% ondergrens  standaardafwijking  intercept 0,4527 0,3897
95% bovengrens  standaardafwijking  intercept 0,9996 0,8725
Schoolvariantie  = kwadraat  standaardafwijking  intercept 0,4525 0,3400
Rho (proportie  variantie  op  schoolniveau) 0,1209 0,0937
Exponent  bèta  modulair  systeem --- 0,4289
P-waarde  bèta  modulair  systeem --- 0,0047

Uit  het  nulmodel  van  Tabel  31 blijkt  dat  12% van  de  totale  variantie  zich  situeert
op  het  niveau  van  de  scholen.  Indien  men  echter  controleert  voor  het  al  dan  niet
modulair  zijn  blijkt  slechts  9% van  de  variantie  zich  op  schoolniveau  te  situeren.
De variantie  op  schoolniveau  is echter  significant  groter  dan  nul.  Uit het  éénmodel
blijkt  verder  dat  de  leerlingen  in  de  modulaire  opleidingen  veel  minder  vaak
voortijdig  uitstromen  dan  in  de  lineaire  controlegroep.  Voor  elke  100 uitstromers
in  de  lineaire  groep  zijn  er  slechts  43 in  de  experimentele  (modulaire)  groep.  Op
het  eerste  zicht  blijkt dus  dat  het  modulair  onderwijs  deze  doelstelling  waarmaakt.
De leerlingen  in het  modulair  stromen  blijkbaar  minder  snel  uit.  

Voor  de  leerlingen  van  het  deeltijds  beroepsonderwijs  heeft  het  geen  zin om er een
aparte  analyse  voor  te maken.  We kunnen  immers  nooit  zeker  zijn dat  een  leerling
die  niet  meer  in  onderwijs  zit,  voortijdig  is uitgestroomd.  Deze  leerlingen  kunnen
immers  zijn  uitgestroomd  mét  een  kwalificatiegetuigschrift  DBSO  vóór
betrouwbare  kwalificatiegegevens  bijgehouden  werden.

Om  een  beter  zicht  te  krijgen  op  de  reden  waarom  het  modulair  onderwijs  een
kleinere  uitval  heeft,  gebruiken  we  de  klassificatie  van  modulaire  scholen  zoals  ze
uit  het  kwalitatief  onderzoek  komt  (zie pg.  97 en verder).  Deze  analyse  heeft  enkel
zin  voor  de  leerlingen  uit  de  tweede  graad  voltijds  beroepsonderwijs.  Zoals  reeds
aangegeven  heeft  het  eveneens  niet  veel  zin  verdere  analyse  uit  te  voeren  op  de
leerlingen  in  de  vierde  graad.  De  leerlingen  uit  het  lineair  onderwijs  in  de  vierde
graad  stromen  minder  uit  omdat  ze  reeds  de  selectie  van  het  eerste  jaar  van  de
vierde  graad  doorstonden. Tabel  32 geeft  het  glmmPQL- model  voor  de  leerlingen
in de  tweede  graad  van  het  beroepsonderwijs.  De afhankelijke variabele  is het  al of
niet  voortijdig  uitstromen,  de  onafhankelijke  variabele  is  een  vijfdeling.  De
referentiecategorie  is  het  lineair  onderwijs,  de  andere  categorieën  zijn  de
classificatie  in vier  categorieën.
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Tabel 32:glmmPQL voor de leerlingen van de tweede graad voltijds (valide = 1293 leerlingen in  37
scholen)

Parameter bèta exp(bèta)
Intercept -1,91 0,15
Lineair  onderwijs  (controlegroep) 0,00 1,00
Type  A: minimale  modularisering -1,57 0,21
Type  B: nadruk  op  het  pedagogisch-didactische -1,43 0,24
Type  C: nadruk  op  het  programmatorische -1,63 0,20
Type  D: diepgaande  invoering  van  modularisering -0,22 0,97

Rho = 0,07

Uit  de  analyse  blijkt  dat  het  de  scholen  zijn  die  het  modulair  onderwijs  niet
volledig  hebben  ingevoerd  die  een  kleinere  uitval  hebben.  Type  A-scholen  bieden
modules  niet  continu  aan  zodat  leerlingen  die  niet  slagen  eigenlijk  vast  lopen.  Er
zijn  aanwijzingen  om  te  veronderstellen  dat  leerlingen,  ondanks  dat  ze  niet
slaagden  in de  module,  toch  meegenomen  worden  naar  een  volgende  module.  Dat
geldt  ook  voor  de  type  B-scholen.  Deze  scholen  zijn  wel  pedagogisch-didactisch
vernieuwen  maar  bieden  afgewerkte  modules  niet  opnieuw  aan  zodat  leerlingen
die  het  deelcertificaat  niet  haalden  vastlopen  of  meegenomen  worden  naar  een
volgende  module.  Het  is  wel  mogelijk  dat  deze  scholen  de  gedifferentieerde
onderwijstijd  van  de  volgende  module  gebruiken  om  de  tekorten  uit  de  vorige
module  op  te vangen  en te remediëren.  In type  C scholen  worden  de  modules  wel
terug  aangeboden.  Deze  scholen  hebben  dus  de  mogelijkheid  een  leerling  die  het
betreffende  deelcertificaat  niet  haalde  de  module  opnieuw  te laten  doen.  Men  kan
dus  moeilijk  veronderstellen  dat  deze  scholen  het  niveau  zouden  verlagen  of
leerlingen  zouden  doorlaten  omwille  van  een  programmatorisch  probleem.  Helaas
zit,  voor  wat  betreft  de  tweede  graad  van  het  voltijds  beroepsonderwijs,  in  deze
categorie  slechts  één  school  met  72 leerlingen  waarvan  we  gegevens  hebben.  De
positie  die  deze  school  inneemt  is niet  significant  verschillend  van  de  vier  andere
categorieën  in het  model 18.

4 Besluit

De  analyse  in  dit  hoofdstuk  steunt  niet  op  enquêtegegevens  maar  op  de
administratieve  gegevens  van  de  scholen  en het  Departement  Onderwijs. Ondanks
dat  kunnen  we  van  20%  van  de  leerlingen  niet  met  zekerheid  zeggen  of  ze
voortijdig  zijn uitgestroomd  of niet.  Van  de  overige  80% zijn we  zeker  of ze al dan
niet  voortijdig  uitstroomden  uit  het  Vlaams  onderwijs.  Vooral  voor  de  leerlingen
in  het  deeltijds  beroepsonderwijs  is  deze  analyse  problematisch.  We  kunnen  niet
weten  hoelang  de  leerlingen  DBSO, in oktober  2000 of in oktober  2001, reeds  in het
deeltijds  onderwijs  zaten.  Als  we  het  jaar  daarna  zien  dat  deze  leerling  niet  meer
in het  Vlaams  onderwijs  zit,  kunnen  we  niet  weten  of hij of zij uitstroomde  met  of
zonder  het  getuigschrift  DBSO.  De  administratieve  gegevens  zijn  daar
ontoereikend.  Voor  de  leerlingen  uit  de  vierde  graad  is de  vergelijking  tussen  het

18 Het  95% betrouwbaarheidsinterval  voor  de  bèta  van  deze  categorie  loopt  van  -3,39 tot  0,12.
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modulair  en  het  lineair  onderwijs,  voor  wat  betreft  de  uitval,  niet  erg  zinvol.  De
controlegroep  in de  vierde  graad  zijn de  leerlingen  die  een  jaar hoger  zitten  dan  de
leerlingen  in  de  experimentele  groep.  Uiteraard  is de  grootste  uitval  in  de  vierde
graad  op  te  tekenen  in  het  eerste  jaar  van  die  opleiding.  Dus  de  experimentele
groep  heeft  een  hogere  kans  uit  te stromen.  

Zinvolle  analyses  m.b.t.  deze  doelstelling  zijn  eigenlijk  enkel  mogelijk  voor  de
leerlingen  die  in oktober  2000 en  in oktober  2001 gestart  zijn in het  eerste  jaar  van
de  tweede  graad  voltijds  beroepsonderwijs.  De gegevens  daar  zijn erg  volledig  en
men  kan  voor  die  groep  een  zuivere  vergelijking  maken  tussen  de  controlegroep
en de  experimentele  groep.  

Uit  die  vergelijking  blijkt  dat  de  uitval  kleiner  is in het  modulair  onderwijs  dan  in
het  lineair  onderwijs.  Het  verschil  is relatief  groot,  het  risico  op  uitval  is voor  de
leerlingen  in  het  lineair  onderwijs  dubbel  zo  groot  dan  voor  de  leerlingen  in  het
modulair  onderwijs.  Op  het  eerste  zicht  is  dat  een  groot  pluspunt  voor  het
modulair  onderwijs. 

Deze  resultaten  zijn  echter  wat  verdacht.  Als  we  de  scholen  indelen  volgens  de
klassificatie  die  in  het  eerste  deel  van  dit  rapport  werd  ontwikkeld,  blijkt  dat  de
lagere  uitval  zich  situeert  in  scholen  die  het  modulair  onderwijs  niet  in  al  zijn
componenten  hebben  ingevoerd.  Het  risico  op  uitval  is  significant  kleiner  in  die
scholen  waar  leerlingen  de  module  waarin  ze  faalden  niet  onmiddelijk  opnieuw
kunnen  aanvatten.  Uit  het  kwalitatieve  onderzoek  blijkt  ook  dat  sommige  scholen
niet  goed  weten  wat  ze met  niet  geslaagde  leerlingen  moeten  doen.  Ze laten  deze  –
leerplichtige  – leerlingen  dan  toch  maar  doorstromen  naar  de  volgende  module.
De  scholen  die  zowel  de  programmatorische  als  de  pedagogisch-didactische
component  van  het  modulair  onderwijs  sterk  uitbouwden,  hebben  een  even  grote
uitval  dan  de  lineaire  scholen.  

Men  kan  dus  niet  uitsluiten  dat  de  verminderde  uitval  in  het  modulair  onderwijs
vooral  te  maken  heeft  met  het  'doorlaten'  van  niet  geslaagde  leerlingen.  Als  dat
correct  blijkt  te  zijn,  moet  de  verminderde  uitval  verdisconteerd  worden  op  het
verlagen  van  de  kwaliteit  van  het  beroepsonderwijs.  Het  hoeft  geen  betoog  dat
een  dergelijk  systeem  haaks  staat  op  de  ambitie  het  beroepsonderwijs  te
herwaarderen.  Het  is  uiteraard  mogelijk  dat  er  andere  verklaringen  zijn  voor  de
verminderde  uitval  in  het  modulair  onderwijs  maar  dan  moet  wel  een  goede
verklaring  gegeven  worden  waarom  de  scholen  die  het  modulair  onderwijs  het
meest  diepgaand  invoerden  een  even  hoge  uitval  hebben  dan  de  lineaire  scholen.   
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HOOFDSTUK 5
TECHNISCHE NOOT  BIJ DE ANALYSES OP  BASIS
VAN DE SURVEY’S

1 Twee  cohortes

Zoals  reeds  aangehaald  werken  we  met  twee  cohortes  die  respectievelijk  op  1
september  2000  en  2001  met  de  modulair  onderwijs  begonnen  zijn.  De
bevragingstrajecten  van  de  beide  cohortes  liggen  dan  ook  niet  gelijk. Cohorte  1 is
reeds  drie  keer  bevraagd,  wij  spreken  van  een  0-meting,  een  1-meting  en  een  2-
meting.  Cohorte  2 ligt  één  meetpunt  achterop.  Grafisch  voorgesteld  ziet  dat  er
ongeveer  zo uit:

Cohorte 1: 0-meting                      Cohorte 1: 1-meting      Cohorte 1: 2-meting

        Cohorte 2: 0-meting      Cohorte 2: 1-meting

    2000-2001           2001-2002         2002-2003

Deze  stand  van  zaken  heeft  tot  gevolg  dat  we  eigenlijk  meerdere  vergelijkingen  –
voor  wat  betreft  de  attitudeschalen  –  kunnen  maken  tussen  de  experimentele
groep  en  de  controlegroep.  In eerste  instantie  kunnen  we  de  globale  steekproef  in
rekening  brengen  door  te  vergelijken  van  de  0-meting  naar  de  1-meting.
Anderzijds  kunnen  we  voor  cohorte  1 een  stap  verder  gaan  en  een  longitudinale
analyse  over  drie  schooljaren  heen  maken.  De eerste  manier  van  werken  heeft  als
voordeel  dat  we  de  totale  steekproef  gebruiken,  maar  is  benadeeld  doordat  we
slechts  een  evolutie  over  één  kalenderjaar  kunnen  meten.  Een  aantal  van  de
doelstellingen  verbonden  aan  het  experiment  modularisering  vereisen  een
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aangepaste  houding  ten  aanzien  van  bijvoorbeeld  levenslang  leren.  Gewoonlijk
duurt  het  langer  dan  één  jaar  om  grote  wijzigingen  in attitudes  aan  te treffen.  Dat
negatieve  punt  kunnen  we  enigszins  uitschakelen  door  enkel  de  eerste  cohorte  in
rekening  te  brengen  en  een  jaar  verder  te  evalueren.  Gezien  de  hoge  non- respons
echter  is ook  die  methode  niet  feilloos.  We  zullen  reeds  veel  informatie  verloren
hebben  en  het  risico  lopen  om  bepaalde  verbanden  op  te  blazen  of  juist  te
verkleinen.  

Door  beide  manieren  te  gebruiken  schakelen  we  zoveel  mogelijk  de  negatieve
aspecten  uit  en kunnen  we  een  helder  beeld  schetsen  van  de  situatie  in de  scholen.
We  zullen  in  de  komende  hoofdstukken  eerst  een  overzicht  geven  van  de
verschillende  doelstellingen  gemeten  voor  de  twee  cohortes  van  de  0-meting  naar
de  1-meting.  Naderhand  kan  een  eerste  indicatie  gegeven  worden  omtrent  het  al
dan  niet  welslagen  van  het  experiment  modularisering.  In tweede  instantie  zullen
we  dan  de  analyses  voor  de  eerste  cohorte  apart  weergeven.  Eventuele  evoluties
uit  de  globale  analyses  kunnen  dan  een  jaar  verder  bestudeerd  worden.  In  de
volgende  paragraaf  zullen  we  in  het  kort  overlopen  welke  stappen  we
ondernomen  hebben  om de  verschillende  doelstellingen  adequaat  te meten.

2 Werkwijze

Met  uitzondering  van  de  eerste  (maximale  gekwalificeerde  uitstroom)  en  de
laatste  (nieuwe  didactische  werkvormen)  doelstelling,  hebben  we  telkens  gebruikt
gemaakt  van  een  reeks  attitudevragen  om  inzicht  te verkrijgen  in het  welbevinden
van  jongeren,  hun  intentie  tot  flexibiliteit  op  de  arbeidsmarkt  en  hun  bereidheid
tot  levenslang  leren.  In  de  vragenlijsten  werden  telkens  een  resem  vragen
opgenomen  om  naar  desbetreffende  zaken  te  peilen.  De  meeste  van  die  vragen
waren  reeds  uitvoerig  getest  in  eerdere  onderzoeken  en  we  verwachten  dan  ook
dat  ze  een  bepaalde  interne  coherentie  zouden  vertonen.  Gewoonlijk  spreekt  men
dan  van  schalen  die  een  onderliggende  dimensie  meten.  Na  elke  bevraging
hebben  we  aan  de  hand  van  zogenaamde  factoranalyses  de  verschillende
dimensies  afgebakend  die  ons  moesten  helpen  bij het  bepalen  of de  verschillende
doelstellingen  gehaald  werden.  De rapportering  daarover  is terug  te vinden  in het
eerste  rapport  bij dit  project (Elchardus  et al. 2000). 

Om  een  vergelijking  in de  tijd  mogelijk  te maken  is het  echter  steeds  noodzakelijk
dat  we  de  gevonden  schalen  constant  houden.  Eigenlijk komt  het  erop  neer  dat  we
de  structuur  van  elke  schaal  tijdens  de  0-meting  forceren  op  de  schaal  tijdens  de
verdere  metingen.  Technisch  gezien  vermenigvuldigen  we  de  factorgewichten  van
de  schaal  bij  de  0-meting  met  de  gestandaardiseerde  waarde  van  elk  item.  Dat
wordt  bekomen  door  van  elke  waarde  het  gemiddelde  voor  die  waarde  af  te
trekken  en  dat  verschil  te delen  met  de  standaardafwijking.  In lekentaal  komt  het
erop  neer  dat  we  de  schalen  vergelijkbaar  maken  door  ze  eenzelfde  structuur  toe
te kennen.  Deze  werkwijze  impliceert  dat  we  steeds  dezelfde  vragen  gebruikten  en
opnamen  in de  constructie  van  de  schalen  zoals  dat  gebeurde  tijdens  de  0-meting.  
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In  de  verschillende  analyses  gebruiken  we  deze  gestandaardiseerde  schaal -
waarden  dan  als  de  afhankelijke  variabele.  Bij de  globale  analyses  gaat  het  telkens
om  de  waarde  bij de  1-meting,  voor  de  modellen  van  cohorte  1 apart  fungeert  de
waarde  bij de  2-meting  als  afhankelijke  variabele.  We gebruiken  steeds  multilevel
modellen   om  na  te  gaan  of  er  een  verschil  is  tussen  jongeren  in  modulair
onderwijs  en  hun  tegenhangers  in  lineair  variant.  Meer  bepaald  gebruiken  we
tweelevel  modellen  om  eventuele  schoolverschillen  terug  te  vinden.  Multilevel  is
een  complexe  vorm  van  regressie-analyse  die  toelaat  om  de  variantie  uit  te
splitsen  op  verschillende  niveaus,  in  ons  geval  gaat  het  om  schoolniveau  en
leerlingniveau.  Zo zou  het  kunnen  dat  een  verschil  tussen  de  experimentele  groep
en  de  controlegroep  eigenlijk  te  wijten  is  aan  schoolverschillen  en  niet  aan  de
onderwijsvernieuwing  alsdusdanig.  Aan  de  hand  van  onze  modellen  kunnen  we
dat  nagaan.  

Uiteraard  moeten  we  ook  nagaan  of  verschillen  niet  te  wijten  zijn  aan
instroomverschillen,  vandaar  dat  we  controleren  voor  sociaal-economische  status,
geslacht,  etnische  afkomst  en  intelligentie  van  leerlingen.  Tevens  is  het  duidelijk
dat  de  onderzoekspopulatie  bestaat  uit  verschillende  subpopulaties,  met  name  de
tweede  en  de  vierde  graad  enerzijds  en  voltijdse  studenten  tegenover  deeltijdse
leerlingen  anderzijds.  Verder  voeren  we  steeds  de  attitudes  zoals  gemeten  tijdens
een  voorgaande  bevraging  in  als  controlevariabele.  Met  het  oog  op  het
experimenteel  opzet  van  dit  onderzoek  is  het  onderscheid  tussen  modulaire  en
lineaire  studenten  cruciaal,  vandaar  dat  ook  die  variabele  niet  mag  ontbreken.  In
de  volgende  paragrafen  gaan  we  dieper  in op  de  verklarende  variabelen.

3 Onafhankelijke  variabelen

De hoofdvariabele  modulair / lineair  is een  dichotomie  waarbij  de  score  1 duidt  op
een  modulaire  en  de  score  0 op  een  lineaire  leerling.  Zo  zijn  ook  de  indicatoren
voltijds /deeltijds  (0=deeltijds /1=voltijds)  en  graad  (0=tweede  graad /1=vierde
graad)  simpele  dummy’s.  Het  geslacht  is een  natuurlijke  dichotomie,  waarbij  een
man  score  1 krijgt  en  een  vrouwelijke  studente  waarde  2. De sociaal-economische
status  van  leerlingen  is complexer  tot  stand  gekomen.  Deze  maat  is een  combinatie
van  het  opleidingsniveau  en  arbeidssituatie  van  beide  ouders  en
werkloosheidservaring  van  de  vader  van  een  respondent.  SES wordt  bekomen
door  een  Princals  analyse  uit  te  voeren  en  het  resultaat  te  standaardiseren.  Het  is
een  continue  maat  waarbij  0 het  gemiddelde  voorstelt.  Voor  de  etnische  afkomst
van  respondenten  zijn we  uitgegaan  van  de  nationaliteit  van  de  ouders.  Als beide
ouders  van  Belgische  afkomst  zijn,  werd  ook  de  leerling  ondergebracht  in  de
categorie  autochtonen.  Jongeren  waarvan  beide  ouders  een  niet-Europese
nationaliteit  hebben  worden  als  allochtoon  gelabeld.  Bij  de  overige  gevallen
kunnen  we  niet  zeker  zijn  en  zij  krijgen  een  missing  waarde  op  deze  variabele.
Autochtone  leerlingen  hebben  waarde  1 en  hun  allochtone  klasgenoten  hebben
waarde  2.  De  intelligentieschalen  we  hanteren,  zijn  het  resultaat  van  een
Mokkenschaalanalyse  op  de  tekentoetsen  die  jongeren  bij  de  eerste  bevraging
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moesten  invullen.  Op  basis  van  die  analyse  kwamen  we  tot  2  dimensies:  een
algemene  maat  voor  IQ  en  een  tijdsgebonden  maat.  Elke  respondent  heeft  een
waarde  op  beide  factoren  en  die  zijn  gestandaardiseerd  ingevoerd  zodat  we  de
verschillende  effecten  kunnen  vergelijken.  In  wat  volgt  zullen  we  steeds  de
mutlilevel-modellen  bespreken  van  de  verschillende  individuele  schalen.  

4 Verschillende  modellen  voor verschillende  groepen

In navolging  van  de  bespreking  van  de  non- respons  en de  uitval  uit  het  onderwijs,
hanteren  we  ook  in  de  multilevel  modellen  het  onderscheid  tussen  de
verschillende  onderzoeksgroepen.  Vanwege  de  heterogeniteit  van  de
respondenten  in de  populatie  kunnen  we  niet  probleemloos  vergelijken  tussen  een
deeltijdse  leerling  in  de  tweede  graad  en  een  verpleegkunde  student  in  de  vierde
graad.  Vandaar  dat  we  telkens  een  algemeen  model  zullen  presenteren,  waarin
alle respondenten  die  een  vragenlijst  hebben  ingevuld  betrokken  worden,  waarna
we  tevens  een  opgesplitste  analyse  zullen  maken  met  betrekking  tot  de  drie
onderzoeksgroepen.  

Althans  dat  was  de  bedoeling.  Het  probleem  van  de  non- respons  was  zo  groot  in
de  tweede  graad  deeltijds,  dat  we  te  kampen  kregen  met  een  tekort  aan
betrouwbare  enquêteformulieren  om degelijke analyses  te maken.  In aantallen  zou
een  analyse  van  0-meting  naar  1-meting  nog  net  binnen  de  normen  vallen,  maar
de  betrouwbaarheid  van  vele  enquêtes  uit  het  deeltijds  onderwijs  laat  te  wensen
over.  Daarom  werd  besloten  niet  telkens  een  model  voor  de  tweede  graad
deeltijds  apart  te  construeren.  Het  zou  tot  misleidende  bevindingen  leiden.  In  de
algemene  analyse  zit  wel  de  variabele  voltijds /deeltijds  vervat  zodat  we  toch  een
beeld  krijgen  van  de  groep  tegenover  de  overige  groepen.  De  onderzoekers
hebben  het  probleem  van  uitstroom  en  absenteïsme,  alsook  onbruikbare
vragenlijsten  onderschat  bij  aanvang  van  dit  project.   Achteraf  zien  we  in  dat
panelonderzoek  in  scholen  in  het  deeltijds  onderwijs  niet  de  beste  manier  is  om
longitudinaal  onderzoek  te  verrichten.  Voor  de  overige  groepen  was  er  geen
probleem,  de  verschillende  analyses  worden  steeds  na  mekaar  behandeld.
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HOOFDSTUK 6
VERHOGEN VAN HET WELBEVINDEN D.M.V.
TUSSENTIJDSE SUCCESBELEVING

Tussentijdse  succesbeleving  in  de  vorm  van  het  uitreiken  van  deelcertificaten  aan
het  einde  van  elke  afgeronde  module  vormt  één  van  de  belangrijkste  peilers  van
het  modulaire  onderwijs.  Het  zou  er  toe  moeten  bijdragen  dat  jongeren  minder
snel  uit  het  onderwijs  verdwijnen  (zie  hoger).  Een  ander  beoogd  effect  ligt  in  een
verhoogd  welbevinden  van  jongeren  in  het  beroepsonderwijs.  Van  Valckenborgh
(1999)  haalde  verschillende  buitenlandse  studies  aan  waar  deze  effecten
aangehaald  werden.  

Het  welbevinden  van  jongeren  wordt  door  een  aantal  factoren  beïnvloed,  bv.  de
thuissituatie,  de  relatie  met  vrienden  en de  peergroep,  alsook  de  situatie  op  school.
Eerder  onderzoek  heeft  echter  aangetoond  dat  scholen  alsdusdanig  weinig  tot
geen  invloed  hebben  op  het  welbevinden  van  hun  leerlingen  (Kavadias  &
Siongers,  1998). Het  zijn  veeleer  de  individuele  schoolkenmerken  van  leerlingen
die  bijdragen  tot  een  al  dan  niet  hoog  welbevinden.  Met  name  de  vriendenkring
op  school,  de  klassituatie  zijn  van  doorslaggevender  aard  dan  de  structurele  en
inhoudelijke  positionering  van  de  scholen.  

Bovendien  is  voor  de  onderzoekers  onmogelijk  om  het  uitgezuiverde  effect  van
tussentijdse  succesbeleving  na  te gaan.  We kunnen  m.a.w.  niet  onderzoeken  of een
leerling  blij  is  met  een  behaald  deelcertificaat.  De  timing  van  de  bevraging  zou
daarin  een  te grote  rol  spelen.  Een leerling  die  net  een  deelcertificaat  behaald  heeft
zal  uiteraard  positiever  reageren  op  het  systeem  dan  een  collega  die  de  module
niet  succesvol  heeft  afgerond.  Vandaar  dat  we  trachten  vast  te  stellen  in  hoeverre
het  systeem  van  een  deelcertificaten  een  duurzaam  effect  heeft  op  persoonlijk  en
schoolspecifiek  welbevinden  van  jongeren  uit  het  beroepsonderwijs.  Een  aantal
vragen  uit  de  enquêtes  waren  dan  ook  gericht  op  het  peilen  naar  het  welbevinden
van  leerlingen.  Deze  schalen  zijn  reeds  meermaals  getest  in  andere  onderzoeken
en  hebben  hun  betrouwbaarheid  reeds  uitvoerig  bewezen.  Met  betrekking  tot
persoonlijk  welbevinden  werden  demotie,  academisch  zelfconcept,  zelfbeeld  en
toekomstbeeld  weerhouden.  Informeel  klasklimaat,  participatief  schoolklimaat,
schoolalienatie  en  schoolonbehagen  -  alsook  een  overkoepelende  factor  die
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schoolbeleving  werd  gedoopt  -  moeten  een  beeld  schetsen  van  het
schoolspecifieke  welbevinden  van  jongeren.  

Op  basis  van  het  aangehaalde  onderzoek  van  Kavadias  en  Siongers  (1998), alsook
de  eerste  indicaties  binnen  dit  evaluatieonderzoek  (Pelleriaux  &  Peeters,  2002)
kunnen  we  de  hypothese  formuleren  dat  er  weinig  tot  geen  effect  zal  te  vinden
zijn van  de  invoering  van  de  modulaire  onderwijsvorm,  zeker  voor  wat  betreft  het
algemene  luik  van  welbevinden.  Als  er  al  een  effect  gevonden  wordt  verwachten
we  dat  vooral  betrekking  zal  hebben  op  de  schoolspecifieke  aspecten  van
welbevinden.

Daarenboven  hebben  we  eerder  gezien  dat  de  procedure  van  de  deelcertificaten
verre  van  eenduidig  en  consequent  wordt  toegepast  en  dat  heeft  vreemde
gevolgen  voor  de  ongekwalificeerde  uitstroom.  Het  valt  dan  ook  af te wachten  of
en  in  welke  mate  het  welbevinden  van  leerlingen  uit  het  modulair  systeem
beïnvloedt  wordt  door  eventuele  tussentijdse  succesbeleving.

De  analyses  werden  in  twee  stappen  uitgevoerd,  eerst  rapporteren  we  over  de
analyses  die  betrekking  hebben  op  de  volledige  steekproef,  d.w.z.  zowel  de
respondenten  van  cohorte  1 en  cohorte  2.  De  meest  recente  bevraging  die  beide
groepen  hebben  beantwoord  is de  1-meting.  We kunnen  dan  ook  een  vergelijking
maken  tussen  twee  meetpunten  (0-meting  en  1-meting)  enerzijds  en  de
experimentele  modulaire  groepen  en  de  lineaire  controlegroep  anderzijds.  In  een
tweede  deel   bespreken  we  de  resultaten  van  de  analyses  van  cohorte  1 apart.
Deze  groep  respondenten  is  een  derde  keer  bevraagd  en  we  kunnen  dan  ook
nagaan  of  er  sprake  is  van  effecten  van  modularisering  gedurende  een  periode
van  2  jaar.  Uiteraard  behouden  we  ook  hier  het  stramien  van  een  algemene
analyse  gevolgd  door  de  analyses  per  subgroep  (4de  graad,  2de  graad  voltijds  en
2de graad  deeltijds).

1 Algemeen  welbevinden

1.1 Demotie

De demotieschaal  bakent  een  welbepaalde  - kleine  - groep  in  de  bevolking  af die
meent  sterk  tot  zeer  sterk  achtergesteld  te  zijn.  Het  instrument  werd  reeds
meermaals  gebruikt  in  verschillende  onderzoeken  (Pelleriaux,  2001; Elchardus  et
al.,  1998).  De  formulering  van  de  items  is  zeer  scherp,  waardoor  slechts  een
beperkte  groep  zich  identificeert  met  het  vertoog  van  achterstelling.  Algemeen
genomen  zijn  de  scores  op  deze  batterij  vragen  dan  ook  uiterst  laag.  Meestal
vinden  we  slechts  5 tot  10% respondenten  terug  die  een  afwijkend,  hoge  score
behalen  op  deze  vragen.  Zo  ook  bij de  respondenten  in  dit  onderzoek.  Voor  een
overzicht  van  de  frequentieverdelingen  op  deze  schaal  verwijzen  we  zoals  steeds
naar  eerdere  rapporten  binnen  deze  onderzoeksproblematiek  (Elchardus  et  al.,
2001; Pelleriaux  & Peeters,  2002). We herinneren  de  lezer  eraan  dat  er  tevens  een
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significant  verschil  was  tussen  leerlingen  uit  de  vierde  graad  en hun  tegenhangers
uit  de  tweede  graad.  

Bij een  eerste  vergelijking  van  leerlingen  uit  de  experimentele  en  controlegroep
bleek  dat  in  de  tweede  graad  jongeren  uit  de  modulaire  scholen  een  groter  gevoel
van  achterstelling  kenden  dan  jongere  in  het  linear  beroepsonderwijs.  We  zullen
hier  dan  ook met  argusogen  de  verdere  evolutie  van  die  mogelijke trend  volgen.

Om  de  tabellen  in  de  volgende  hoofdstukken  te  interpreteren  zijn  de  kolommen
onder  de  hoofding  'Vaste  Parameters'  belangrijk.  De  schatting  geeft  weer  hoe
groot  een  effect  van  een  bepaalde  variabele  is.  De  'Critical  Ratio'  leert  ons  of het
effect niet  op  het  toeval  berust,  in vaktermen  spreken  we  dan  over  de  significantie
van  een  effect. Indien  de  critical  ratio  groter  is dan  2, mogen  we  er van  uitgaan  dat
de  invloed  van  een  bepaalde  karakteristiek  op  de  onderzochte  variabele,  in  dit
geval  is dat  de  score  op  demotie,  niet  louter  toevallig  tot  stand  is gekomen.  Tabel
33 geeft  de  resultaten  weer  van  de  analyse  met  betrekking  tot  demotie  voor  de
totale  steekproef.  Slechts  2 kenmerken  leveren  een  critical  ratio  op  die  groter  is
dan  2,  met  name  sociaal-economische  status  en  de  score  op  de  demotieschaal
tijdens  de  0-meting.  

De  variantie  in  antwoorden  is initieel  slechts  voor  een  kleine  4% te  wijten  aan  de
school  waar  men  les  volgt.  Dergelijke  intraschoolcorrelatie  is  uiterst  laag  te
noemen.  Na  invoering  van  de  verschillende  individuele  karakteristieken  blijft daar
nog  minder  dan  de  helft  van  over.  Dit  is  reeds  een  eerste  indicatie  dat  scholen
weinig  invloed  hebben  op  het  persoonlijk welbevinden  van  hun  leerlingen.

Een  leerling  die  volgens  een  bepaald  patroon  antwoordde  bij de  0-meting,  heeft
een  grote  kans  om  één  schooljaar  later  een  gelijkaardige  score  te  behalen.  Hoe
hoger  de  score  tijdens  de  0-meting,  des  te groter  de  kans  dat  men  ook tijdens  de  1-
meting  een  hoge  score  haalt.  Het  effect  is zeer  groot  te noemen,  wat  erop  wijst  dat
het  gevoel  achtergesteld  te  zijn  als  robuust  gekenmerkt  kan  worden.  De  sociaal-
economische  achtergrond  van  studenten  draagt  eveneens  bij  tot  gevoelens  van
demotie.  Vreemd  genoeg  ligt  het  in de  andere  richting  dan  verwacht.  Hoe  beter  je
sociale  afkomst,  hoe  groter  de  kans  op  een  hoge  score  op  demotie.  We  moeten
meteen  opmerken  dat  het  om  een  zeer  klein  effect  gaat.  Ook  geslacht  heeft  een
significant  effect  op  demotie,  meisjes  hebben  minder  last  van  gevoelens  van
achtergesteldheid  dan  jongens.  Tenslotte  blijkt  ook  dat  jongeren  uit  het  deeltijds
beroepsonderwijs  significant  lagere  scores  laten  optekenen  op  demotie.  

Verder  blijkt  uit  Tabel  33 dat  het  al dan  niet  modulair  zijn  van  de  richting  waarin
men  les  volgt  geen  bijdrage  levert  aan  de  score  op  de  variabele  demotie.  Als
demotie  inderdaad  een  robuust  gevoel  van  achtergesteldheid  meet,  is  het  niet
onlogisch  om  na  amper  één  jaar  van  experimenteel  onderwijs  geen  effect  te
vinden.  
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Tabel 33:tweelevel model voor demotie, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,221 1,370 Const.  (1) 0.555 26.558
Ses 0,044 2,520 Const.  (2) 0,004 0,832
Geslacht -0,105 2,476

Demotie Visuele  IQ 0,001 0,491
Tijd IQ 0,000 0,356
Etnische  origine 0,102 1,565
Graad 0,045 1,905
Voltijds /deeltijds -0,365 4,788
Demotie  0-met. 0,468 26,281
Modulair  0,029 0,865

R²=30,13%

Daarnaast  moeten  we  steeds  voorzichtig  zijn  met  de  interpretatie  van  de
resultaten  op  de  totale  steekproef.  Vanwege  de  heterogeniteit  van  de  steekproef
enerzijds  en  de  'aangepaste'  experimentele  opzet  in  de  vierde  graad  kan  het  zijn
dat  we  een  vertekend  beeld  krijgen  bij de  algemene  analyses.  Een  opsplitsing  van
de  steekproef  in  de  verschillende  subcategorieën  leert  ons  namelijk  dat  het
gevonden  effect  van  sociale  achtergrond  volledig  toe  te  schrijven  is  aan  de
studenten  verpleegkunde  uit  de  vierde  graad  van  dit  onderzoek.  SES is niet  langer
significant  in  de  analyse  voor  de  tweede  graad  voltijds  (zie:  Tabel  35). Zo  is enkel
de  score  op  de  demotievragen  tijdens  het  voorafgaande  jaar  een  goede  indicator
voor  de  score  tijdens  de  huidige  bevraging.

Was  de  intraschoolcorrelatie  al laag  bij de  algemene  analyse,  dan  is het  gevoel  van
achtergesteldheid  nog  minder  afhankelijk  van  de  school  waar  men  les  volgt.  De
initiële  intraschoolcorrelatie  bedraagt  1,4%.  Na  controle  voor  de  andere
karakteristieken  is  die  volledig  verdwenen.  Op  zich  is dat  niet  zo  verwonderlijk,
ten  eerste  omdat  scholen  blijkbaar  weinig  invloed  hebben  op  het  welbevinden  van
hun  leerlingen,  maar  ook  omdat  de  vierde  graadsscholen  een  zeer  homogene
categorie  vormen.  Het  zijn allemaal  scholen  die  eenzelfde  richting  aanbieden  in de
vierde  graad  van  het  beroepsonderwijs.  Daardoor  is  er  sprake  van  minder
variantie  op  schoolniveau.

Tabel 34:tweelevel model voor demotie, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.186 0.904 Const.  (1) 0.462 28.731
Ses 0.043 2.049 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht -0.094 1.738

Demotie Visuele  IQ -0.002 0.979
Tijd IQ 0.001 1.229
Etnische
origine 0.005 0.061
Demotie  0-
met. 0.475 22.403
Modulair  0.025 0.725
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R²=29,17%

Uit  het  eindrapport  dat  hoorde  bij  de  vorige  fase  van  dit  evaluatieonderzoek
kwam  naar  voren  dat  jongeren  uit  het  modulair  onderwijs  veel  hogere  gevoelens
van  demotie  hadden  dan  hun  tegenhangers  uit  het  traditionele  beroepsonderwijs
(Pelleriaux  & Peeters,  2002, p.  40). Voor  die  analyse  gebruikten  we  enkel  alleen  de
respondenten  uit  cohorte  1.  Nu  hebben  we  die  analyse  uitgebreid  naar  de
volledige  steekproef.

Tabel 35: tweelevel model voor demotie, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.431 1.464 Const.  (1) 0.709 16.723
Ses 0.049 1.401 Const.  (2) 0.013 0.944
Geslacht -0.094 1.134

Demotie Visuele  IQ 0.003 1.072
Tijd IQ -0.003 1.612
Etnische  origine 0.215 1.949
Demotie  0-met. 0.430 12.027
Modulair  0.007 0.081

R²=21,19%

Uit  Tabel  35 blijkt  dat  het  effect  van  modularisering  op  gevoelens  van
achterstelling  niet  langer  stand  houdt.  Er  is  geen  verschil  tussen  jongeren  uit  de
verschillende  onderwijsvormen,  gecontroleerd  voor  hun  geslacht,  sociale  afkomst
en intelligentie.  Dat  is op  het  eerste  zicht  opmerkelijk,  zeker  gezien  de  grootte  van
het  effect  in  de  vorige  rapportering.  De  verklaring   moeten  we  zoeken  bij  de
variabele  'etnische  origine'.  Deze  werd  bij  de  vorige  analyse  niet  ingevoerd  als
verklarende  variabele.  Op  basis  van  de  nationaliteit  van  de  ouders  werd  echter
een  indeling  gemaakt  tussen  autochtonen  en  allochtonen.  Deze  opsplitsing  is
zeker  niet  de  best  mogelijke,  iemand  werd  als  allochtoon  geklasseerd  wanneer
beide  ouders  een  niet-Europese  nationaliteit  bezitten.  Dat  betekent  dat
bijvoorbeeld  dat  een  derde  generatie  allochtoon,  wiens  ouders  reeds  de  Belgische
nationaliteit  hebben  aangenomen  als  autochtoon  worden  bestempeld  in  dit
onderzoek.  Maar  op  basis  van  de  beschikbare  gegevens  is  dit  de  best  mogelijke
indeling  denkbaar.  In het  verder  verloop  van  dit  rapport  zal  de  logica  achter  deze
opdeling  gerespecteerd  blijven.  

De significantiedrempel  voor  de  etnische  origine  bedraagt  met  1,949 net  geen  2. In
dit  geval  spreken  we  van  een  borderline  geval  van  significantie.  We  zullen  het
effect dan  ook  als  licht  significant  beschouwen.  Allochtone  jongeren  in het  tweede
graad  voltijds  beroepsonderwijs,  scoren  ruim  2  tiende  van  standaardafwijking
hoger  op  de  demotieschaal  dan  hun  autochtone  klasgenoten.  Zij  hebben  met
andere  woorden  het  gevoel  dat  ze  tot  een  bevolkingsgroep  behoren  die  weinig  in
de  pap  te  brokken  heeft  en  dat  in  de  toekomst  waarschijnlijk  ook  niet  zal  mogen.
Als  we  er  daarenboven  vanuit  mogen  gaan  dat  'allochtone  autochtonen',  oftewel
jongeren  met  allochtone  ouders  die  de  Belgische  nationaliteit  hebben,  een
soortgelijk  antwoordpatroon  hebben  dan  'echte'  allochtonen,  is het  verschil  tussen
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de  twee  bevolkingsgroepen  nog  groter.  Zij zullen  namelijk  de  score  van  de  groep
autochtonen  kunstmatig  naar  beneden  halen.  

Net  zoals  in  alle  analyses  is de  score  op  een  vorige  bevraging  wederom  de  beste
indicator  voor  de  huidige  score op  een  attitudeschaal.  

1.2 Academisch  zelfconcept

Het  academisch  zelfconcept  van  jongeren  ontstaat  in  een  interactief  proces.
Jongeren  vormen  zich  een  beeld  van  zichzelf  als  leerlingen.  Vanuit  de  school
gebeurt  een  evaluatie  van  schoolse  prestaties  en  naargelang  de  perceptie  van  de
student  overeenstemt  met  de  externe  evaluaties  zal  een  positief  dan  wel  negatief
academisch  zelfbeeld  tot  stand  komen  (Brutsaert,  1993,  p.19).  Jongeren  in  het
secundair  onderwijs  hebben  al  een  hoop  ervaring  met  zulke  processen  van
zelfinschatting  en  objectieve  evaluaties  daarvan.  Naar  verloop  van  tijd  krijgt  men
een  duidelijke  kijk  op  zijn  eigen  kunnen  en  zal  men  een  gefundeerd  academisch
zelfbeeld  formuleren  dat  men  gedurende  het  grootste  deel  van  zijn  academische
carrière  zal  blijven  behouden.  

In  het  licht  van  achtergrondkenmerken  noteren  we  dat  bepaalde  auteurs  de
nadruk  leggen  op  de  sociale  achtergrond  van  de  kinderen  (gemeten  aan  de  hand
van  het  beroep  van  de  vader)  en  het  geslacht.  Jongeren  afkomstig  uit  gezinnen
waar  de  vader  een  leidinggevende  of  gelijkaardige  functie  uitvoert  scoren  lager
voor  wat  betreft  negatief  academisch  zelfconcept  dan  hun  klasgenoten  waarvan  de
vaders  ongeschoolde  arbeiders  zijn.  Veel  belangrijker  nog  dan  SES is het  geslacht
van  de  jeugd.  Meisjes achten  zichzelf  minder  academisch  succesvol   dan  jongens  .
Het  effect  van  geslacht  is  daarenboven  dubbel  zo  sterk  als  dat  van  sociaal-
economische  status  (Mertens  & Van  Damme,  2000). Voorts  blijkt  uit  het  geciteerde
onderzoek  dat  jongeren  in  het  BSO  niet  significant  verschillen  wat  betreft
academisch  zelfconcept  van  jongeren  in  het  ASO.  Hierover  bestaat  echter  geen
eensgezindheid  binnen  de  sociale  wetenschappen.  Het  longitudinaal
scholenonderzoek  onder  leiding  van  Jan  Van  Damme  rapporteert  immers  dat
leerlingen  uit  de  A-stroom  van  het  onderwijs  gemiddeld  een  gunstiger
academisch  zelfconcept  hebben  dan  hun  collega's  uit  de  B-stroom  als
schoolvorderingstoetsen  in  rekenschap  gebracht  worden  (Van  Damme,  J. et  al.,
1997, p. 72). 

Hieruit  kunnen  twee  belangrijke  zaken  worden  afgeleid,  ten  eerste  dat  jongeren  in
het  BSO doorgaans  geen  lager   academisch  zelfconcept  hebben  dan  leerlingen  uit
het  algemeen  secundair  onderwijs.  Ten  tweede  dat  er  weinig  verschuivingen
zullen  opgetreden  zijn ten  opzichte  van  de  vorige  meting.  De processen  die  leiden
tot  de  vorming  van  een  academisch  zelfbeeld  zouden  zich  normaliter  reeds
gevormd  hebben  doorheen  de  schoolloopbaan  van  jongeren.  

De  hier  gebruikte  schaal  voor  academisch  negatief  zelfconcept  peilt  in  een  viertal
vragen  naar  de  subjectieve  inschatting  van  de  leerlingen  in  verband  met  schools
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presteren  ten  opzichte  van  klasgenoten.  Deze  set  van  vragen  is overgenomen  uit
het  LOSO-project  onder  leiding  van  Jan  Van  Damme.  Leerlingen  met  een  hoge
score  op  deze  schaal  vinden  dat  de  werklast  op  school  te  hoog  is  en  dat  andere
leerlingen  daar  beter  mee  omkunnen  dan  zij.  Zij  schatten  daarenboven  hun
academische  korte  termijntoekomst  eerder  negatief  in. Een hoge  score op  de  schaal
komt  bijgevolg  overeen  met  een  negatief  academisch  zelfconcept.

Tabel 36:tweelevel model voor negatief academisch zelfconcept, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,009 0,052 Const.  (1) 0.673 26.258
Ses -0,038 2.075 Const.  (2) 0.024 1.867
Geslacht -0,045 0.936

Academisch Visuele  IQ 0,004 2.476
Zelfconcept Tijd IQ 0,002 0.333

Etnische  origine 0,026 0.370
Graad -0,040 1.312
Voltijds /deeltijds -0,085 0,948
Academisch
Zelfconcept      0-
met. 0,513 29.203
Modulair  -0,092 2.252

R²=30,17%

Algemeen  moeten  we  opmerken  dat  de  variantie  op  schoolniveau  voor
academisch  zelfconcept  klein  is, slechts  6,4% van  de  variatie  in  antwoordpatronen
heeft  betrekking  op  de  school  waar  men  les  volgt.  Na  invoering  van  de  overige
karakteristieken  is  de  intraschoolcorrelatie  verder  gedaald  tot  nog  slechts  2,4%.
Ook  hier  moeten  we  dus  concluderen  dat  scholen  weinig  bijdragen  aan  het
persoonlijk  welbevinden  van  hun  leerlingen.

In  navolging  met  het  model  voor  demotie  zijn  er  ook  hier  een  aantal  factoren  die
de  drempelwaarde  voor  significantie  overschrijden.  Zo  hebben  SES,  visuele
intelligentie  en  modularisering  een  invloed  op  de  score  voor  academisch
zelfconcept.  Uiteraard  blijft  de  belangrijkste  indicator  voor  de  score  bij  de  1-
meting  de  voorafgaande  score  bij de  0-meting  (zie Tabel 36). 

Conform  aan  de  bevindingen  in  de  literatuur  blijkt  dat  er  een  verband  is  tussen
sociale  achtergrond  en  academisch  zelfbeeld.  Hoe  hoger  de  SES-score,  des  te
minder  negatief  is het  academisch  zelfconcept  van  de  jongeren.  Op  het  eerste  zicht
gaat  het  hier  om  een  marginaal  effect  (β=-0.038). Maar  als  we  in rekening  brengen
dat  studietrajecten  in  grote  mate  nog  steeds  bepaald  zijn  door  de  sociale
achtergrond  van  jongeren,  is het  toch  een  belangrijke  vaststelling.  Iemand  uit  een
gezin  met  een  lage  SES, heeft  meer  kans  om  terecht  te  komen  in  het  BSO dan  een
leeftijdsgenoot  wiens  ouders  een  hogere  sociale  achtergrond  hebben.  Desondanks
blijft er toch  een  significant  verband  bestaan  tussen  SES en academisch  zelfbeeld.  

Het  effect  van  IQ is  eigenlijk  zeer  klein,  maar  het  is significant.  Mensen  met  een
hogere  score  op  onze  intelligentietest  hebben  een  iets  negatiever  academisch
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zelfconcept  dan  hun  collega's  met  een  lagere  score  op  IQ. Vanwege  de  grootte  van
het  effect is het  echter  niet  nodig  daar  verder  op  in te gaan.

Belangrijker  voor  dit  onderzoek  is dat  jongeren  uit  modulaire  richtingen  blijkbaar
een  positievere  inschatting  hebben  van  hun  academische  waarde  dan  hun
tegenhangers  uit  een  traditioneel  jaarsysteem.  Ook  hier  gaat  het  om  een  klein
effect.  Daarenboven  kunnen  we  het  volledig  toeschrijven  aan  de  opbouw  van  de
steekproef.  Een  blik  op  de  opgesplitste  analyses  in  Tabel  37 en  Tabel  38 leert  ons
dat  de  invloed  van  modularisering  op  academisch  zelfconcept  enkel  significant  is
in de  vierde  graadsopleidingen.  

We  herinneren  de  lezer  er  hier  nogmaals  aan  dat  we  vanwege  de  bijna  totale
invoering  van  het  experiment  in  deze  graad  genoodzaakt  waren  om  de
traditionele  opbouw  van  een   experiment  moesten  aanpassen.  Daar  er  geen  echte
controlegroep  kon  getrokken  worden,  werd  beslist  om de  generatie  die  voorafging
aan  de  experimentele  groep  te  weerhouden  als  controle  cohorte.  We  vergelijken
dan  ook  jongeren  uit  verschillende  jaren  van  de  opleiding  met  mekaar.  In  het
geval  van  de  analyses  die  hier  besproken  worden  bestaat  de  experimentele  groep
uit  jongeren  in  het  tweede  jaar  van  de  vierde  graad.  De  controlegroep  zijn  de
studenten  verpleegkunde  uit  het  laatste  jaar  van  de  vierde  graad.  In die  zin  is het
eigenlijk  wel  opvallend  dat  de  modulaire  groep  een  gunstiger  beeld  van  zijn
academische  capaciteiten  heeft  dan  de  lineaire  studenten.  Deze  laatste  staan
namelijk  al  met  één  been  in  de  arbeidsmarkt,  zij  hebben  reeds  meerdere
academische  'succeservaringen'  beleefd  dan  hun  jongere  collega's.  Toch  scoren  de
modulaire  studenten  10% van  een  standaardafwijking  beter  op  de  schaal.  Het  zou
kunnen  dat  het  systeem  van  tussentijdse  succesbeleving  een  positieve  impact  heeft
op  het  gevoel  van  academisch  zelfbeeld.   

Meisjes  hebben  een  minder  negatief  academisch  zelfbeeld  dan  jongens  in  het
vierde  graad  verpleegkunde  onderwijs.  Ook  hier  gaat  het  om  een  matig  effect. De
literatuur  deed  nochtans  uitschijnen  dat  meisjes  een  lager  academisch  zelfconcept
ervaren.  Waarschijnlijk  is  deze  discrepantie  eveneens  te  wijten  aan  de  specifieke
aard  van  de  onderzochte  vierde  graadsopleiding.  De  geslachtsratio  in  het
verpleegkundig  onderwijs  is  ruwweg  90% meisjes  tegenover  10% jongens.  Met
andere  woorden,  de  categorie  jongens  zal  veel  specifieker  van  structuur  zijn  dan
de  meisjes, waardoor  we  zulke  eerder  verrassende  bevindingen  doen.  
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Tabel 37: tweelevel model voor negatief academisch zelfconcept, vierde graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.071 0.311 Const.  (1) 0.587 20.597
Ses -0.001 0.051 Const.  (2) 0.023 1.358
Geslacht -0.128 2.128

Academisch Visuele  IQ 0.002 1.342
Zelfconcept Tijd IQ 0.000 0.110

Etnische  origine -0.016 0.159
Academisch
Zelfconcept      0-
met. 0.565 27.246
Modulair  -0.102 2.247

R²=32,96%

Overeenstemmend  met  de  intraschoolcorrelatie  voor  het  algemene  model,  is
slechts  een  klein  deel  (5%) van  de  score  op  academisch  zelfconcept  toe  te  wijzen
aan  schoolkenmerken.  We  verklaren  nog  een  deel  van  die  variantie  weg  na
invoering  van  de  overige  variabelen.  De  intraschoolcorrelatie  van  het  eindmodel
bedraagt  nog  slechts  3,8%.

In de  tweede  graad  vinden  we  slechts  één  kenmerk  dat  bijdraagt  aan  de  verklaring
van  academisch  zelfconcept,  met  name  de  sociaal-economische  status  van
jongeren.  Waar  dat  effect  wegviel  in de  vierde  graad,  wordt  het  zelfs iets  groter  in
de  tweede  graad  ten  opzichte  van  het  algemene  model.  Het  effect  is  nog  steeds
niet  groot  te  noemen,  maar  indien  we  de  opmerking  in  rekenschap  brengen  dat
het  om  een  versterkt  effect  gaat  van  selectiemechanismen  naar  het  BSO toe,  krijgt
het  meer  betekenis.  Jongeren  uit  minder  gegoede  gezinnen  ervaren  hun  schoolse
prestaties  als minder  gunstig  dan  hun  leeftijdsgenoten  met  een  hogere  SES. 

Tabel 38:tweelevel model voor negatief academisch zelfconcept, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.446 1.459 Const.  (1) 0.825 14.261
Ses -0.088 2.503 Const.  (2) 0.017 0.826
Geslacht 0.065 0.725

Academisch Visuele  IQ 0.005 1.619
Zelfconcept Tijd IQ 0.001 0.536

Etnische  origine 0.040 0.354
Academisch
Zelfconcept      0-
met. 0.413 11.672
Modulair  -0.048 0.559

 R²=21,46%

Er  is  echter  geen  invloed  meer  te  vinden  van  modularisering  op  de  score  voor
academisch  zelfbeeld.  Het  systeem  van  tussentijdse  succesbeleving  heeft  (nog)
geen  doorslaggevende  invloed  op  deze  schaal.  De  oorspronkelijke  auteurs  die  de
schaal  ontwierpen  merken  wel  op  dat  het  academisch  zelfconcept  van  jongeren
vrij vroeg  gevormd  wordt,  met  name  in  de  loop  van  het  basisonderwijs  tot  in  de
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eerste  graad  van  het  secundair  onderwijs  (Brutsaert,  1993;  Van  Damme  et  al.,
1997). Daarna  zou  het  een  vrij stabiel  gegeven  zijn. Het  is dan  ook niet  opmerkelijk
dat  een  onderwijsvernieuwing  die  nog  in  zijn  kinderschoenen  staat  geen
drastische  wijzigingen  teweeg  brengt  in  het  academisch  zelfbeeld  van  jongeren  in
de  tweede  graad.   

1.3 Zelfbeeld

Het  zelfbeeld  van  jongeren  geeft  een  goede  indicatie  van  hoe  men  zich  in  zijn  vel
voelt.  Het  hangt  van  een  heleboel  factoren  af,  zoals  prestaties  op  school,  aantal
vrienden,  relatie  met  ouders,  ...  (Hooge,  Decaluwe  &  Goossens,  2000).  Uit
sommige  literatuurbronnen  komt  naar  voren  dat  het  zelfbeeld  daarom  eerder
volatiel  van  aard  is (Perreijn,  S., 1993). Met  uitzondering  van  de  relatie  met  ouders
zijn de  andere  indicatoren  bij adolescenten  eerder  veranderend  van  aard.  Jongeren
maken  onderling  al  eens  ruzie  en  dat  beïnvloedt  de  mate  waarin  men  zichzelf
waardeert.  Schoolprestaties  durven  ook  wel  schommelen  al  kan  daar  meestal  een
constantere  lijn  in  getrokken  worden.  O'Malley  en  Bachman  (1983)  stellen
daarenboven  dat  persoonlijke  waardering  bij  jongeren  onderhevig  is  aan
schommelingen  naargelang  de  leeftijd.  Bij  het  instromen  in  het  secundair
onderwijs  zou  het  zelfbeeld  van  jongeren  gemiddeld  positief  zijn.  Tot  16 jaar  zou
het  zelfbeeld  dan  negatiever  worden  om vanaf  dan  opnieuw  positiever  te worden.
Als  die  stelling  klopt,  zouden  de  leerlingen  uit  de  tweede  graad  een  negatiever
zelfbeeld  moeten  hebben  dan  de  leerlingen  uit  de  vierde  graad.

De schaal  om een  indicatie  te krijgen  van  het  zelfbeeld  van  leerlingen  werd  in deze
vorm  reeds  gebruikt  in  het  waardeonderzoek  bij zesdejaars  secundair  onderwijs
dat  door  de  TOR-onderzoeksgroep  werd  uitgevoerd  (Elchardus,  M.  et  al.,  1998).
Oorspronkelijk  gaat  het  om  een  aanpassing  van  de  'self-esteem'  schaal  van
Rosenberg  (1965). 

Tabel 39:tweelevel model voor zelfbeeld, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,058 0,167 Const.  (1) 0.571 27,999
Ses -0,020 1.187 Const.  (2) 0.002 0.545
Geslacht -0,178 4.217

Zelfbeeld Visuele  IQ -0,002 1.449
Tijd IQ 0,000 0.087
Etnische  origine 0,160 2.518
Graad 0,051 2,237
Voltijds /deeltijds 0,210 2,878
Zelfbeeld      0-met. 0,422 25.348
Modulair  -0,066 2.034

R²=26,69%

Net  zoals  bij  de  overige  maten  voor  algemeen  welbevinden  is  de  intraschool -
correlatie  voor  zelfbeeld  eveneens  zeer  laag  te  noemen.  De  waarde  in  het  initiële
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model  bedraagt  4,1%.  Een  ruim  deel  daarvan  wordt  nog  verder  wegverklaard
door  toevoeging  van  de  overige  karakteristieken  en  daalt  tot  2,1%.
Schoolkenmerken  dragen  dus  slechts  in  zeer  beperkte  mate  bij aan  hoe  leerlingen
zichzelf  inschatten.

In  het  algemene  model  met  alle  respondenten  leveren  een  zestal  indicatoren  een
significante  bijdrage  in  de  verklaring  van  het  zelfbeeld  van  jongeren.  Meisjes
scoren  minder  goed  dan  jongens,  allochtonen  hebben  een  positiever  zelfbeeld  dan
autochtone  jongeren,  jongeren  uit  de  tweede  graad  scoren  iets  minder  goed  dan
studenten  uit  de  vierde  graad,  leerlingen  uit  het  voltijds  hebben  een  hoger
zelfbeeld  dan  jongeren  uit  het  deeltijds  en  modularisering  lijkt  een  negatieve
invloed  te hebben  op  het  zelfbeeld.

We  haalden  reeds  eerder  aan  dat  meisjes  gemiddeld  een  lagere  zelfwaardering
kennen  dan  jongens  met  het  oog  op  schoolse  prestaties.  Welnu  blijkt  uit  Tabel  39
dat  meisjes  bijna  een  vijfde  van  een  standaardafwijking  lager  scoren  op  de  schaal
voor  zelfbeeld  dan  jongens.  Het  effect  blijft  daarenboven  overeind  zowel  in  de
tweede  graad  als in de  vierde  graad.  

Na  geslacht  komt  de  grootste  invloed  op  het  zelfbeeld  van  jongeren  uit  het
beroepsonderwijs  voort  van  hun  etnische  afkomst.  Verrassend  genoeg  voelen
jongeren  van  allochtone  afkomst  zich  beter  in  hun  vel  dan  hun  klasgenoten  met
Belgische  ouders.  We  moeten  wel  meteen  opmerken  dat  in  de  aparte  analyses  de
significantie  van  het  effect  wegvalt.  Waarschijnlijk  gaat  het  om  een  versterkend
effect  van  de  twee  groepen,  uitgebreid  met  jongeren  uit  het  deeltijds  onderwijs,
waar  we  geen  aparte  analyses  konden  uitvoeren.  

Overeenstemmend  met  O'Malley  en  Bachman  (1983)  hebben  jongeren  uit  de
tweede  graad  een  lager  algemeen  zelfbeeld  dan  studenten  uit  de  vierde  graad.  De
perceptie  van  zichzelf  loopt  parallel  met  de  overgang  naar  de  adolescentie,
waardoor  jongeren  uit  de  tweede  graad  ongeveer  op  een  dieptepunt  zitten  m.b.t.
zelfbeeld.  Verder  kunnen  we  opmerken  dat  de  groep  studenten  uit  de  vierde
graad  slechts  een  subgroep  is die  voortgekomen  is uit  de  populatie  leerlingen  van
het  beroepsonderwijs.  Niet  iedereen  die  nu  voorkomt  in  de  tweede  graad  zal
immers  de  stap  naar  een  voortgezette  opleiding  nemen.  

Na  academisch  zelfbeeld  heeft  modularisering  ook  een  invloed  op  de  algemene
zelfperceptie  van  jongeren.  Er  blijkt  een  klein  negatief  effect  te  zijn  van
modularisering  op  zelfbeeld.  Als  we  die  vaststelling  van  dichter  bij  bekijken,
komen  we  ook  hier  tot  de  conclusie  dat  het  om  een  steekproefeffect  gaat.  Het
verschil  is  namelijk  enkel  terug  te  vinden  in  de  vierde  graad  verpleegkunde.
Jongeren  in  hun  laatste  jaar  hebben  een  groter  zelfbeeld  diegenen  die  een  jaar
lager  zitten  en  modulair  onderwijs  genieten.  Misschien  heeft  dit  maken  met  de
afstand  tot  afstuderen  en  de  arbeidsmarkt.  De  oudste  groep  studenten  staat
namelijk  vlak  bij  een  scharniermoment  in  hun  leven  en  beleven  dat  op  een
positieve  manier.
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Anderzijds  zagen  we  dat  jongeren  uit  de  modulaire  variant  van  het  vierde
graadsonderwijs  een  gunstigere  uitkijk  hadden  op  hun  academische  prestaties.
Dat  strookt  dan  weer  niet  helemaal  met  de  vaststelling  dat  hun  zelfbeeld  lager  is.
Als  we  de  vragen  van  beide  schalen  naast  mekaar  leggen  hoeft  dat  echter  niet  te
leiden  tot  een  contradictie.  De  vragen  omtrent  academisch  zelfconcept  hebben
vooral  betrekking  op  de  positie  van  leerlingen  t.o.v.  de  leerstof  en  hun
klasgenoten.  Een voorbeeld  van  een  vraag  uit  de  schaal  voor  zelfbeeld  is dan  weer
of  jongeren  zichzelf  als  een  mislukking  zien.  Met  andere  woorden,  deze  vragen
peilen  naar  een  algemene  inschatting  van  zichzelf  t.o.v.  de  heersende  normen  in
de  maatschappij.  Het  is dan  ook  mogelijk  dat  iemand  zichzelf  algemeen  best  OK
vindt,  maar  vergeleken  met  zijn  klasgenoten  vindt  dat  hij  of  zij  minder  goed
presteert.  Het  verschil  tussen  modulaire  en  lineaire  leerlingen  is daarenboven  zeer
klein  te noemen,  we  moeten  de  discrepantie  niet  opblazen.

Tabel 40: tweelevel model voor zelfbeeld, vierde graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.521 2.603 Const.  (1) 0.459 23.744
Ses -0.019 0.977 Const.  (2) 0.002 0.636
Geslacht -0.148 2.805

Zelfbeeld Visuele  IQ -0.001 0.857
Tijd IQ 0.000 0.033
Etnische  origine 0.024 0.268
Zelfbeeld      0-met. 0.392 20.000
Modulair  -0.085 2.420

R²=24,06%

In  de  tweede  graad  voltijds  vinden  we  enkel  het  hierboven  besproken  verschil
tussen  jongens  en  meisjes  terug.  De  andere  verschillen  blijken  niet  langer
significant  te  zijn.  Zo  ook  het  onderscheid  tussen  gemodulariseerde  opleidingen
en traditionele  opleidingen.  

Tabel 41:tweelevel model voor zelfbeeld, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.497 1.778 Const.  (1) 0.762 13.856
Ses -0.019 0.541 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht -0.220 2.737

Zelfbeeld Visuele  IQ 0.004 1.281
Tijd IQ 0.001 0.379
Etnische  origine 0.192 1.806
Zelfbeeld      0-met. 0.458 13.676
Modulair  -0.061 0.841

R²=30,13%

Het  is  niet  zo  verwonderlijk  dat  we  geen  verschil  vinden  tussen  de  twee
onderzochte  groepen,  scholen  hebben  over  het  algemeen  slechts  een  zeer  beperkte
invloed  op  het  zelfbeeld  van  jongeren,  slechts  6%  van  de  variatie  in
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antwoordpatronen  is  toe  te  wijzen  aan  schoolkenmerken.  Bij invoering  van  de
overige  variabelen  verdwijnt  de  intraschoolcorrelatie  zelfs volledig.  Het  is dan  ook
niet  onverwacht  om  vast  te stellen  dat  modularisering  niet  bijdraagt  tot  een  hoger
zelfbeeld  in de  tweede  graad.

1.4 Toekomstbeeld

Traditioneel  wordt  het  toekomstbeeld  aan  het  algehele  welbevinden  van  jongeren
gekoppeld  (Elchardus,  1999; Hooge,  Decaluwe  & Goossens,  2000, Meeuws,  1993).
Ook  psychologen  hechten  veel  belang  aan  een  het  hebben  van  een
toekomstperspectief.  Een  toekomstperspectief  maakt  “deel  uit  van  de
ontwikkeling  naar  een  volwassen  persoonlijkheid  en is een  algemeen  kenmerk  van
de  adolescentie”(Hooge,  Decaluwe  &  Goossens,  2000,  p.  46).  Een  blik  op  het
algemene  toekomstbeeld  doet  blijken  dat  het  over  het  algemeen  goed  meevalt  met
de  toekomstperspectieven  van  de  jeugd.  Elchardus  (1999) kwam  tot  de  bevinding
dat  jongeren  zich  slechts  in  beperkte  mate  kunnen  vinden  in  een  negatief
toekomstbeeld.  De  jongeren  blijken  zich  eerder  te  positioneren  in  de
middencategorieën  van  de  schaalwaarden,  wat  zou  wijzen  op  een  vorm  van
onbehagen.  Ouderen  leerlingen  (zesdejaars)  hadden  in  dat  onderzoek  een  minder
rooskleurige  bril  op  dan  hun  jongere  tegenhangers  (vierdejaars).  Een  extrapolatie
naar  onze  onderzoekspopulatie  zou  kunnen  betekenen  dat  jongeren  uit  de  tweede
graad  een  minder  fatalistischere  kijk  op  de  toekomst  etaleren  dan  de  studenten
verpleegkunde  uit  de  vierde  graad.

Tabel 42:tweelevel model voor toekomstbeeld, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,111 0,591 Const.  (1) 0.637 24.272
Ses -0,021 1.046 Const.  (2) 0.011 1.129
Geslacht 0,040 0,824

Toekomstbeeld Visuele  IQ -0,002 1.068
Tijd IQ 0,001 0.836
Etnische  origine 0,025 0.328
Graad -0,090 3.103
Voltijds /deeltijds 0,093 1,011
Toekomstbeeld      0-
met. 0,500 26.555
Modulair  -0,155 3.879

R²=30,23%

We zien  deze  stelling  bevestigd  in  Tabel  42. Jongeren  uit  de  tweede  graad  hebben
een minder  positieve  uitkijk op  de  toekomst  dan  studenten  uit  de  vierde  graad.  

Net  zoals  bij  de  vorige  indicatoren  voor  algemeen  welzijn  levert  het  algemene
model  een  significant  effect  op  voor  modularisering.  Maar  net  zoals  in  de
voorgaande  gevallen  is  dat  toe  te  schrijven  aan  de  specificieke  opbouw  van  het
experiment  in  de  vierde  graad.  Tabel  44 leert  ons  dat  het  effect  wegvalt  in  de
tweede  graad.  Jongeren  uit  het  tweede  jaar  van  de  vierde  graad  zien  de  toekomst
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minder  rooskleurig  tegemoet  dan  hun  één  jaar  oudere  collega's.  Deze  laatsten
staan  echter  op  het  punt  af te  studeren  en  hun  eerste  stappen  op  de  arbeidsmarkt
te  zetten.  Daarenboven  hebben  ze  allemaal  reeds  stage  gelopen  in  verschillende
ziekenhuizen  en hebben  een aantal  van  hen  reële  vooruitzichten  op  een job. 

Tabel 43:tweelevel model voor toekomstbeeld, vierde graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.257 1.118 Const.  (1) 0.542 27.569
Ses -0.032 1.384 Const.  (2) 0.005 1.290
Geslacht 0.045 0.744

Toekomstbeeld Visuele  IQ -0.002 0.896
Tijd IQ 0.001 1.116
Etnische  origine 0.034 0.324
Toekomstbeeld     0-
met. 0.513 23.352
Modulair  -0.164 3.932

R²=30,43%

Het  toekomstbeeld  van  jongeren  wordt  quasi  niet  beïnvloed  door  school-
kenmerken.  In  de  drie  modellen  die  hier  gepresenteerd  worden  ligt  de  initiële
intraschoolcorrelatie  heel  laag  (tss.  1  en  7%).  Na  invoering  van  de  overige
variabelen  daalt  deze  maat  tot  amper  0  tot  1%.  Met  andere  woorden,  andere
factoren  bepalen  de  toekomstverwachtingen  van  jongeren.  

In  de  tweede  graad  beroepsonderwijs  is  er  zelfs  geen  enkele  variabele  die
significant  bijdraagt  aan  de  score  op  toekomstbeeld,  met  uitzondering  uiteraard
van  de  score bij de  0-meting.  

Tabel 44: tweelevel model voor toekomstbeeld, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.513 1.471 Const.  (1) 0.905 12.103
Ses -0.027 0.627 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht 0.027 0.287

Toekomstbeeld Visuele  IQ -0.004 1.071
Tijd IQ 0.000 0.101
Etnische  origine -0.172 1.316
Toekomstbeeld   0-
met. 0.485 11.816
Modulair  -0.117 1.304

R²=20,41%

2 Conclusies  Algemeen  Welbevinden

De  tweede  doelstelling  van  het  experiment  modularisering  in  het  secundair
beroepsonderwijs  bestond  erin  om  het  welbevinden  van  jongeren  te  verhogen
door  middel  van  de  invoering  van  tussentijdse  succesbeleving.  De  modulaire
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onderwijsvorm  doorbrak  de  jaarmethode  om  na  elke  module  – die  in  tijd  korter
zijn  dan  een  schooljaar  – een  deelcertificaat  uit  te reiken  aan  geslaagde  leerlingen.
Zo zouden  jongeren  sneller  een  vorm  van  accreditatie  in handen  hebben  voor  hun
behaalde  kwalificaties.  Sneller  resultaten  zien  voor  het  geleverde  werk  moet
jongeren  er  dan  toe  aanzetten  om  langer  op  de  schoolbanken  te  blijven  en
bijgevolg  een  gunstigere  positie  in te nemen  op  de  arbeidsmarkt.  

De  tussentijdse  succesbeleving  alsdusdanig  meten  was  geen  optie,  vandaar  dat
hierboven  werd  getracht  de  evolutie  van  een  aantal  vormen  van  welbevinden  in
kaart  te  brengen.  Een  eerste  grote  onderscheid  werd  gemaakt  tussen  algemene
gevoelens  van  welbehagen  en  meer  schoolspecifieke  aspecten  van  welbevinden.
Het  algemeen  welbevinden  werd  nog  verder  opgedeeld  in  vragen  omtrent
demotie,  academisch  zelfconcept,  zelfbeeld,  toekomstbeeld.  We  hebben  daarbij
zoals  steeds  een  onderscheid  gemaakt  tussen  een  algemeen  model  en  een
specificiek  model  voor  de  vierde  graad  en  tweede  graads  voltijds  apart.  De  non-
respons  in  het  deeltijds  onderwijs  was  zo  groot  dat  geen  betrouwbare  modellen
konden  geschat  worden.

In  eerste  instantie  moeten  we  opmerken  dat  het  algemeen  welbevinden  van
jongeren  slechts  in  zeer  beperkte  mate  beïnvloed  wordt  door  scholen  en  hun
karakteristieken.  Bij  geen  van  de  vier  gehanteerde  schalen  komt  de
intraschoolcorrelatie  -  die  meet  hoeveel  procent  van  de  variatie  in
antwoordmogelijkheden  afhangt  van  de  school  waar  men  les  volgt  -  van  het
basismodel  boven  de  7%  uit.  Indien  we  daarna  controleren  voor  een  aantal
individuele  kenmerken  blijkt  dat  het  grootste  deel  van  die  schoolvariantie  nog
wegverklaard  wordt.  

In  dat  opzicht  is  de  doelstelling  om  een  hoger  welbevinden  na  te  streven  als
gevolg  van  het  systeem  van  tussentijdse  succesbeleving  zeer  moeilijk te halen.  We
kunnen  hier  niet  anders  dan  stellen  dat  de  invoering  van  het  modulaire  systeem
geen  enkele  - positieve  noch  negatieve  - evolutie  in het  welbevinden  van  jongeren
in het  beroepsonderwijs  heeft  teweeg  gebracht.  

De  analyses  voor  de  verschillende  groepen  apart  verschilden  in  dat  opzicht  niet
echt  van  de  algemene  analyses.  Het  algemeen  welbevinden  van  jongeren  uit  de
vierde  graad  verpleegkunde  is  slechts  in  beperkte  mate  afhankelijk  van
schoolkenmerken.  Wel  zien  we  dat  er  leeftijdsverschillen  zijn  op  alle  schalen,  met
uitzondering  van  demotie.  Het  gevoel  achtergesteld  te  zijn  zoals  dat  hier  gemeten
is,  bakent  een  duidelijke  groep  mensen  af  die  zich  door  de  maatschappij  in  de
steek  gelaten  voelt.  De  meeste  onderzoeken  waar  deze  schaal  gebruikt  wordt,
brengen  aan  het  licht  dat  telkens  een  klein  -  ongeveer  5  à  8%  -  maar
welafgebakend  deel  van  de  populatie  een hoge  score op  haalt.  Verder  blijkt het  om
een  zeer  robuust  gevoel  te  gaan,  dat  niet  van  de  ene  op  de  andere  dag  verandert.
Het  is  dan  ook  niet  verwonderlijk  dat  de  invloed  van  de  school  waar  men  les
volgt,  of het  lessysteem  weinig  invloed  heeft  op  de  score  op  demotie.  
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Het  academisch  zelfconcept  van  studenten  verpleegkunde  uit  het  modulair
systeem  wijkt  wel  af  ten  opzichte  van  dat  van  hun  collega's  die  nog  volgens  het
traditionele  jaarsysteem  les  volgen.  Modulaire  studenten  scoren  een  tiende  van
een  standaardafwijking  gunstiger  op  academisch  zelfbeeld  dan  de  lineaire
jongeren.  Dat  is een  eerder  verrassende  vaststelling  vanwege  het  feit  dat  jongeren
in  het  lineaire  onderwijs  reeds  in  hun  laatste  jaar  zitten  en  bijna  op  de
arbeidsmarkt  staan.  We  hadden  dan  ook  verwacht  dat  zij  hun  schoolloopbaan
gunstiger  zouden  inschatten  dan  hun  jongere  collega's  die  nog  een  jaar  te  gaan
hebben.  Een  mogelijke  verklaring  voor  dit  fenomeen  is dat   de  invoering  van  een
modulair  systeem  met  tussentijdse  succesbeleving  in  de  vorm  van  deelcertificaten
een  positieve  invloed  heeft  op  de  inschatting  van  academische  prestaties.  Een
extra  argument  om  deze  stelling  te  onderbouwen  is  de  opbouw  van  het  tweede
jaar  van  de  vierde  graad  verpleegkunde.  Studenten  moeten  dat  jaar  drie  modules
doorlopen,  elk  ongeveer  een  trimester  lang.  Er  zijn  dus  drie  tussentijdse
succesmomenten,  wat  de  kans  verhoogt  dat  respondenten  de  vragenlijst  hebben
ingevuld  nadat  zij al  één  of meerdere  deelcertificaten  hebben  behaald,  waardoor
ze  hun  schoolse  prestaties  hoger  inschatten  dan  hun  oudere  collega's.  Dat  zou
betekenen  dat  de  invoering  van  modularisering  bijdraagt  tot  een  hoger
welbevinden  bij leerlingen  uit  de  vierde  graad.  We moeten  echter  voorzichtig  zijn
in  de  interpretatie  van  deze  bevinding  omdat  ze  op  geen  enkele  andere  manier
bevestigd  wordt.  

De  overige  schalen  -  zelfbeeld  en  toekomstbeeld  -  zijn  van  volatiele  aard,
waardoor  ze  meer  afhangen  van  allerlei  omstandigheden  in  de  nabije  omgeving
van  jongeren.  De  relatie  met  ouders,  vrienden  en  ook  de  school  zullen  bijdragen
tot  een  score  op  beide  schalen.  Op  het  eerste  zicht  lijkt het  omgekeerde  effect  zich
voor  te  doen  in  vergelijking  met  het  academisch  zelfbeeld.  Respondenten  uit
gemodulariseerde  richtingen  scoren  respectievelijk  iets  lager  op  zelfbeeld  en
matig  lager  op  toekomstbeeld.  Dat  zou  het  positieve  resultaat  van  hierboven  teniet
doen.  Als  we  echter  iets  dieper  zoeken,  komen  we  net  zoals  in  voorgaande
analyses  tot  de  opbouw  van  de  steekproef  (zie  ook:  Pelleriaux  & Peeters,  2002).
Dat  gaat  vooral  op  m.b.t.  de  toekomstverwachtingen  van  jongeren  uit  de  vierde
graad  beroepsonderwijs.  Studenten  verpleegkunde  uit  het  laatste  jaar  van  die
vierde  graad  staan  met  één  been  in  de  arbeidsmarkt.  Zij  zullen  naar  alle
waarschijnlijkheid  op  het  einde  van  het  schooljaar  afstuderen  en  een  belangrijke
stap  zetten  in  hun  leven.  Het  is  dan  ook  niet  ondenkbaar  dat  hun  toekomst -
verwachtingen  rooskleuriger  zijn dan  die  van  hun  jongere  schoolgenoten.  Daaraan
gekoppeld  zou  hun  algemeen  zelfbeeld,  waarin  ze  aangeven  dat  ze  trots  kunnen
zijn op  zichzelf, eveneens  hoger  kunnen  liggen.  Het  effect  van  modularisering  - en
de  facto  van  afstand  tot  afstuderen  - is  daarenboven  uiterst  klein  te  noemen  en
mag  zeker  niet  opgeblazen  worden.

Concluderend  voor  de  vierde  graad  kunnen  we  stellen  dat  er  te  weinig  positieve
resultaten  zijn  om  te  kunnen  stellen  dat  modularisering  bijdraagt  tot  een  hoger
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welbevinden.  Wel  is  er  een  gunstig  signaal  dat  het  academisch  zelfconcept  van
jongeren  opgekrikt  wordt  door  tussentijdse  succesbeleving.  

In de  tweede  graad  voltijds  is het  niet  anders  gesteld.  Bij geen  enkel  model  vonden
we  enig  verschil  tussen  het  modulair  onderwijs  en  het  traditionele  lineaire
systeem.  We  kunnen  dus  niet  anders  dan  concluderen  dat  de  doelstelling  om  het
welbevinden  van  jongeren  te  vergroten  d.m.v.  tussentijdse  succesbeleving  niet
gehaald  wordt.  

Er waren  wel  significante  effecten  van  sociaal-economische  status  op  academisch
zelfconcept  en  van  geslacht  op  zelfbeeld.  Jongeren  uit  minder  gegoede  gezinnen
zijn  ondanks  de  democratisering  van  het  onderwijs  nog  steeds  over -
vertegenwoordigd  in  het  beroepsonderwijs.  Met  dat  feit  in  het  achterhoofd  is het
des  te opmerkelijker  dat  jongeren  met  een  lagere  SES dan  hun  klasgenoten  zich  tot
minder  in staat  achter  op  school. 

Uit  de  literatuur  was  reeds  gebleken  dat  meisjes  een  lager  zelfbeeld  van  zichzelf
hebben  dan  jongens.  We  zagen  daarvan  de  bevestiging  in  dit  onderzoek.  Meisjes
scoren  ruim  een  vijfde  standaardafwijking  lager  op  de  vragen  die  peilen  naar
zelfperceptie  dan  jongens.

3 Schoolwelbevinden

Naast  het  algemeen  welbevinden  van  jongeren  hebben  we  een  aantal  maten  voor
schoolwelbevinden  gebruikt  om  na  te  gaan  of  en  in  hoeverre  modularisering
bijdraagt  tot  een  verhoogd  welbevinden.  Literatuurstudies  leerde  ons  namelijk  dat
scholen  slechts  een  beperkte  invloed  hebben  op  het  algemene  welbevinden  van
hun  leerlingen.  Dat  betekent  daarentegen  niet  noodzakelijk  dat  meer
schoolspecifieke  aspecten  van  welbevinden  wel  beïnvloed  worden.  Tussentijdse
succesbeleving  moest  leiden  tot  een  minder  schoolmoeheid  en  bijgevolg  minder
uitval.  Indien  de  onderwijsvernieuwing  inderdaad  geleid  heeft  tot  minder
negatieve  ervaringen  op  school,  zou  het  kunnen  dat  het  schoolwelbevinden  van
jongeren  opgekrikt  is. Om  die  mogelijkheid  te onderzoeken  hebben  we  een  aantal
schalen  gebruikt  die  moeten  meten  in  welke  mate  jongeren  zich  goed  voelen  in
hun  vel.  Het  gaat  om  schoolaliënatie,  schoolonbehagen,  schoolklimaat  en
klasklimaat,.  Deze  vier  maten  samen  vormen  dan  een  overkoepelende  schaal  voor
algemene  schoolbeleving.

3.1 Schoolaliënatie

Schoolaliënatie  peilt  naar  de  subjectieve  ervaring  van  fatalisme  op  schoolgebied.
De items  van  de  schaal  bevragen  in  hoeverre  leerlingen  het  gevoel  hebben  dat  ze
de  gang  van  zaken  op  school  moeten  aanvaarden  zonder  daar  zelf  inbreng  in  te
hebben.  Een  hoge  score  op  deze  schaal  betekent  dat  je in  grote  mate  vindt  dat
jongeren  op  school  een  ondergeschikte  rol innemen  ten  overstaan  van  leerkrachten
en directies.   
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Tabel 45: tweelevel model voor schoolaliënatie, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,033 0.173 Const.  (1) 0.696 28.409
Ses 0,014 0.737 Const.  (2) 0.037 2.296
Geslacht -0,046 0,927

Schoolaliënatie Visuele  IQ 0,002 1.488
Tijd IQ 0,000 0.231
Etnische  origine 0,173 2.282
Graad -0,141 4,163
Voltijds /deeltijds 0,394 4,078
Schoolaliënatie      0-
met. 0,440 22,807
Modulair  -0,014 0.313

R²=29,30%

De  eerste  zaak  die  opvalt  in  vergelijking  met  de  maten  voor  algemeen
welbevinden  is  dat  de  intraschoolcorrelatie  -  die  meet  hoeveel  van  de  totale
variantie  zich  op  schoolniveau  bevindt  -  beduidend  hoger  is.  De  initiële
schoolvariantie  wordt  geschat  op  ruim  20%.  Dat  betekent  dat  jongeren  binnen
eenzelfde  school  een  eerder  gelijklopend  antwoordpatroon  zullen  hebben  en  dat
verschillen  daarbinnen  te  wijten  zijn  aan  de  schoolkenmerken.  Na  controle  voor
de  overige  achtergrondkenmerken  blijkt  echter  wel  dat  we  57%  van  de
intraschoolcorrelatie  hebben  wegverklaard.

Naast  de  score  van  de  0-meting  zijn  ook  de  variabelen  etniciteit,  graad  en
voltijds /deeltijds  significant.  Allochtonen  zijn  meer  geälieneerd  van  de  scholen
waarin  ze  les  volgen  dan  Belgische  jongeren.  Het  verband  is  redelijk  groot  te
noemen.  Zij scoren  18% van  een  standaardafwijking  hoger  dan  autochtonen.  Een
blik  op  Tabel  46 en  Tabel  47 leert  ons  dat  enkel  in het  verschil  naargelang  afkomst
enkel  overeind  blijft  in  de  tweede  graad  voltijds.  Daar  scoren  allochtonen  zelfs
bijna  28% hoger  op  aliënatie  dan  hun  autochtone  leeftijdsgenoten.  Een  verklaring
voor  de  grotere  schoolaliënatie  van  allochtonen  ligt  niet  voor  de  hand.  Misschien
hebben  zij problemen  die  afwijken  van  die  van  Belgische  jongeren  en  zijn  scholen
minder  aangepast  om  met  die  specificieke  problemen  om  te  gaan.  Een  andere
optie  zit  vervat  in  de  overconcentratie  van  allochtonen  in  het  beroepsonderwijs.
We kunnen  veronderstellen  dat  een  deel  van  die  jongeren  daar  niet  op  hun  plaats
zitten  en  zich  daarvan  bewust  zijn.  Zij voelen  zich  in  de  steek  gelaten  en  kunnen
hun  weg  niet  vinden  in  het  secundair  onderwijs.  Die  gevoelens  uiten  zich  in  een
hoge  score op  schoolaliënatie.  

Studenten  verpleegkunde  uit  de  vierde  graad  rapporteren  over  minder  aliënatie
op  school  dan  leerlingen  uit  de  tweede  graad.  Dit  is niet  onlogisch  gezien  het  feit
dat  deze  jongeren  vrijwillig  aan  een  voortgezette  opleiding  begonnen  zijn. De kans
bestaat  dat  zij  dat  niet  gedaan  zouden  hebben  als  ze  een  hoge  mate  van
schoolaliënatie  gekend  hadden  in hun  secundair  onderwijs.
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In  de  vierde  graad  is er  geen  enkele  variabele  die  een  significant  effect  heeft.  De
variatie  afhankelijk  van  de  school  waar  men  les  volgt  is ook  beduidend  lager.  De
intraschoolcorrelatie  bedraagt  slechts  6%. 

Tabel 46:tweelevel model voor schoolaliënatie, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.072 0.289 Const.  (1) 0.676 28.868
Ses 0.015 0.607 Const.  (2) 0.031 2.599
Geslacht 0.093 1.424

Schoolaliënatie Visuele  IQ 0.000 0.155
Tijd IQ 0.000 0.268
Etnische  origine 0.013 0.118
Schoolaliënatie     0-
met. 0.439 18.515
Modulair  -0.043 0.854

R²=19,68%.

Naast  het  hoger  aangehaalde  verband  tussen  etnische  afkomst  en  schoolaliënatie
blijken  ook  geslacht  en  intelligentie  een  significant  effect  te  hebben.  Een  toename
van  één  standaardafwijking  in  IQ  gaat  gepaard  met  een  zeer  licht  toegenomen
gevoel  van  schoolaliënatie.  Het  effect  is  echter  zo  klein  dat  we  er  verder  geen
aandacht  zullen  aan  besteden.  

Jongens  hebben  veel  meer  het  gevoel  dat  ze  er  alleen  voor  staan  in  school  dan
meisjes.  Zij halen  ruim  een  kwart  hogere  scores.  Dat  is op  zijn  minst  opvallend  te
noemen.  Mogelijk  bestaat  er  een  verschil  tussen  typisch  mannelijke  richtingen  in
het  BSO  -  zoals  bouw  en  hout  -  en  eerder  vrouwelijke  opleidingen  zoals
lichaamsverzorging.  

De schoolvariantie  van  het  nulmodel  wordt  tot  een  vierde  herleid  na  controle  voor
de  overige  achtergrondsvariabelen.  Wederom  vinden  we  geen  significant  effect
van  modularisering  op  dit  aspect  van  schoolwelbevinden.

Tabel 47: tweelevel model voor schoolaliënatie, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.103 0.351 Const.  (1) 0.701 13.544
Ses 0.035 1.007 Const.  (2) 0.033 1.410
Geslacht -0.267 2.990

Schoolaliënatie Visuele  IQ 0.007 2.448
Tijd IQ 0.002 0.773
Etnische  origine 0.278 2.990
Schoolaliënatie   0-
met. 0.446 12.167
Modulair  0.027 0.272

R²=34,80%
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3.2 Schoolonbehagen

Schoolonbehagen  meet  hoe  goed  leerlingen  zich  in  hun  vel  voelen  op  school  en  in
de  les.  Tevens  wordt  expliciet  gepeild  naar  de  schoolmoeheid  van  jongeren.  In
eerdere  rapporten  van  dit  onderzoek  werd  reeds  gesteld  dat  jongeren  uit  het  BSO
niet  hoger  scoren  op  deze  schaal  dan  jongeren  uit  het  ASO of TSO (Elchardus  et al.
2001). 

De algemene  analyse  toont  aan  dat  geslacht  en  intelligentie  een  invloed  hebben  op
de  mate  waarin  jongeren  schoolmoe  zijn.  Jongens  voelen  zich  minder  goed  op
school  dan  meisjes.  Dat  ligt  in  de  lijn van  de  hierboven  aangehaalde  relatie  tussen
geslacht  en  aliënatie.  Het  effect  is niet  al  te  uitgesproken,  want  in  de  opgesplitste
analyses  (Tabel 49 en Tabel 50) vervalt  de  significantie.

Tabel 48: tweelevel model voor schoolonbehagen, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,207 1,160 Const.  (1) 0.574 26.543
Ses 0,014 0.769 Const.  (2) 0.033 2.220
Geslacht -1,082 2.346

School- Visuele  IQ 0,003 2.090
onbehagen Tijd IQ -0,001 1,088

Etnische  origine 0,105 1.509
Graad -0,072 2,277
Voltijds /deeltijds 0,008 0,086
Schoolonbehagen
0-met. 0,483 26.696
Modulair  -0,023 0.562

R²=31,80%

Net  zoals  bij schoolaliënatie  en  de  overige  schalen  voor  schoolwelbevinden  ligt  de
intraschoolcorrelatie  beduidend  hoger  dan  bij  de  maten  voor  algemeen
welbevinden.  Enkel  in  de  vierde  graad  vinden  we  minder  variatie  van  school  tot
school.  Dat  kan  te maken  hebben  met  het  feit  dat  we  een  homogene  groep  scholen
onderzochten.  Zij  zullen  daarenboven  een  studentenpopulatie  aantrekken  die
eveneens  aan  een  duidelijk  profiel  beantwoord.  Verder  moeten  we  nog  aanhalen
dat  studenten  verpleegkunde  in  de  vierde  graad  een  voortgezette  opleiding
volgen.  In  dat  opzicht  alleen  al  verschillen  zij  van  de  rest  van  de
onderzoekspopulatie.  De groep  jongeren  in de  tweede  graad  voltijds  en deeltijds  is
veel  verscheidener  dan  die  van  de  vierde  graad.  Een  aantal  onder  hen  zal  ook
verder  studeren,  maar  een  grote  groep  heeft  nu  reeds  genoeg  van  school.
Daardoor  ontstaat  een  gevarieerder  antwoordpatroon  op  de  vragen  voor
schoolwelbevinden,  verschillend  van  school  tot  school. 

Schoolonbehagen  in  de  vierde  graad  wordt  bepaald  door  een  aantal  factoren,
waaronder  de  score  op  die  vragen  tijdens  de  0-meting,  maar  verder  is geen  enkele
variabele  in ons  model  statistisch  significant.  Zo ook   geslacht  en  IQ niet,  die  in de
algemene  analyse  wel  bijdroegen  tot  het  verklaren  van  schoolonbehagen.
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Tabel 49:tweelevel model voor schoolonbehagen, vierde graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.074 0.034 Const.  (1) 0.486 28.819
Ses -0.025 1.210 Const.  (2) 0.012 2.108
Geslacht -0.070 1.260

Schoolonbehagen Visuele  IQ 0.003 1.429
Tijd IQ 0.000 0.429
Etnische  origine -0.025 0.264
Schoolonbehagen
0-met. 0.452 20.621
Modulair  -0.014 0.343

R²=23,97%.

Tabel 50:tweelevel model voor schoolonbehagen, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.206 0.679 Const.  (1) 0.740 12.142
Ses 0.087 2.465 Const.  (2) 0.046 1.390
Geslacht -0.109 1.156

School- Visuele  IQ 0.006 1.978
onbehagen Tijd IQ -0.003 1.570

Etnische  origine 0.163 1.388
Schoolonbehagen
0-met. 0.532 15.578
Modulair  0.030 0.305

R²=30,07%

Zoals  we  reeds  zagen  bij  academisch  zelfconcept  hangt  de  mate  van  school-
onwelbevinden  van  leerlingen  uit  de  tweede  graad  van  het  secundair
beroepsonderwijs  in  beperkte  mate  samen  met  hun  sociaal-economische  status.
Het  effect  zou  normaal  gezien  als  zeer  klein  beschouwd  worden,  maar  vanwege
de  afhankelijkheid  van  studietrajecten  van  socio-economische  factoren  is het  des  te
opvallender.  Jongeren  met  een  lagere  SES komen  proportioneel  gezien  vaker  in
het  BSO  terecht,  in  die  mate  dat  jongeren  wiens  familie  relatief  gezien  hoger
gepositioneerd  zijn op  de  sociale  ladder  zich  meer  afkeren  van   school  en  alles wat
daar  mee  te  maken  heeft.  Ondanks  alle  pogingen  tot  gelijkmaking  binnen  het
onderwijs, zijn er dus  nog  wel  degelijk verschillen  waarneembaar.

3.3 Schoolklimaat

In  welke  mate  jongeren  kunnen  bijdragen  tot  bepaalde  aspecten  van  het
schoolbeleid,  wordt  gemeten  aan  de  hand  van  de  schaal  voor  participatief
schoolklimaat.  Eigenlijk  wordt  niet  de  reële  mate  van  inspraak  onderzocht,  maar
eerder  de  subjectieve  ervaring  daarvan.  Voelen  jongeren  aan  dat  hun  stem
gehoord  wordt  wanneer  het  om  belangrijke  zaken  betreffende  de  school  gaat?
Eerder  onderzoek  laat  immers  blijken  dat  verhoogde  inspraak  het
schoolwelbevinden  van  leerlingen  kan  doen  toenemen.
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Tabel 51: tweelevel model voor schoolklimaat, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,266 1,1271 Const.  (1) 0.739 29.400
Ses 0,002 0.121 Const.  (2) 0,679 3.276
Geslacht -0,028 0.533

Schoolklimaat Visuele  IQ -0,001 0.551
Tijd IQ -0,002 1.874
Etnische  origine 0,022 0.284
Graad 0,181 4,603
Voltijds /deeltijds -0,457 4,189
Schoolklimaat      0-
met. 0,401 20,708
Modulair  0,024 0,505

R²=32,23%

Enkele  van  de  door  ons  gehanteerde  variabelen  hebben  een  significante  invloed
op  het  schoolklimaat  van  jongeren  in het  beroepsonderwijs,  met  name  de  graad  en
voltijds /deeltijds  alsook  uiteraard  de  score  tijdens  de  0-meting.  Studenten  in  de
vierde  graad  ervaren  hun  schoolklimaat  positiever  dan  jongeren  uit  de  tweede
graad.  Binnen  die  tweede  graad  zijn  het  vooral  jongeren  uit  het  deeltijds  die  hun
schoolklimaat  negatief  percipiëren.  De  intraschoolcorrelatie  daalt  slechts  in
beperkte  mate,  van  18% naar  13%.  Er  zijn  blijkbaar  nog  andere  factoren  die  de
verschillen  tussen  leerlingen  m.b.t.  het  schoolklimaat  bepalen.  

Tabel 52: tweelevel model voor schoolklimaat, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.158 0.614 Const.  (1) 0.693 28.826
Ses 0.018 0.713 Const.  (2) 0.047 2.124
Geslacht -0.172 2.601

Schoolklimaat Visuele  IQ -0.001 0.586
Tijd IQ -0.002 1.565
Etnische  origine 0.126 1.131
Schoolklimaat     0-
met. 0.398 17.083
Modulair  0.079 1.510

R²=17,73%.

Meisjes  vinden  dat  jongeren  minder  au  serieux  genomen  worden  op  school  dan
jongens  in de  vierde  graadsopleidingen.  Dat  heeft  naar  alle waarschijnlijkheid  ook
weer  te  maken  met  de  specificiteit  van  de  verpleegkunde  opleidingen.  De
geslachtsverdeling  binnen  die  studierichting  is  90%  meisjes  voor  10%  jongens.
Voor  jongens  is  de  beslissing  om  verpleger  te  worden  nog  steeds  een  meer
bewuste  keuze  en  stap  dan  voor  meisjes.  De  minderheid  jongens  zal  dan  ook  een
zeer  gemotiveerde  groep  zijn,  terwijl  in  de  meerderheid  meisjes  de  globale
motivatie  lager  zal  liggen.  Verder  zijn er geen  indicatoren  die  significant  zijn.

196



Ook  in  de  voltijdse  opleidingen  in  de  tweede  graad  vinden  we  geen  verschillen
naargelang  de  onderzochte  kenmerken.  Enkel  aan  de  hand  van  de  score  op
dezelfde  vragen  tijdens  de  0-meting  kunnen  we  betere  voorspellingen  maken.  Het
schoolklimaat  van  jongeren  uit  het  experimentele  onderwijs  verschillen  niet  van
die  van  jongeren  in het  traditionele  jaaronderwijs.

Tabel 53:tweelevel model voor schoolklimaat, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.477 1.456 Const.  (1) 0.800 12.142
Ses -0.067 1.870 Const.  (2) 0.064 1.390
Geslacht 0.194 1.918

Schoolklimaat Visuele  IQ -0.003 0.815
Tijd IQ -0.002 0.818
Etnische  origine 0.047 0.384
Schoolklimaat  0-
met. 0.422 11.178
Modulair  -0.175 1.625

R²=23,90%

3.4 Klasklimaat

Tabel 54:tweelevel model voor klasklimaat, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,505 2,540 Const.  (1) 0.690 28.902
Ses 0,009 0.470 Const.  (2) 0.057 3.309
Geslacht -0,002 0.033

Klasklimaat Visuele  IQ 0,001 0.610
Tijd IQ -0,001 1.383
Etnische  origine 0,042 0.548
Graad 0,193 5,137
Voltijds /deeltijds -0,370 3,527
Klasklimaat      0-met. 0,420 21,515
Modulair  -0,015 0.336

R²=28,16%

De schaal  voor  informeel  klasklimaat  tracht  na  te gaan  in  hoeverre  leerlingen  hun
meningen  kunnen  uiten  in  de  klasomgeving  en  in  welke  mate  dat  gedrag
aangemoedigd  wordt  door  het  onderwijzend  personeel.  De maat  voor  klasklimaat
–  net  als  de  andere  schalen  die  gebruikt  worden  voor  het  meten  van
schoolbeleving  –  werd  ontwikkeld  in  de  Torgroep  tijdens  het  onderzoek  naar
participatie  bij zesdejaars  in het  secundair  onderwijs  (De Groof, S. et al., 2001). 

De  manier  van  organisatie  in  een  school,  de  hiërarchische  grenzen  tussen
leerlingen  en  leerkrachten  en  de  mate  van  inspraak  en  verantwoordelijkheid  die
aan  jongeren  wordt  gegeven  wordt  algemeen  erkend  als een  belangrijke  stimulans
tot  het  algemeen  welslagen  van  leerlingen  op  school  (Klaassen,  C.,  1996).  Met
name  binnen  de  klasentiteit  krijgen  deze  processen  meerwaarde.  Het
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interactieproces  tussen  leerkrachten  en  leerlingen  bestaat  niet  enkel  om  leerstof  te
vergaren,  maar  ook  met  het  oog  op  het  opbouwen  van  vriendschapsrelaties  en  het
verwerven  van  een  waardepatroon  (De Groof,  et  al., 2001; Osler  & Starkey,  1998).
Zo  opperen  sommige  onderwijssociologen  dat  “...het  niet  van  belang  is  wie wat
onderwijst,  maar  veeleer  hoe dat  gebeurt”(De  Groof, S., et al., 2001, p. 84).

Het  algemene  model  in  Tabel  54 bevat  enkel  significante  effecten  van  graad  en
voltijds /deeltijds  – telkens  in  de  te  verwachte  richting  – op  het  klasklimaat  van
jongeren.  In  eerste  instantie  vonden  we  een  relatief  grote  intraschoolcorrelatie  -
20,7%. Na  invoering  van  de  overige  karakteristieken  daalt  die  tot  13%. Er blijft dus
een  behoorlijk  verschil  tussen  de  scholen  voor  wat  betreft  klasklimaat.  Op  zich  is
dat  niet  onlogisch,  de  vragen  zijn  gericht  om  de  individuele  klassituatie  van  de
respondenten  in beeld  te brengen.  Dat  is een  gegeven  dat  sowieso  kan  verschillen
binnen  scholen.

Tabel 55:tweelevel model voor klasklimaat, vierde graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.128 0.530 Const.  (1) 0.626 28.914
Ses 0.019 0.802 Const.  (2) 0.030 2.630
Geslacht -0.127 2.004

Klasklimaat Visuele  IQ 0.000 0.198
Tijd IQ 0.000 0.431
Etnische  origine 0.070 0.665
Klasklimaat    0-met. 0.414 17.834
Modulair  0.008 0.153

R²=16,30%.

In de  vierde  graad  is naast  de  score  op  de  0-meting  ook  het  geslacht  van  jongeren
belangrijk.  Meisjes  scoren  bijna  13% van  een  standaardafwijking  minder  hoog  op
deze  schaal  dan  jongens.  Naast  het  schoolklimaat  bestaat  er  dus  ook  een
onderscheid  voor  klasklimaat  dat  waarschijnlijk  terug  te  brengen  is  tot  dezelfde
reden,  namelijk  de  geslachtsverdeling  van  de  richting  verpleegkunde  in  de  vierde
graad.  De  gemotiveerde  jongens  uit  deze  richting  zullen  zich  algemeen  beter
voelen  op  school  dan  hun  vrouwelijke  collega's  en  dat  zien  we  vertaald  in  een
hogere  score  op  de  schaal  voor  schoolklimaat.  

Eveneens  overeenkomstig  met  de  overige  schalen  voor  schoolwelbevinden  ligt  de
schoolvariantie  beduidend  lager  dan  in  de  tweede  graad  voltijds.  De  initiële
intraschoolcorrelatie  bedraagt  5,1% en die  daalt  tot  4,6%.
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Tabel 56: tweelevel model voor klasklimaat, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.551 1.677 Const.  (1) 0.808 13.869
Ses -0.026 1.870 Const.  (2) 0.087 2.468
Geslacht 0.076 0.656

Klasklimaat Visuele  IQ 0.001 0.180
Tijd IQ -0.003 1.346
Etnische  origine 0.117 0.898
Klasklimaat  0-met. 0.458 11.272
Modulair  -0.146 1.238

R²=20,88%

In  de  tweede  graad  voltijds  heeft  geen  van  de  door  ons  gebruikte  variabelen  een
significante  invloed  op  het  gevoel  dat  jongeren  inspraak  hebben  in  hun
klassituaties.  Dit  gevoel  zal  afhankelijk zijn van  een  aantal  andere  factoren  die  hier
niet  gemeten  zijn. Met  het  oog op  dit  onderzoek  is het  belangrijk  om vast  te stellen
dat  jongeren  uit  het  modulair  onderwijs  niet  significant  afwijken  van  hun
leeftijdsgenoten  uit  het  traditionele  onderwijs.  Hieronder  zullen  we  de
overkoepelende  maat  voor  schoolbeleving,  die  alle  aspecten  van  schoolbeleving  -
zoals  hierboven  aangehaald  - omvat,  van  naderbij bekijken.

3.5 Tweede  orde: schoolbeleving

De  vier  bovenstaande  dimensies  zijn  niet  onafhankelijk  van  elkaar,  een  tweede -
orde  factoranalyse  resulteerde  in  één  onderliggende  factor  die  we  als  globale
schoolbeleving  hebben  gedefinieerd.  Ondanks  het  feit  dat  in  dit  onderzoek  met
een  uiterst  homogene  steekproef  wordt  gewerkt  -  alle  respondenten  volgen
secundair  beroepsonderwijs  -  is  dit  een  bevestiging  van  eerder  onderzoek.  De
Groof  et  al.  kwamen  tot  een  soortgelijke  vaststelling  in  het  TOR-onderzoek  naar
schoolparticipatie  en de  gevolgen  daarvan  (De Groof  et al., 2001).

Tabel 57:tweelevel model voor schoolbeleving, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,135 0.661 Const.  (1) 0.571 23,901
Ses 0,000 0.014 Const.  (2) 0.067 3,150
Geslacht 0,017 0,347

Schoolbeleving Visuele  IQ -0,001 0.812
Tijd IQ 0,000 0.444
Etnische  origine -0,059 0.750
Graad 0,141 3,652
Voltijds /deeltijds -0,386 3,568
Schoolbeleving     0-
met. 0,545 27,230
Modulair  -0,019 0.424

R²=38,96%
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Een  analyse  van  de  totale  groep  levert  geen  significante  verbanden  op,  tenzij  de
gebruikelijke  effecten  voor  schoolbeleving  uit  een  vorige  bevraging,  graad  en  het
onderscheid  tussen  voltijds  en  deeltijds  onderwijs.  Jongeren  uit  de  vierde  graad
hebben  een  positievere  schoolbeleving  dan  hun  tegenhangers  uit  de  tweede  graad.
Dat  zal  vooral  te  wijten  zijn  aan  de  subgroep  van  het  deeltijds  onderwijs,  die  op
hun  beurt  beduidend  lager  scoren  dan  de  voltijdse  leerlingen  uit  de  tweede  graad.
De initiële  intraschoolcorrelatie  van  het  model  wordt  geschat  op  25%. Na  controle
voor  de  overige  kenmerken  blijft  daar  nog  16% van  over.  In  tegenstelling  tot  de
tussentijdse  analyse  (zie:  Pelleriaux  & Peeters,  p.76)  vinden  we  geen  significant
effect van  modularisering  op  de  schoolbeleving  van  jongeren.  

Ook  in  de  vierde  graadsopleidingen  komen  we  tot  een  gelijkaardige  vaststelling.
Geen  enkele  variabele,  met  uitzondering  van  de  score  bij een  eerdere  bevraging,
kan  op  significante  wijze  schoolbeleving  schatten.  Net  zoals  bij  de  individuele
schalen  voor  schoolwelbevinden  zien  we  dat  de  variantie  tussen  scholen  veel
beperkter  is dan  in  de  tweede  graad.  Ook  hier  is  de  initiële  intraschoolcorrelatie
slechts  7,2%, na  controle  hebben  we  daar  slechts  10% van  wegverklaard.

Tabel 58: tweelevel model voor schoolbeleving, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.036 0.144 Const.  (1) 0.553 28.914
Ses 0.020 0.866 Const.  (2) 0.039 2.630
Geslacht -0.079 1.265

Schoolbeleving Visuele  IQ -0.001 0.394
Tijd IQ 0.000 0.150
Etnische  origine 0.075 0.674
Schoolbeleving   0-
met. 0.522 21.647
Modulair  0.003 0.058

R²=25,88%.

Tabel 59: tweelevel model voor schoolbeleving, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.070 0.219 Const.  (1) 0.576 13.869
Ses -0.076 2.069 Const.  (2) 0.090 2.468
Geslacht 0.135 1.333

Schoolbeleving Visuele  IQ -0.004 1.428
Tijd IQ -0.001 0.259
Etnische  origine 0.090 0.701
Schoolbeleving  0-
met. 0.605 15.613
Modulair  -0.134 1.167

R²=37,74%

Tabel  59 geeft  de  resultaten  van  de  analyse  voor  de  2de  graad  weer.  Hier  vinden
we  wel  een  bijkomend  significant  verband,  namelijk  van  SES. Jongeren  afkomstig
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uit  gezinnen  met  een  lagere  sociaal-economische  status  ervaren  hun  leven  op
school  als  iets  minder  positief  dan  hun  klasgenoten  met  een  hogere  SES.  Het
verband  is zeer  klein  te  noemen,  maar  als  we  het  selectie-effect  van  SES naar  het
beroepsonderwijs  in het  achterhoofd  houden  is het  des  te opvallender.  

De schoolvariantie  bedraagt  18% in het  nulmodel  en wordt  teruggebracht  tot  maar
13,5%  na  controle  voor  de  overige  variabelen.  Dat  betekent  dat  individuele
schoolkenmerken  toch  wel  bijdragen  aan  de  schoolbeleving  van  jongeren.   

4 Conclusie  schoolspecifiek  welbevinden

Naast  een  aantal  maten  voor  algemeen  welbevinden  hebben  we  vier  specifiekere
schalen  ontwikkeld  om  te  peilen  naar  het  schoolwelbevinden  van  jongeren  in  het
beroepsonderwijs.  Als  het  algemeen  welbevinden  niet  onderhevig  is  aan
schoolkenmerken  - en  bijgevolg  niet  grondig  verbeterd  wordt  bij een  ingrijpende
onderwijsvernieuwing  zoals  het  experiment  modularisering  er  één  is  - betekent
dat  niet  meteen  dat  we  soortgelijke  resultaten  zullen  vinden  voor
schoolwelbevinden.  De  achterliggende  gedachte  bij  het  verhogen  van  het
welbevinden  was  toch  ook  om  de  gekwalificeerde  uitstroom  te  maximaliseren.
Jongeren  die  niet  schoolmoe  zijn,  zouden  minder  snel  geneigd  zijn  om  zonder
diploma  of getuigschrift  het  onderwijs  te verlaten.  Wellicht  houden  gevoelens  van
schoolmoeheid  een  directer  verband  met  de  dagelijkse  omgang  met  klasgenoten,
leerkrachten  en directies  dan  met  het  algemeen  welbevinden  dat  afhankelijk  is van
zoveel  meer  factoren.  Vandaar  dat  we  verwachtten  dat  een  eventuele  positieve
invloed  op  welbevinden  als  gevolg  van  tussentijdse  succesbeleving  eerste  zou
optreden  in het  schoolwelbevinden  van  jongeren.

De variantie  op  schoolniveau  bleek  m.b.t.  algemeen  welbevinden  zeer  klein  te zijn.
Dat  veranderd  enigszins  als  we  naar  schoolspecifieke  aspecten  van  welbevinden
kijken.  De gemiddelde  intraschoolcorrelatie  situeert  zich  rond  de  15 à 25% voor  de
algemene  modellen.  Die  hogere  cijfers  zijn  vooral  te  wijten  aan  de  tweede
graadsopleidingen,  zowel  voltijds  als deeltijds.  In de  vierde  graad  is er  quasi  geen
verschil  van  school  tot  school.  Vanwege  de  homogeniteit  van  de  opleidingsvorm
verbaast  ons  dat  geenszins.  We  kunnen  steeds  de  meerderheid  van  die
intraschoolcorrelatie  wegverklaren  door  invoering  van  de  gebruikte  variabelen.

Net  zoals  bij  de  schalen  voor  algemeen  welbevinden  kunnen  we  onmogelijk
stellen  dat  leerlingen  uit  het  secundair  modulair  beroepsonderwijs  een  hoger
schoolwelbevinden  hebben  dan  leerlingen  uit  het  traditionele  onderwijs.  Voor
geen  enkele  schaal  kon  een  significant  effect  gevonden  worden  van  de  invoering
van  het  modulaire  systeem.  Wel blijkt  schoolwelbevinden  veel  meer  afhankelijk  te
zijn  individuele  schoolkenmerken.  De  schoolcultuur  heeft  een  invloed  op  de
manier  hoe  jongeren  hun  rol  in  de  school  percipiëren.  Maar  na  één  jaar  modulair
experiment  blijken  de  schoolculturen  van  de  betreffende  scholen  niet  alsdusdanig
veranderd  dat  we  een  verbetering  noch  verslechtering  van  het  schoolspecifieke
welbevinden  van  jongeren  kunnen  rapporteren.  Een aantal  andere  factoren  blijken
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wel  een  goede  indicator  te  zijn  voor  bepaalde  aspecten  van  het  school-
welbevinden,  we  zetten  de  belangrijkste  even  op  een  rijtje.

Schoolaliënatie  oftewel  het  gevoel  dat  men  als  leerling  niets  in  de  pap  te  brokken
heeft  op  school  is  een  dimensie  die  duidelijk  anders  ingevuld  wordt  door
verschillende  categorieën  leerlingen,  en dan  met  name  in de  tweede  graad  voltijds.
Leerlingen  van  allochtone  origine  vinden  dat  ze  alleen  staan  op  school.  De
leerkrachten  luisteren  niet  naar  hun  verzuchtingen  en  hun  mening  over  de  gang
van  zaken  telt  al helemaal  niet  mee.  Het  zijn daarenboven  vooral  jongens  die  hoog
scoren  op  schoolaliënatie.  Meisjes  hebben  minder  het  gevoel  dat  ze  niet  thuis
horen  op  school. 

De  sfeer  op  school  wordt  min  of  meer  gemeten  met  de  schaal  voor
schoolonbehagen.  Daar  blijken  enkel  in  de  tweede  graad  voltijds  twee  marginale
effecten  een  rol  te spelen.  Des  te hoger  de  score  op  SES of IQ, des  te ongelukkiger
leerlingen  zich  voelen  in  hun  huidige  schoolsituatie.   De  invloed  van  beide
variabelen  is  echter  marginaal.  Waarschijnlijk  merken  jongeren  met  een  hogere
sociaal-economische  status  en/of  intelligentie  dat  ze  sociologisch  gezien  niet  op
hun  plaats  zitten.  Hun  referentiecategorie  zou  eigenlijk  het  algemeen  secundair
onderwijs  moeten  zijn.  Vandaar  dat  ze  zich  niet  gelukkig  voelen  in  hun  huidige
situatie.

Noch  voor  aliënatie,  noch  voor  onbehagen  hebben  we  verschillen  waargenomen  in
de  vierde  graadsopleidingen.  De  scholen  gelijken  blijkbaar  ook  veel  meer  op
elkaar,  want  de  intraschoolcorrelaties  komen  niet  boven  de  8% uit.  

De  overige  schalen  van  schoolwelbevinden  peilden  naar  de  mogelijkheid  tot
inspraak  in  de  klas-  en  schoolsituatie  van  jongeren.  Hier  vinden  we  soortgelijke
verdelingen  van  de  variantie  van  school  tot  school:  een  eerder  grote
intraschoolcorrelatie  in  de  tweede  graadsopleidingen  en  een  veel  minder
uiteenlopend  antwoordpatroon  in  de  vierde  graad.  De  verklaring  daarvoor  ligt
waarschijnlijk  in  de  verschillende  opleidingsvormen  in  de  tweede  graad  en  de
homogene  groep  in de  vierde  graad.  

Verschillende  met  de  analyses  voor  aliënatie  en  onbehagen  vinden  we  geen
significante  verbanden  in  de  tweede  graad,  maar  wel  in  de  vierde  graad.
Waarschijnlijk gaat  het  dan  echter  weer  om  een  zogenaamd  steekproefeffect.  Voor
beide  schalen  lijken  meisjes  minder  gunstig  te  scoren  dan  jongens.  Een  blik  op  de
geslachtsverdeling  in  de  opleiding  verpleegkunde  biedt  leert  ons  dat  slechts  10%
van  de  studenten  mannen  zijn.  Gezien  de  maatschappelijke  aanvaarde
vrouwelijke  uitstraling  van  het  verpleegkundeberoep  mogen  we  aannemen  dat  de
mannelijke  studenten  een  zeer  bewuste  en  weloverwogen  beslissing  hebben
genomen  om  deze  opleiding  te volgen.  Hun  motivatiepeil  zal  uiterst  hoog  liggen,
bijgevolg  zullen  zij zich goed  voelen  op  school. Kortom  het  gaat  om een  bijzondere
subgroep  binnen  de  steekproef.  Bij  de  90%  vrouwelijke  studenten  zullen  er
daarentegen  een  heel  deel  zitten  die  verpleegkunde  als  een  logische
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vervolgopleiding  zien  op  hun  eerdere  studies.  Zij  zullen  een  veel  minder
homogene  groep  vormen,  hun  motivatie  en  participatieniveau  zal  een  grotere
variatie  kennen.  Als  je deze  twee  groepen  dan  gaat  vergelijken  kom  je tot  deze
vreemde  vaststelling.  In  de  juiste  context  geplaatst  zien  we  echter  dat  het
gevonden  verschil  niet  aan  het  geslacht  van  de  respondent  in  se  kan  worden
toegewezen.

De  vier  besproken  schalen  vormen  daarenboven  een  onderdeel  van  een
bovenliggende  dimensie  die  we  hier  als schoolbeleving  hebben  gedefinieerd.  Deze
schaal  meet  een  breed  spectrum  van  aan  schoolwelbevinden  gerelateerde
aspecten,  zodat  we  een  mooi  overzicht  krijgen  van  de  eventuele  verschillen  tussen
modulaire  en  lineaire  scholen.  Niet  geheel  onverwacht  blijkt  echter  dat  de
modularisering  van  het  secundair  beroepsonderwijs  (nog)  niet  heeft  geleid  tot  een
significante  verbetering  van  het  schoolwelbevinden  van  jongeren.  De  algemene
analyse  en  die  voor  de  vierde  graad  leveren  zelfs  geen  enkel  significante  bijdrage
op  aan  schoolbeleving,  met  uitzondering  uiteraard  voor  de  score  tijdens  de  0-
meting.  Enkel  in de  tweede  graad  voltijds  beroeps  is er  een  klein,  maar  significant
verband  met  SES. Jongeren  afkomstig  uit  gezinnen  met  een   relatief  hoge  sociaal-
economische  status  hebben  een  licht  minder  gunstige  schoolbeleving  dan  hun
leeftijdsgenoten.  Gezien  de  selectiemechanismen  naar  het  beroepsonderwijs  toe, is
dat  een  opvallende  vaststelling.  Blijkbaar  ervaren  jongeren  uit  de  relatief  hogere
klasse  hun  schoolpositie  als  een  probleem,  zij  zijn  er  zich  van  bewust  dat  hun
maatschappelijke  referentiecategorie  in  het  ASO  ligt.  Dat  vertaalt  zich  in  een
lagere  schoolbeleving.

5 Verhoogd  welbevinden  als gevolg  van tussentijdse
succesbeleving? 

Globaal  gezien  moeten  we  tot  het  besluit  komen  dat  de  tweede  doelstelling  om het
welbevinden  van  jongeren  te verhogen  als  gevolg  van  tussentijdse  succesbeleving
niet  gehaald  is. Uiteraard  gaat  het  hier  om een  analyse  na  slechts  één  werkingsjaar
van  het  modulaire  onderwijs  en  moeten  we  enige  voorzichtigheid  aan  de  dag
leggen  in onze  conclusie.  Anderzijds  hebben  we  het  welbevinden  van  jongeren  op
een  zeer  degelijke  manier  gemeten.  In  totaal  hebben  we  9  dimensies  van
welbevinden  gemeten,  zowel  peilend  naar  het  algemeen  alsook  het  schoolspecifiek
welbevinden  van  jongeren  in  het  beroepsonderwijs.  Daarenboven  hebben  deze
vragen  hun  sporen  reeds  verdiend  in  eerdere  onderzoeken,  uitgevoerd  door
verschillende  onderzoeksinstanties.  De  schalen  zijn  verder  robuust  van  aard  daar
de  score  tijdens  de  0-meting  steeds  de  beste  indicator  was  van  de  score  in  het
volgende  schooljaar.  

Het  is echter  niet  omdat  het  welbevinden  van  jongeren  in  het  modulair  onderwijs
niet  significant  hoger  is dan  dat  van  hun  leeftijdsgenoten  in  het  lineair  onderwijs
dat  we  mogen  besluiten  dat  er geen  voordelen  verbonden  zijn aan  het  systeem  van
tussentijdse  succesbeleving.  Uit  het  kwalitatief  onderzoek  in deel  1 van  dit  rapport
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blijkt  namelijk  dat  de  leerkrachten  en  directies  van  mening  zijn  dat  de  leerlingen
positief reageren.

Verder  moeten  we  aanhalen  dat  reeds  uit  eerder  onderzoek  gebleken  is  dat
jongeren  slechts  in  zeer  beperkte  mate  beïnvloed  worden  door  hun  school  als  het
op  hun  opvattingen  en  attitudes  aankomt.  Niet  alleen  in  het  beroepsonderwijs,
maar  ook  in  ASO en  TSO hebben  scholen  quasi  geen  invloed  op  de  waarden  van
hun  leerlingen  (Kavadias  &  Siongers,  1998).  In  dat  opzicht  zou  het  een  zeer
opvallende  vaststelling  geweest  zijn, mochten  we  een  groot  verschil  vinden  tussen
de  experimentele  groep  en de  controlegroep.
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HOOFDSTUK 7
FLEXIBELE AFSTEMMING OP  DE
ARBEIDSMARKT

De derde  doelstelling  van  het  project modularisering  bestaat  erin  dat  jongeren  zich
flexibeler  zouden  opstellen  ten  opzichte  van  de  arbeidsmarkt.  Indien  men  niet
direct  een  arbeidsplaats  vindt  in  een  sector  die  aansluit  op  het  behaalde  diploma
of  getuigschrift,  biedt  het  modulaire  systeem  het  voordeel  dat  men  zich  sneller
zou  kunnen  omschakelen  naar  een  andere  sector  met  meer  werkgelegenheid.  Het
erkennen  van  elders  verworven  competenties  en  het  systeem  van  deelcertificaten
zou  jongeren  toelaten  om  op  korte  termijn  de  benodigde  kwalificaties  te  behalen
om elders  aan  de  slag  te kunnen  gaan.  Echter  bestaat  er  een  grote  kloof tussen  een
mogelijkheid  aanbieden  en  de  effectieve  transitie  in  werkelijkheid  brengen.
Vandaar  dat  men  binnen  modulaire  opleidingen  de  nadruk  wil  leggen  op  de
noodzaak  van  een  flexibele  houding  bij jongeren  in  het  beroepsonderwijs  jegens
arbeid  en werk.  

Uit  het  longitudinaal  onderzoek  naar  de  transitie  van  opleiding  naar  de
arbeidsmarkt  blijkt  dat  afgestudeerde  jongeren  op  het  moment  dat  ze  23 jaar  zijn
in  87%  van  de  cases  een  job  hebben  (SONAR,  2000).  Jongeren  uit  het
beroepsonderwijs  scoren  niet  slechter  dan  dat  algemene  gemiddelde  (86%).  Een
opsplitsing  naar  geslacht  wijst  zelfs  uit  dat  jongens  met  enkel  een  getuigschrift
beroepsonderwijs  in  94% van  de  gevallen  werken  op  hun  23ste.  Dat  is 4% hoger
dan  het  algemene  gemiddelde  voor  mannen.  Het  omgekeerde  geldt  dan  voor
vrouwen,  een  getuigschrift  van  het  tweede  jaar in de  derde  graad  leidt  daar  slechts
in  78%  van  de  gevallen  naar  een  job.  Dat  cijfer  ligt  dan  weer  6%  onder  het
gemiddelde  voor  vrouwen.  Zoals  aangehaald  is niet  enkel  het  vinden  van  een  job
van  belang,  ook  de  sector  waarin  dat  gebeurt  en  de  relatie  tussen  sector  en
onderwijsrichting  moeten  onderzocht  worden.

Globaal  bekeken  sluit  de  eerste  job  van  jongeren  vrij  goed  aan  bij  hun
opleidingsniveau,  maar  liefst  80%  van  uitstromers  uit  het  deeltijds
beroepsonderwijs  vinden  een  job waarvan  ze  zelf  vinden  dat  ze  aansluit  op  hun
opleiding.  In het  voltijds  onderwijs  ligt  dat  cijfer iets lager,  doch  een  score  van  70%
mag  als  aanvaardbaar  worden  omschreven  (Creten,  Van  De  Velde  & Verhaest,
2002). Deze  cijfers  tonen  wel  aan  dat  ongeveer  30% van  de  jongeren  in het  BSO op
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zoek  moesten  naar  een  job in een  sector  die  niet  aansluit  bij het  door  hun  behaalde
diploma  of getuigschrift.  In  dat  opzicht  lijkt  het  zeer  interessant  om  na  te  gaan  of
de  invoering  van  een  modulair  systeem  ertoe  bijdraagt  dat  deze  omschakeling
versoepeld  wordt.  We  merken  daarbij  op  dat  een  flexibelere  afstemming  op  de
arbeidsmarkt  rechtstreeks  meten  onmogelijk  is,  immers  de  respondenten  lopen
nog  volop  school.  Een  indicatie  van  de  bereidwilligheid  tot  een  flexibele  houding
kunnen  we  daarentegen  wel  trachten  te  achterhalen  aan  de  hand  van
attitudeschalen.  We  merken  daarbij  reeds  op  dat  de  gevonden  resultaten
voorzichtig  moeten  geïnterpreteerd  worden.

We  zullen  deze  doelstelling  trachten  te  meten  aan  de  hand  van  twee  schalen  die
respectievelijk  peilen  naar  de  mate  van  offerbereidheid  ten  opzichte  van
werkomstandigheden  en  het  zingevend  belang  van  arbeid  in  zijn  geheel  op  het
leven  van  mensen.  De eerste  schaal  bevraagt  onder  andere  de  bereidwilligheid  om
een  job  die  niet  aansluit  bij de  opleiding  aan  te  nemen.  Verder  worden  ook  een
aantal  werkomstandigheden  bevraagd.  Arbeidsbeleving  gaat  onder  andere  na  of
mensen  akkoord  zijn met  de  stelling  dat  arbeid  het  belangrijkste  is in het  leven.

1 Arbeidsbeleving

Om  een  indicatie  te  krijgen  van  de  arbeidsbereidheid  van  jongeren  werd  een
standaardinstrument  opgenomen  in  het  onderzoek.  De set  vragen  is afkomstig  uit
HIVA-onderzoek  (Creten,  H. et al., 2000). De reden  om dit  instrument  op  te nemen
was  de  hypothese  dat  leerlingen  die  een  hoger  belang  hechten  aan  betaalde  arbeid,
zich  wellicht  ook  flexibeler  zullen  opstellen  ten  aanzien  van  een  concrete  job.  Zij
zullen  waarschijnlijk  eerder  bereid  zijn  bijscholingen  of  herscholingen  te  volgen
om werk  te vinden.

De vooropgestelde  dimensies  (5) die  uit  deze  vragen  zouden  gedistilleerd  moeten
worden,  werden  niet  teruggevonden.  In  plaats  daarvan  werden  6  items
weerhouden.  De  bekomen  schaal  kan  geduid  worden  als  een  instrument  voor
arbeid  als  zingever.  Enerzijds  meet  het  de  negatieve  ervaring  van  het  niet  hebben
van  arbeid  dit  komt  overeen  met  een  dimensie  die  door  het  HIVA  werd
vooropgesteld.  Een  hoge  score  op  de  andere  items  kan  anderzijds  begrepen
worden  als  uiting  geven  aan  de  belangrijke  rol  die  arbeid  speelt  in  het  leven  van
mensen.  De  standaardwaarden  die  een  schaal  moet  halen  om  goed  te  worden
genoemd,  worden  benaderd.  Het  lijkt  ons  dat  de  andere  items  niet  eenduidig
genoeg  gesteld  zijn naar  de  doelgroep  toe. 

Het  is echter  opvallend  vast  te stellen  dat  de  ondervraagde  jongeren  arbeid  niet  in
de  eerste  plaats  met  geld  associëren.  Geld  verdienen  is een belangrijke  reden  om te
werken,  maar  het  vervangt  niet  de  noodzaak  aan  zingeving  en  arbeids -
tevredenheid.  Deze  bevinding  strookt  enigszins  met  de  resultaten  die  Glorieux
vond  bij zijn  onderzoek  naar  arbeid  als  zingever  (Glorieux,  I., 1995). Arbeid  blijkt
een  belangrijke  instrumentele  functie  te  vervullen  –  meer  dan  welke  andere
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activiteit  – maar  wordt  eveneens  belangrijk  gevonden  vanuit  een  overweging  van
plicht,  verbondenheid  en  verplichting.  Ook  de  jongeren  uit  dit  onderzoek  hechten
veel belang  aan  de  verbondenheid  met  de  maatschappij  die  arbeid  hen  verleent.

Tabel  60 leert  ons  dat  naast  de  score  bij  een  eerdere  bevraging  enkel  de  groep
waartoe  een  respondent  behoort  een  significant  effect  heeft  op  arbeidsbeleving.
Jongeren  uit  de  tweede  graad,  die  nog  verder  van  de  arbeidsmarkt  afstaan  dan
hun  collega's  uit  de  vierde  graadsopleidingen,  scoren  hoger  op  de  schaal  voor
arbeidsbeleving.  Dat  betekent  dat  zij  arbeid  een  centralere  plaats  in  hun  leven
toedichten.  Waarschijnlijk  heeft  dit  te  maken  met  het  profiel  van  de  vierde
graadsstudenten.  Internationaal  vergelijkend  onderzoek  heeft  aangetoond  dat
werknemers  uit  de  'zachtere  sector'  een  afwijkende  visie  op  arbeid  hebben  dan  de
gemiddelde  werknemer  (MOW,  1987).  Arbeid  is  voor  hen  veel  minder  een
zingever  in  de  zin  van  plicht  of  instrumentaliteit,  zoals  wij  dat  hier  meten.  Een
hoge  score  op  de   dimensie  arbeidsbeleving  staat  gelijk  aan  werk  zien  als  een
verplichting  binnen  een  maatschappij.  Niet  werken  brengt  verveling  met  zich mee,
ook in de  vrije tijd. Verpleegkundigen,  leraars  en ander  verzorgend  personeel  zien
arbeid  veelal  als  een  mogelijkheid  om  zich  te  verbinden  aan  de  samenleving.
Vermits  de  vierde  graad  enkel  toekomstige  verpleegkundigen  omvat  zullen  zij op
de  dimensie  een  lagere  algemene  score  laten  optekenen  in  vergelijking  met
leerlingen  uit  heel uiteenlopende  studierichtingen.

Tabel 60: tweelevel model voor arbeidsbeleving, volledige steekproef19

Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.378 1.798 Const.  (1) 0.804 27.720
Ses -0.011 0.532 Const.  (2) 0.003 0.427
Geslacht 0.017 0.358

Arbeidsbeleving Visuele  IQ 0.000 0.040
Tijd IQ 0.000 0.447
Etnische  origine 0.147 1.908
Graad -0.165 4.152
Arbeidsbeleving
0-met. 0.501 13.009
Modulair  -0.052 1.362

R²=44,45%

De opgesplitste  analyses  voor  de  vierde  graad  en tweede  graad  voltijds  (zie: Tabel
61 en  Tabel  62) leveren  geen  significante  verbanden  op.  De  arbeidsbeleving  van
jongeren  uit  de  experimentele  groep  wijkt  niet  af  van  hun  leeftijdsgenoten  uit  de
controlegroep.  Verder  is het  opvallend  dat  de  variatie  in antwoordpatronen  tussen
de  scholen  onbestaande  is.  De  constructie  van  de  schaal  zit  daar  voor  een  stuk
tussen.  Oorspronkelijk  is  het  meetinstrument  gebruikt  in  het  SONAR-onderzoek
(Creten  et  al.,  200)  en  werden  er  meerdere  dimensies  uit  gedistilleerd.  In  dit
onderzoek  werden  die  echter  niet  teruggevonden  en  omwille  van  het

19 De variabele  voltijds /deeltijds  werd  niet  ingevoegd  in dit  model.  De idiosyncratische  variantie
maakt  de  covariantiematrix  negatief  definitief,  als  gevolg  van  een  gebrek  aan  valide  cases  in
het  deeltijds  onderwijs.
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longitudinale  karakter  waren  we  genoodzaakt  om  een  aangepaste  dimensie  te
ontwikkelen.  Deze  werd  eigenlijk  als  onvoldoende  intern  consistent  bevonden,
maar  vanwege  gebrek  aan  beter  materiaal  toch  opgenomen.  In  dat  opzicht  is het
niet  verwonderlijk  dat  we  weinig  schoolvariantie  vinden.

Tabel 61: tweelevel model voor arbeidsbeleving, vierde graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.039 0.151 Const.  (1) 0.742 23.153
Ses 0.023 0.916 Const.  (2) 0.003 0.364
Geslacht -0.057 0.836

Arbeidsbeleving Visuele  IQ 0.000 0.020
Tijd IQ 0.000 0.195
Etnische  origine 0.104 0.916
Arbeidsbeleving
0-met. 0.491 21.380
Modulair  -0.052 1.155

R²=30,41%.

Tabel 62: tweelevel model voor arbeidsbeleving, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.272 0.898 Const.  (1) 0.848 13.343
Ses -0.047 1.296 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht 0.075 0.905

Arbeidsbeleving Visuele  IQ 0.002 0.653
Tijd IQ 0.001 0.458
Etnische  origine 0.127 1.105
Arbeidsbeleving
0-met. 0.544 13.960
Modulair  -0.002 0.020

R²=24,96%

2 Offerbereidheid

Offerbereidheid  meet  in  hoeverre  respondenten  bereid  zijn  een  job aan  te  nemen
met  een  aantal  ongunstige  kenmerken.  De  items  werden  overgenomen  uit  het
werk  van  Hans  De  Witte  (Creten  et  al.  2000).  In  dit  onderzoek  werd  het  item
'nachtwerk'  aan  de  lijst  toegevoegd  gezien  de  relevantie  voor  personen  met  een
beroepsopleiding.  

De door  De Witte  (2000) vooropgestelde  dimensies  werden  niet  teruggevonden  bij
een  factoranalyse.  Indien  we  een  selectie  van  7  items  weerhouden,  kan  een
aanvaardbare  schaal  geconstrueerd  worden  die  items  bevat  uit  de  vier
subdimensies  van  het  HIVA.  De werkomstandigheden  die  bevraagd  werden  zijn:
'tijdelijk  werk',  'werk  in  ploegen',  'lichamelijk  zwaar  werk',  'werk  met
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onregelmatige  uren',  'werk  waarvoor  je  een  bijscholing  moet  volgen',  'werk
waarvoor  je dagelijks een  uur  heen  en terug  moet  reizen',  'nachtwerk'.  

Tabel 63: tweelevel model voor offerbereidheid, volledige steekproef20

Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.726 2.258 Const.  (1) 1.241 33.926
Ses 0.003 0.128 Const.  (2) 0.382 5.282
Geslacht -0.081 1.158

Offerbereidheid Visuele  IQ -0.002 1.085
Tijd IQ 0.001 0.690
Etnische  origine 0.046 0.440
Graad -0.239 2.458
Offerbereidheid
0-met. 0.183 7.068
Modulair  0.051 0.760

R²=44,45%

In  overeenstemming  met  de  algemene  analyse  voor  arbeidsbeleving  vinden  we
een groepseffect  voor  offerbereidheid  dat  op  het  eerste  zicht  vreemd  lijkt. Jongeren
uit  de  tweede  graadsopleidingen  claimen  een  hogere  offerbereidheid  dan
respondenten  uit  de  vierde  graad.  De  verklaring  die  hierboven  werd  aangehaald,
lijkt  ook  op  te  gaan  voor  deze  schaal.  Het  verpleegkunde  beroep  heeft  een  aantal
structurele  kenmerken  die  niet  stroken  met  de  hier  bevraagde  items.  De  tweede
graadsopleidingen  in  dit  onderzoek  leiden  tot  een  veelheid  van  carrièreopties,
waaronder  een  aantal  met  de  ongunstige  arbeidsomstandigheden  uit  deze
vragenlijst. 

Tabel 64: tweelevel model voor offerbereidheid, vierde graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.808 2.424 Const.  (1) 1.011 29.144
Ses 0.006 0.210 Const.  (2) 0.479 3.630
Geslacht 0.059 0.739

Offerbereidheid Visuele  IQ -0.001 0.494
Tijd IQ 0.000 0.046
Etnische  origine -0.179 1.302
Offerbereidheid
0-met. 0.157 5.380
Modulair  0.044 0.662

 R²=30,41%.

20 De variabele  voltijds /deeltijds  werd  niet  ingevoegd  in dit  model.  De idiosyncratische  variantie
maakt  de  covariantiematrix  negatief  definiet,  als gevolg  van  een  gebrek  aan  valide  cases in het
deeltijds  onderwijs.
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Tabel 65: tweelevel model voor offerbereidheid, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 1.434 3.333 Const.  (1) 1.239 16.575
Ses 0.039 0.878 Const.  (2) 0.294 3.505
Geslacht -0.095 0.643

Offerbereidheid Visuele  IQ -0.006 1.580
Tijd IQ 0.005 1.807
Etnische  origine 0.143 0.869
Offerbereidheid   0-
met. 0.177 3.611
Modulair  0.088 0.477

R²=24,96%

Eveneens  gelijklopend  met  de  analyses  voor  arbeidsbeleving  zijn  er  geen
significante  effecten  te  vinden  voor  offerbereidheid.  Modularisering  heeft  er
totnogtoe  niet  voor  gezorgd  dat  jongeren  een  flexibelere  afstemming  hebben  op  de
arbeidsmarkt.  Althans,  niet  volgens  de  gehanteerde  meetmethode.  We  waren
beperkt  tot  het  meten  van  de  intentie  om  andere  jobs  dan  die  waar  men  voor
gestudeerd  heeft  aan  te  nemen.  Om  een  echt  beeld  te  krijgen  van  een  eventuele
flexibelere  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  moeten  we  nog  5 jaar  wachten.  Pas
dan  kunnen  arbeidsloopbanen  van  jongeren  die  nu  in het  beroepsonderwijs  zitten
onder  de  loep  worden  gelegd.  Een  mogelijk  verschil  tussen  modulaire  en  lineaire
leerlingen  zal dan  pas  aan  de  oppervlakte  komen.  

3 Conclusie  flexibelere afstemming  op de arbeidsmarkt

Het  was  een  expliciet  doel  van  de  invoering  van  het  modulaire  systeem  om
jongeren  uit  het  beroepsonderwijs  meer  kansen  te  geven  op  de  arbeidsmarkt  door
het  aanbod  aan  mogelijke  jobs  te  vergroten.  Door  zich  flexibeler  op  te  stellen  zou
men  sneller  een  andere  job kunnen  bemachtigen,  zelfs  als die  niet  meteen  aansluit
bij de  gevolgde  studierichting.  Deelcertificaten  moeten  dan  erkend  worden  op  de
arbeidsmarkt  en  leiden  tot  makkelijkere  overschakeling  over  sectoren  met
minimale  extra  opleidingen.  

Op  dit  ogenblik  in  de  tijd  is het  echter  onmogelijk  om  flexibele  afstemming  op  de
arbeidsmarkt  direct  te  meten.  De  respondenten  uit  het  onderzoek  volgen  nog
allemaal  onderwijs.  Enkel  jongeren  uit  het  deeltijds  tweede  graadsonderwijs
hebben  reeds  systematische  contacten  met  de  arbeidsmarkt.  Een  eventuele
evolutie  in  flexibiliteit  zal  pas  meetbaar  zijn  binnen  enkele  jaren  als  jongeren  een
aantal  arbeidsmarktervaringen  hebben  opgedaan.  Om  toch  een  indicatie  te krijgen
van  een  mogelijke  trendbreuk  als  gevolg  van  modulair  onderwijs,  hebben  we
ervoor  geopteerd  om  de  bereidheid  tot  het  aannemen  van  werk  in  een  andere
sector  te meten.  Op  die  manier  hoopten  we  een  indicatie  te kunnen  geven  van  de
veranderingen  in  houdingen  t.o.v.  een  flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt.
We  gebruikten  daarvoor  twee  schalen:  offerbereidheid  en  algemene  arbeids -

210



beleving.  De  eerste  dimensie  gaat  expliciet  vragen  of  men  bereid  is  om  werk  te
aanvaarden  met  ongunstige  kenmerken,  zoals  nachtwerk  en  tijdelijk  werk.
Algemene  arbeidsbeleving  moest  een  indicatie  geven  van  de  rol  die  arbeid  in  het
leven  van  jongeren  inneemt.

Het  grote  probleem  met  deze  aanpak  bestaat  erin  dat  we  hoogstens  een  attitude,
een  intentie  kunnen  meten  en er geenszins  zeker  van  kunnen  zijn dat  jongeren  die
op  dit  moment  een  hoge  offerbereidheid  voor  de  dag  leggen  ook  daadwerkelijk
sneller  zullen  overgaan  tot  werk  in  andere  sectoren.  Daarnaast  meten  we  ook  een
stuk  sociale  wenselijkheid.  Het  is  inherent  aan  jobs  waarvoor  men
beroepsonderwijs  volgt  dat  men  in  ploegen  werkt,  ook  's nachts  en  dat  er  met  de
handen  gewerkt  wordt.  Jongeren  uit  het  BSO  zijn  zich  bewust  van  dat
verwachtingspatroon.  In  hoeverre  zij  werkelijk  bereid  zullen  zijn  om  flexibiliteit
aan  de  dag  te leggen  is nog  maar  de  vraag.

Modularisering  heeft  totnogtoe  niet  bijgedragen  tot  een  meer  flexibele  afstemming
op  de  arbeidsmarkt.  In geen  van  de  drie  analyses  haalt  de  variabele  'modulair'  de
significantiedrempel.  Er  zijn  geen  verschillen  waarneembaar  tussen  jongeren  uit
het  experimentele  onderwijs  en leerlingen  die  volgens  het  traditionele  jaarpatroon
les  krijgen.  In  dat  opzicht  moeten  we  concluderen  dat  doelstelling  3  negatief
geëvalueerd  wordt.  

Daarnaast  moeten  we  opmerken  dat  geen  van  de  overige  variabelen  een
significant  effect  hadden.  Er  bestond  enkel  een  onderscheid  tussen  de
verschillende  groepen.  Hoe  verder  de  afstand  tot  de  arbeidsmarkt,  des  te hoger  de
score  op  arbeidsbeleving  en  offerbereidheid.  De reden  daarvoor  ligt  waarschijnlijk
in  de  samenstelling  van  de  substeekproef  in  de  vierde  graad.  Waar  respondenten
uit  de  tweede  graadsopleidingen  les  volgen  in  verschillende  afstudeerrichtingen,
zijn  alle  studenten  uit  de  vierde  graad  ingeschreven  in  verpleegkunde  onderwijs.
Traditioneel  wordt  aangenomen  dat  mensen  uit  de  zachte  sector  arbeid  niet
beleven  in  termen  van  plicht  en  instrumentaliteit,  maar  veeleer  als  zingever.
Vandaar  dat  we  zulk  een  eerder  verrassend  resultaat  bekomen.  

Eenzelfde  redenering  gaat  op  voor  offerbereidheid.  De  karakteristieken  van  de
verpleegkunde  job zijn  veel  minder  gevarieerd  dan  die  van  het  volledige  gamma
opleidingen  dat  we  in  de  tweede  graad  meten.  Offerbereidheid  zoals  wij  het
gemeten  hebben  is  vooral  gericht  op  arbeid  uit  de  secundaire  sector.
Verpleegkundigen  werken  in  de  dienstensector  en  wijken  af  van  die  standaard.
Vandaar  dat  zij globaal  lager  scoren  op  de  schaal  dan  de  jongeren  uit  de  diverse
opleidingen  in de  tweede  graad.  
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HOOFDSTUK 8
STIMULANS TOT LEVENSLANG LEREN

De vierde  doelstelling  bij het  project  modularisering  bestond  erin  om  jongeren  uit
het  beroepsonderwijs  te  stimuleren  tot  levenslang  en  levensbreed  leren.  De
huidige  arbeidsmarkt  is  gericht  op  het  continu  uitbreiden  van  kennis  en
toepassingen.  Werknemers  worden  dan  ook  verwacht  zich  binnen  deze  context  te
integreren.  De  evolutie  naar  niet-ophoudende  nieuwe  kennis  kan  gekaderd
worden  in  een  breder  maatschappelijk  fenomeen,  dat  binnen  de  Tor
onderzoeksgroep  ook  wel  de  evolutie  naar  de  symbolische  samenleving  genoemd
wordt  (Elchardus,  M. & Glorieux,  I. (red.),  2002). Socialiserende  invloeden  die  een
halve  eeuw  geleden  vooral  afkomstig  waren  van  instituties  als  het  gezin,  het
huwelijk  en  de  kerk  zijn  weggeëbd.  Daarbij  ontstond  veelvuldig  de  idee  dat  de
mens  zich  individueel  zou  kunnen  ontwikkelen  zonder  belemmerd  te  worden
door  deze  instituties  (Beck,  U,  1986;  Giddens,  A.,  1991).  De  technologische
ontwikkelingen  van  de  laatste  decennia  hebben  in  belangrijke  mate  bijgedragen
aan  de  opkomst  van  dit  denken.  De keuzevrijheid  zou  er  onder  andere  toe  leiden
dat  individuen  ongeacht  hun  geslacht  of socio-economische  achtergrond  zich  vrij
konden  ontwikkelen.  In  dat  opzicht  werd  steevast  verwezen  naar  de
democratisering  van  het  onderwijs. 

De  stelling  van  de  onderzoekers  van  de  Torgroep  is  echter  dat  deze
individualisering  meer  gestoeld  is op  ideologische  grondvesten  dan  op  objectieve,
empirisch  waarneembare  feiten.  Uit  verschillende  onderzoeken  werd  namelijk  de
these  gedistilleerd  dat  mensen  en  groepen  vandaag  net  als  vroeger  beïnvloed
worden  door  socialiserende  invloeden  van  buitenaf.  De  modi  van  invloed  zijn
echter  veranderd.  In  de  symbolische  samenleving  kunnen  een  drietal  significante
actoren  worden  onderscheiden,  namelijk  de  massamedia,  propaganda  en  reclame
en  het  onderwijs  (Elchardus,  M.  & Glorieux,  I., 2002).  Voor  dit  rapport  is  vooral
dat  laatste  van  belang.  De  rol  die  onderwijs  speelt  in  leven  van  mensen  is  de
afgelopen  jaren  enkel  toegenomen.  Over  de  levensloop  gezien  worden  onderwijs
en  vorming,  vooral  in  de  fase  voor  de  toetreding  tot  de  arbeidsmarkt,  steeds
langer  in  duur.  Recente  cijfers  tonen  ook  aan  dat  het  volgen  van  hoger  onderwijs
niet  langer  het  privilege  is van  een  selecte  groep.  Laurijssen  en  Belet  hebben  in het
kader  van  het  SONAR-onderzoek  naar  de  transitie  van  onderwijs  naar  de
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arbeidsmarkt  vastgesteld  dat  73% van  de  jongens  en  81% van  de  meisjes  na  het
secundair  onderwijs  verder  studeren 21 (Laurijssen,  I.  &  Belet,  H.,  2002;
Douterlungne,  Van  De  Velde,  et  al.,  2001).  Een  onderverdeling  naar
onderwijsvorm  leert  echter  dat  slechts  12% van  de  jongens  en  22% van  de  meisjes
uit  het  beroepsonderwijs 22 zich  inschrijven  voor  hogere  studies.  In  totaal  gaat  het
om  17% van  de  schoolbevolking  in  het  BSO. Ruim  4 op  5 jongeren  stroomt  dus
meteen  na  de  secundaire  studies  uit,  al  dan  niet  naar  de  arbeidsmarkt.  Indien
wordt  nagegaan  of  diegenen  die  verdere  studies  volgen  ook  daadwerkelijk  een
diploma  hoger  onderwijs  halen  komen  we  tot  de  vaststelling  dat  slechts  24%
afstudeert.  Een  simpele  omrekening  leert  dus  dat  slechts  4% van  de  jongeren  in
het  beroepsonderwijs  een  hoger  diploma  haalt.

In  het  licht  van  bovenstaande  maatschappelijke  evoluties  zal  een  groot  aantal
mensen  in een  problematische  situatie  terechtkomen.  De nood  om  continu  nieuwe
informatie  te  vergaren  en  daar  een  flexibele  houding  tegenover  te  stellen  dreigt
hen  uit  te  sluiten  uit  de  samenleving.  Vandaar  dat  men  een  stimulans  wil  geven
het  onderwijs  uit  te breiden   tot  een  levenslang  proces.  Het  project  modularisering
heeft  zich  expliciet  tot  doel  gesteld  jongeren  in het  beroepsonderwijs  te integreren
in dat  denken.

Het  modulair  onderwijs  moet  dus  een  stimulans  bieden  aan  de  leerlingen  tot
levenslang  leren.  Men  kan  deze  stimulans  op  verschillende  manieren
operationaliseren.  Ten  eerste  zou  men  kunnen  stellen  dat  deze  stimulans  in  het
modulair  onderwijs  wordt  gerealiseerd  door  de  nieuwe  structurering  van  het
kwalificatiegericht  onderwijs. Als lerenden  vrij makkelijk kunnen  voortbouwen  op
hun,  in  het  initieel  onderwijs  verworven,  vaardigheden,  zullen  zij  wellicht
makkelijker  de  stap  zetten  naar  secundaire  onderwijsaanbieders.  Deze  structurele
component  is  op  dit  ogenblik  vrij  moeilijk  te  evalueren.  De  opleidingen  bij  de
VDAB  bvb.  sluiten  op  dit  ogenblik  nog  niet  naadloos  aan  bij  de  modulaire
opleidingen  in  het  secundair  beroepsonderwijs  maar  het  experiment  loopt  nog
maar  twee  jaar  en  de  herstructurering  is  zeker  niet  voltooid.  Binnen  de
basiseducatie  wil  men  eveneens  modulair  gaan  werken.  Het  is  echter  verre  van
duidelijk  dat  men  hetzelfde  begrijpt  onder  de  term  'modulair  onderwijs'.  Het  is
echter  niet  zo  zinvol   in  dit  onderzoek  na  te  gaan  in  hoeverre  het  aangeboden
initiële onderwijs  aansluit  bij eventuele  vervolgtrajecten.  De opdrachtgever  van  dit
onderzoek  beschikt  immers  over  die  gegevens.  De  evolutie  naar  nieuwe
onderwijssystemen  is ook verre  van  voltooid.  Men  kan  de  stimulans  tot  levenslang
leren  echter  ook  operationaliseren  als  een  attitude.  Als  het  modulair  onderwijs
effectief  een  stimulans  inhoudt  tot  levenslang  leren  zou  moeten  blijken  dat
leerlingen  in  het  modulair  onderwijs  eerder  bereid  zijn  zich  verder  te  bekwamen
na  het  initiële  onderwijs.  Zij zouden  ook  bekwamer  moeten  zijn  dat  te  doen.  De
bekwaamheid  tot  levenslang  leren  zou  in  principe  te  operationaliseren  zijn  in
termen  van  de  vakoverschreidende  eindterm  ‘leren  leren’.  In  overleg  met  de

21 De  cijfers  zijn  afgenomen  bij  23-jarigen  in  1999,  en  kunnen  dus  enigszins  afwijken  van  de
huidige  situatie.

22 De  percentages  liggen  kunstmatig  hoog,  doordat  het  hier  gaat  om  leerlingen  die  effectief  een
diploma  secundair  onderwijs  hebben  gehaald  door  een zevende  jaar  BSO te volgen.  
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stuurgroep  werd  echter  beslist  in  deze  fase  van  het  onderzoek  vooral  de
bereidheid  tot  levenslang  leren  te operationaliseren.  

De  makkelijkste  manier  om  na  te  gaan  of  leerlingen  uit  het  modulair  onderwijs
eerder  bereid  zijn tot  levenslang  leren,  is uiteraard  binnen  enkele  jaren  na  te gaan
of leerlingen  uit  het  modulair  onderwijs  eerder  deze  stap  zetten  dan  leerlingen  uit
het  lineair  onderwijs.  Dit  is echter  geen  optie  binnen  het  kader  van  dit  onderzoek.
We  hebben  daarom  de  bereidheid  tot  levenslang  leren  geoperationaliseerd  als
algemene  desinteresse.  We hebben  daartoe  een  reeds  eerder  gebruikt  instrument 23

aangepast.  Daarnaast  hebben  we  ook  een  nieuw  instrument  ontwikkeld  dat  de
bereidheid  tot  levenslang  leren  op  een  meer  rechtstreekse  manier
operationaliseert.

1 Algemene  desinteresse

De  schaal  voor  algemene  desinteresse  peilt  naar  de  mate  waarin  men  aandacht
heeft  voor  actuele  thema's,  nieuwe  dingen  leren,  enz...  Een  lage  score  wijst  op  een
geïnteresseerde  leerling,  die  zich  bezig  houdt  met  wat  er  zich  lokaal,  nationaal  en
internationaal  afspeelt  in  de  wereld.  We  meten  ook  hier  een  stuk  sociale
wenselijkheid.  Op  de  algemene  vragen  antwoordde  de  meerderheid  in de  richting
van  grote  interesse,  maar  als  we  specifieker  peilen  of  men  naar  het  nieuws  kijkt
blijkt  het  enthousiasme  serieus  gekelderd  te  zijn.  We verwachten  dat  jongeren  uit
de  vierde  graadsopleidingen  meer  geïnteresseerd  zijn  dan  hun  jongere
tegenhangers.  

Tabel 66: tweelevel model voor algemene desinteresse, volledige steekproef24

Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.662 3.665 Const.  (1) 0.263 33.692
Ses 0.005 0.431 Const.  (2) 0.315 6.435
Geslacht 0.001 0.025

Algemene  Visuele  IQ -0.001 1.060
interesse Tijd IQ 0.000 0.431

Etnische  origine -0.003 0.584
Graad -0.087 0.136
Algemene  interesse     0-
met. 0.164 12.561
Modulair  -0.013 0.385

R²=5,77%

Tabel  66 leert  ons  echter  dat  er  geen  significant  verschil  bestaat  tussen  de  graad
waarin  jongeren  les  volgen.  Buiten  de  score  bij  de  0-meting  blijkt  geen  enkele
variabele  van  belang  te  zijn.  Wel  opvallend  is de  hoge  intraschoolcorrelatie.  Meer

23 Het  instrument  voor  algemene  desinteresse  werd  gebruikt  in het  onderzoek  OBPWO 95.03.
24 De variabele  voltijds /deeltijds  werd  niet  ingevoegd  in dit  model.  De idiosyncratische  variantie

maakt  de  covariantiematrix  negatief  definiet,  als gevolg  van  een  gebrek  aan  valide  cases in het
deeltijds  onderwijs.
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dan  de  helft  van  de  variatie  in  antwoordpatronen  is  te  wijten  aan  de
schoolkenmerken.  De  opgesplitste  analyses  (zie  Tabel  67 en  Tabel  68) tonen  een
genuanceerder  beeld.  In  de  vierde  graad  vinden  we  bijna  geen  verschil  tussen  de
scholen.  De intraschoolcorrelatie  in de  tweede  graad  voltijds  daarentegen  ligt  rond
de  40%. In het  deeltijds  onderwijs  zal  het  verschil  nog  groter  geschat  worden.  

Tabel 67: tweelevel model voor algemene desinteresse, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.787 3.907 Const.  (1) 0.236 28.634
Ses -0.009 0.599 Const.  (2) 0.567 3.883
Geslacht -0.028 0.703

Algemene  Visuele  IQ 0.000 0.220
interesse Tijd IQ 0.001 0.909

Etnische  origine -0.043 0.651
Algemene  interesse
0-met. 0.175 10.768
Modulair  -0.025 0.752

R²=25,88%.

Tabel 68: tweelevel model voor algemene desinteresse, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.667 2.619 Const.  (1) 0.344 13.869
Ses 0.026 1.009 Const.  (2) 0.190 2.468
Geslacht 0.162 1.801

Algemene  Visuele  IQ -0.002 1.088
interesse Tijd IQ 0.000 0.022

Etnische  origine -0.104 1.108
Algemene
interesse   0-met. 0.165 6.369
Modulair  -0.211 1.570

R²=3,40%

Verder  blijken  er  in  de  opgesplitste  modellen  geen  variabelen  te  zijn  die  een
significante  bijdrage  leveren  aan  de  score  op  algemene  desinteresse.  We  zullen
hieronder  nagaan  of  de  rechtstreekse  bevraging  van  intentie  tot  levenslang  en
levensbreed  leren  wel  een  verschil  oplevert  tussen  experimentele  groep  en
controlegroep.

2 Levenslang  leren

Algemeen  genomen  staat  slechts  een  kleine  minderheid  van  5  à  10%  van  de
leerlingen  uit  het  beroepsonderwijs  echt  avers  tegenover  verdergezette
opleidingen  tijdens  hun  loopbaan.  Ook  hier  moeten  we  opmerken  dat  een  deel
van  het  bekomen  antwoordpatroon  te  wijten  is  aan  sociale  wenselijkheid.  In  de
hedendaagse  samenleving  is  de  nadruk  op  levenslang  leren  algemeen  aanvaard.
Ook  in  meer  technische  en  verzorgende  beroepen  moet  men  zich  constant  blijven
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bijscholen.  Welke  jongeren  meer  geneigd  zijn  om  levenslang  te  leren  kunnen  we
vinden  in  Tabel  69.  De  belangrijkste  verschillen  vinden  we  tussen  de  graden,
tussen  de  experimentele  en  de  controlegroep  en  in  mindere  mate  naargelang  SES
en intelligentie.

Tabel 69: tweelevel model voor levenslang leren, volledige steekproef25

Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.351 2.065 Const.  (1) 0.485 28.208
Ses -0.041 2.586 Const.  (2) 0.017 1.116
Geslacht 0.046 1.186

Levenslang Visuele  IQ 0.003 2.581
leren Tijd IQ -0.001 0.672

Etnische  origine -0.008 0.133
Graad 0.308 8.076
Levenslang  leren    0-
met. 0.454 25.979
Modulair  -0.144 4.200

R²=44,45%

De  oudere  studenten  vertonen  inderdaad  een  grotere  intentie  om  in  de  toekomst
nog  verder  opleidingen  te  volgen.  Uiteindelijk  volgen  zij reeds  een  voortgezette
opleiding,  zij vormen  m.a.w.  een  selectie  op  de  leerlingen  uit  de  tweede  graad.  Een
proportie  van  de  groep  tweede  graadsstudenten  zal  nog  verder  studeren,  terwijl
de  rest  naar  de  arbeidsmarkt  zal uitstromen.  

Op  het  eerste  zicht  lijkt het  erop  dat  ook respondenten  uit  de  experimentele  groep
minder  vlot  de  overschakeling  zullen  maken  naar  levenslang  leren.  Modulaire
studenten  scoren  14%  van  een  standaardafwijking  lager  op  deze  schaal  dan
leerlingen  uit  lineaire  scholen.  Als  we  echter  Tabel  70 en  Tabel  71 van  naderbij
bekijken,  zien  we  dat  het  effect  enkel  in  de  vierde  graad  overeind  blijft.  Dat  heeft
dan  waarschijnlijk  te  maken  met  het  reeds  eerder  genoemde  steekproefeffect.  De
modulaire  leerlingen  zijn een  jaar minder  ver  gevorderd  in hun  opleiding  en staan
dus  nog  iets  verder  van  de  arbeidsmarkt.  In  het  laatste  opleidingsjaar  worden  er
daarenboven  vele  stages  georganiseerd  zodat  jongeren  in  contact  komen  met
mensen  op  de  werkvloer.  Mogelijk  verkrijgen  ze  daar  het  inzicht  dat  levensbreed
leren  een  onderdeel  van  het  beroep  betekent.  We  vinden  geen  onderscheid  terug
in de  tweede  graad.  

Verder  vinden  we  nog  kleine  effecten  voor  SES en  intelligentie.  Jongeren  met
ouders  met  gemiddeld  hoge  sociaal-economische  status  vertonen  minder  intentie
om  na  hun  secundair  onderwijs  verder  te  studeren.  Dit  toont  nogmaals  aan  hoe
groot  de  invloed  van  sociale  achtergrond  is  op  studietrajecten.  Telkens  we  een
significant  effect  vonden  van  SES dan  bleek  het  in  de  omgekeerde  richting  te
liggen  t.o.v.  het  verwachte  beeld.  Jongeren  uit  sociaal  sterke  gezinnen  vinden

25 De variabele  voltijds /deeltijds  werd  niet  ingevoegd  in dit  model.  De idiosyncratische  variantie
maakt  de  covariantiematrix  negatief  definiet,  als gevolg  van  een  gebrek  aan  valide  cases in het
deeltijds  onderwijs.
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blijkbaar  zelf  dat  ze  niet  op  hun  plaats  zitten  in  het  beroepsonderwijs,  zij ervaren
een  hoger  schoolonbehagen  en  een  minder  positieve  schoolbeleving  in  het
algemeen.  En nu  blijken  ze  ook  nog  minder  geneigd  te  zijn  om  zich  verder  bij te
scholen  indien  dat  noodzakelijk  zou  blijken.  Het  lijkt  er  op  dat  jongeren  met  een
hoger  dan  gemiddeld  SES die  in  het  BSO terechtkomen  dat  als  een  falen  ervaren
en afzien  van  verdere  ambities  op  schoolgebied.  Het  effect  dat  we  vinden  voor  IQ
is zo klein  dat  we  het  niet  verder  in detail  zullen  bespreken.

Het  model  verklaart  de  schoolverschillen  bijna  volledig  weg.  De  initiële
intraschoolcorrelatie  van  het  algemeen  model  bedroeg  29%. Na  controle  voor  de
overige  variabelen  blijft  daar  nog  slechts  3,4% van  over.  Levenslang  leren  hangt
meer  af  van  individuele  kenmerken  dan  van  schoolkenmerken,  en  dus  impliciet
ook  van  het  verschil  tussen  modulair  en  lineair  onderwijs.  Ook  uit  de  aparte
analyses  voor  de  verschillende  graden  blijkt  dat  expliciete  schoolverschillen
weinig  tot  niets  bijdragen  aan  de  verklaring  van  de  variatie  op  levenslang  leren.  In
de  vierde  graad  wordt  de  intraschoolcorrelatie  gehalveerd  van  14% naar  7%. Voor
de  tweede  graadsopleidingen  wordt  zelfs  geen  schoolvariantie  meer  geschat  na
invoering  van  de  controlevariabelen.  

Tabel 70: tweelevel model voor levenslang leren, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.355 1.840 Const.  (1) 0.407 23.260
Ses -0.007 0.367 Const.  (2) 0.030 1.033
Geslacht -0.053 1.057

Levenslang  Visuele  IQ 0.004 2.335
leren Tijd IQ -0.001 1.156

Etnische  origine -0.086 1.029
Levenslang  leren   0-
met. 0.466 21.877
Modulair  -0.210 5298

R²=30,41%.

Tabel 71: tweelevel model voor levenslang leren, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.342 1.317 Const.  (1) 0.643 14.619
Ses -0.064 2.036 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht 0.102 1.425

Levenslang  Visuele  IQ -0.002 0.855
leren Tijd IQ 0.000 0.106

Etnische  origine -0.048 0.498
Levenslang  leren
0-met. 0.419 11.891
Modulair  -0.009 0.133

R²=24,96%
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3 Conclusie  levenslang  leren

In het  kader  van  veranderingen  op  de  arbeidsmarkt  de  laatste  jaren  worden  steeds
meer  kwalificaties  vereist.  Kwalificaties  die  lang  niet  allemaal  kunnen  opgedaan
worden  tijdens  de  loop  van  de  initiële  periode  van  onderwijs  in  het  leven  van
personen.  Vandaar  dat  de  invoering  van  het  project  modularisering  eveneens  een
stimulans  moest  bieden  om  gedurende  de  actieve  periode  van  de  levensloop
bijscholingen  te  volgen.  Op  termijn  is  het  ook  de  bedoeling  om  voortgezette
opleidingen  bij  de  VDAB  en  centra  volwassenonderwijs  volgens  een  modulaire
structuur  te  laten  verlopen.  Zodoende  kunnen  kortere  opleidingen  aangeboden
worden  die  nauwer  aansluiten  bij de  reeds  elders  behaalde  kwalificaties. 

Levenslang  en  levensbreed  leren  zijn  natuurlijk  moeilijk  te  meten  begrippen  bij
jongeren  die  hun  diploma  of  getuigschrift  secundair  onderwijs  nog  moeten
behalen.  Vandaar  dat  de  stimulans  tot  levenslang  leren  hier  geoperationaliseerd
wordt  als  een  houding.  We hebben  het  inzicht  in  de  nood  en  de  bereidheid  om  in
de  toekomst  tijdens  de  arbeidsmarktcarrière  momenten  van  verdere  educatie  in te
lassen,  bevraagd.  Daarnaast  werd  naar  de  algemene  maatschappelijke  interesse
van  de  respondenten  gepeild.  Op  die  manier  hopen  we  een  inzicht  te  verwerven
in  hoeverre  de  invoering  van  het  project  modularisering  in  het  secundair
beroepsonderwijs  heeft  bijgedragen  tot  een  verhoogde  bereidheid  tot  levenslang
leren.

Het  antwoord  op  de  vraag  of  het  de  invoering  van  modulair  onderwijs  een
stimulans  is geweest  op  de  intentie  tot  levenslang  en  levensbreed  leren  is negatief.
We vinden  geen  significant  verschil  tussen  de  respondenten  uit  de  experimentele
groep  en  de  controlegroep  voor  algemene  interesse  en  het  effect  van
modularisering  op  de  schaal  voor  levenslang  leren  blijkt  weer  een  steekproefeffect
te  zijn.  Modulaire  respondenten  uit  de  vierde  graadsopleidingen  scoren
beduidend  lager  dan  hun  collega's  die  nog  lineair  verpleegkunde  onderwijs
volgen.  Vermits  deze  laatste  categorie  in  hun  laatste  jaar  zitten,  hebben  zij meer
ervaring  opgedaan  tijdens  stages  en  kunnen  zij  beter  inschatten  in  hoeverre  de
noodzaak  tot  levenslang  leren  van  belang  is.  In  de  tweede  graad  voltijds  konden
we  geen  verschil  maken  tussen  jongeren  uit  de  twee  onderzoeksgroepen.  

Wel  kunnen  we  stellen  dat  jongeren  uit  de  vierde  graad  gemiddeld  hoger  scoren
op  de  schaal  voor  levenslang  leren  tegenover  jongeren  uit  de  tweede  graad.  Dat
ligt  binnen  de  lijn van  de  verwachtingen  gezien  het  feit  dat  jongeren  uit  de  vierde
graad  verpleegkunde  de  facto  een  eerste  stap  in  de  richting  van  levenslang  leren
hebben  gezet.  Zij volgen  namelijk  een  voortgezette  opleiding  en  vormen  als groep
dus  reeds  een  selectie  op  de  categorie  tweede  graadsstudenten.  Slechts  een
beperkte  proportie  leerlingen  die  momenteel  in  de  tweede  graad
beroepsonderwijs  zitten  zal  opteren  voor  een  vierde  graadsopleiding.  Blijkbaar  is
dat  een  eerste  stap  in de  richting  van  levenslang  en levensbreed  leren.
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Er  spelen  ook  nog  twee  kleinere  invloeden  op  de  intentie  tot  levenslang  leren.
Jongeren  uit  de  tweede  graad  voltijds  met  een  hogere  SES dan  hun  klasgenoten
scoren  lichtjes lager  op  de  schaal  voor  levenslang  leren.  Als we  dat  naast  een  hoger
schoolonbehagen  en  negatievere  schoolbeleving  plaatsen,  moeten  we  vaststellen
dat  de  bepaaldheid  van  studietrajecten  verstrekkende  gevolgen  heeft.  Indien  je
terecht  komt  in het  BSO met  een  relatief  hogere  sociaal-economische  status,  voel  je
dus  niet  op  je plaats.  Het  lijkt erop  dat  deze  jongeren  dit  dan  ook  als  een  eindpunt
beschouwen.  Anderzijds  is  er  nog  een  marginaal  effect  van  intelligentie  op
levenslang  leren  in de  vierde  graad.  Jongeren  met  een  hogere  score op  onze  IQ-test
halen  ook  een  licht  positiever  resultaat  op  de  schaal  voor  levenslang  leren.  Het
effect is echter  zo klein  dat  we  er verder  geen  belang  aan  hechten.
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HOOFDSTUK 9
DOORZICHTIG MAKEN VAN HET
ONDERWIJSAANBOD

De  vijfde  doelstelling  gekoppeld  aan  het  project  modularisering  bestaat  erin  om
leerlingen  uit  het  secundair  beroepsonderwijs  een  betere  kennis  bij te brengen  van
de  verschillende  mogelijkheden  die  bestaan  binnen  het  onderwijs.  Dit  geldt  zowel
voor  mogelijkheden  binnen  het  kader  van  het  secundair  onderwijs,  als  voor
verdere  opleidingsmogelijkheden.  In  het  kader  van  levenslang  en  levensbreed
leren  wordt  het  noodzakelijk  dat  ook  mensen  in de  secundaire  sector  zich  nieuwe
technieken  en technologieën  eigen  maken.  

Onderwijstrajecten  binnen  een  secundaire  opleiding  zouden  duidelijker  moeten
worden  doordat  opleidingen  gemodulariseerd  worden.  Leerlingen  kunnen  zien
welke  modules  kunnen  leiden  tot  welke  afstudeerrichtingen  en  welke  modules
onontbeerlijke  vakinhouden  bevatten  voor  welke  verdere  modules.  Door  het
efficiënter  navigeren  tussen  verschillende  modules  in  plaats  van  volledige
studiejaren  worden  jongeren  minder  snel  afgeschrikt  om  hun  kans  te  gaan  in  het
onderwijs,  zowel  tijdens  hun  secundaire  studies  en  daarna.  Want  levenslang  en
levensbreed  leren  veronderstelt  bijna  a  priori  een  hogere  opleiding  of  verdere
cursus.

Uit  eerder  onderzoek  blijkt  nu  dat  het  nu  net  dit  deel  van  de  bevolking  is dat  de
toegang  tot  het  anders  zo  gedemocratiseerde  onderwijslandschap  (Belet,  H.  &
Laurijssen,  I,  2002,  p198;  SONAR,  2001).  niet  vindt.  Jongeren  in  het
beroepsonderwijs  ervaren  het  secundair  onderwijs  nog  steeds  als  een  eindpunt.
Een doorstroming  naar  verdere  educatie  is enkel  weggelegd  voor  studenten  in het
algemeen  secundair  onderwijs  en  in  mindere  mate  voor  ook  wel  voor  het
technisch  secundair  onderwijs.  In  Tabel  72 wordt  een  vergelijking  gemaakt  op
basis  van  gevolgde  onderwijsvorm  in het  secundair  voor  wat  betreft  doorstroming
naar  de  verschillende  soorten  hoger  onderwijs.  Minder  dan  1 jongere  op  5 met  een
diploma  van  het  7de  jaar  beroepsonderwijs  zal  verder  studeren.  Belet  en
Laurijssen  vinden  daarenboven  dat  van  die  17% op  23-jarige  leeftijd  slechts  een
kwart  ook  effectief  een  diploma  heeft  behaald.  Ruim  61% heeft  de  hogere  studies
reeds  gestaakt  (Belet, H. & Laurijssen,  I, 2002, p198; SONAR, 2001).
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Tabel 72:Deelname aan hoger onderwijs naar diploma secundair onderwijs (in %).

Universitair HO  2c HO  1c Totaal

Totaal  (N=2365) 25,3 11,6 40,0 77,0

7de jaar BSO 1,3 0,0 15,7 17,0

TSO 3,6 10,3 55,5 69,4

ASO 46,0 15,4 35,4 96,7

Bron: SONAR C76 (23)

Uit  dezelfde  studie  blijkt  tevens  dat  het  onderwijsniveau  van  de  vader  nog  een
belangrijke  bijdrage  levert  aan  de  schoolcarrière  van  zoon  of  dochter.  Indien  de
voorgaande  onderwijspositie  in  rekenschap  gebracht  wordt  – deze  wordt  reeds
bepaald  door  sociale  achtergrond  –  blijkt  dat  leerlingen  uit  het  BSO  met  een
hoogopgeleide  vader  in  dubbel  zo  veel  gevallen  aan  hogere  studies  beginnen  dan
hun  collega's  met  een  minder  gunstige  sociale  achtergrond  (28,1% tegen  12,7%).
Het  valt  dus  te  verwachten  dat  jongeren  uit  een  gezin  met  een  hogere  sociaal-
economische  status  een  duidelijkere  kijk  hebben  op  hun  verschillende  opties  wat
betreft  onderwijsloopbaan.

1 Analyse

Net  zoals  voor  de  andere  doelstellingen  werden  ook  met  betrekking  tot  het
doorzichtig  maken  van  het  onderwijsaanbod  een  aantal  batterijen  vragen
ontwikkeld  die  moesten  peilen  naar  de  perceptie  van  doorzichtigheid  bij  de
respondenten.  Echter  bleek  meteen  na  de  eerste  bevraging  dat  er  een
interpretatieprobleem  opdook.  In  plaats  van  de  vragen  op  te  vatten  als  een  soort
quiz,  met  goed- fout  antwoordmogelijkheden,  werd  steevast  de  bereidheid  tot  het
volgen  van  die  bepaalde  richtingen  weergegeven  op  de  antwoordbladen.  Vandaar
dat  in  samenspraak  met  de  stuurgroep  beslist  werd  om  de  voorgelegde
vragenlijsten  aan  te  passen.  Deze  evolutie  heeft  als  gevolg  dat  een  longitudinale
vergelijking  over  de  twee  meetpunten  strikt  genomen  niet  mogelijk is. Het  spreekt
voor  zich  dat  enkel  indien  exact  dezelfde  vragen  werden  voorgelegd  men  kan
overgaan  tot  vergelijkingen  in de  tijd. 

In  tegenstelling  tot  de  andere  schalen  werd  dit  aspect  van  de  vragenlijst  louter
opgevat  als een  test.   Daarom  werden  de  ingevulde  waarden  gecorrigeerd  en werd
de  individuele  som  berekent  op  de  twee  vragenlijsten.   De  scores  op  die  test
worden  dan  vergeleken  in  een  multilevel  analyse  volgens  het  stramien  van  de
overige  doelstellingen.  De  resultaten  worden  gepresenteerd  in  Tabel  73,  Tabel  74
en Tabel  75
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Tabel 73: tweelevel model voor doorzichtig onderwijsaanbod, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 10,210 5,466 Const.  (1) 17,290 17,153
Ses -0,306 1,352 Const.  (2) 0,086 0,426
Geslacht -0,441 1,021

Doorzichtig Visuele  IQ 0,000 0,004
onderswijs- Tijd IQ 0,008 0,997
bod Etnische  origine -1,627 2,079

Graad 0,371 1,502
Voltijds /deeltijds -0,274 0,286
Doorzichtig
onderswijsaanbod
0-met. 0,204 3,692
Modulair  0,470 1,320

R²=4,41%

Buiten  de  score  op  de  test  tijdens  te  eerste  bevraging  heeft  enkel  de  etnische
origine  van  respondenten  een  significante  invloed  op  de  kennis  van  opleidings -
mogelijkheden.  Jongeren  met  ouders  met  een  niet-Europese  nationaliteit  scoren
meer  dan  anderhalve  punt  lager  op  de  test  dan  hun  autochtone  tegenhangers.  Zij
worden  met  andere  woorden  niet  bereikt  als  het  gaat  om  de  mogelijkheden  tot
levenslang  leren  te verduidelijken.  

We vinden  geen  significant  verschil  tussen  de  twee  onderzoeksgroepen.  Ook  hier
kunnen  we  dus  niet  stellen  dat  de  invoering  van  modulair  onderwijs  een
drastische  verandering  heeft  teweeggebracht.  De  verschillen  tussen  scholen  zijn
trouwens  uiterst  klein.  De  initiële  intraschoolcorrelatie  bedraagt  slechts  2,6% en
wordt  quasi  totaal  wegverklaard  na  invoering  van  de  controlevariabelen.  

Als  we  analyse  opsplitsen  naar  groep  dan  zien  we  dat  enkel  in  de  tweede  graad
voltijds  nog  een  significant  effect  te  vinden  is,  namelijk  van  sociaal-economische
status.  Jongeren  uit  gezinnen  met  een  lage  SES hebben  een  beter  inzicht  in  de
verschillende  opleidingstrajecten  in  het  Vlaamse  onderwijs.  Omgekeerd  betekent
dat  dat  jongeren  met  een  hoge  SES minder  goed  op  de  hoogte  zijn  van  hun
mogelijkheden.  Zoals  eerder  aangehaald  zou  dat  te maken  kunnen  hebben  met  het
feit  dat  zij  via  de  ‘waterval’  in  het  beroepsonderwijs  zijn  terechtgekomen  en
verder  studeren  niet  langer  als een  optie  beschouwen.  
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Tabel 74: tweelevel model voor doorzichtig onderwijsaanbod, 4de graad
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 12,290 4,019 Const.  (1) 16,940 14,603
Ses 0,308 0,888 Const.  (2) 0,095 0,554
Geslacht -0,263 0,458

Doorzichtig  Visuele  IQ -0,005 0,229
onderwijs- Tijd IQ 0,017 1,853
aanbod Etnische  origine -2,470 1,624

Doorzichtig
onderswijsaanbo
d  0-met. 0,202 3,165
Modulair  0,738 1,724

R²=2,75%

Tabel 75: tweelevel model voor doorzichtig onderwijsaanbod, 2de graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 9,492 3,922 Const.  (1) 15,380 8,282
Ses -0,922 2,952 Const.  (2) 0,774 0,882
Geslacht -0,284 0,348

Doorzichtig Visuele  IQ 0,008 0,345
onderwijs- Tijd IQ -0,011 0,589
aanbod Etnische  origine -1,328 1,436

Doorzichtig
onderswijsaanbod
0-met. 0,301 2,681
Modulair  -0,231 0,293

R²=12,63%

2 Conclusie  doorzichtig  onderwijsaanbod

Zoals  verwacht  vonden  we  geen  verschillen  terug  tussen  jongeren  uit  de
modulaire  groep  en  hun  leeftijdsgenoten  uit  het  traditioneel  onderwijs.  Enkel  de
score  op  een  eerder  afgenomen  test  met  dezelfde  vragen  bleek  een  degelijke
voorspellingskracht  te  hebben  voor  de  huidige  score.  Uit  het  algemeen  model
kwam  wel  naar  voren  dat  jongeren  van  uitheemse  afkomst  beduidend  minder
goed  weten  wat  de  mogelijke  studietrajecten  zijn.  In  de  opgesplitste  analyses  valt
dat  effect  echter  weg  en  vinden  we  enkel  in  de  tweede  graad  voltijds  nog  één
significante  invloed,  namelijk  van  SES. Verrassend  genoeg  behalen  jongeren  met
een  hoge  SES, een  lagere  score  op  de  vragenlijst  dan  hun  klasgenoten  met  een
relatief  lagere  sociale  status.

Globaal  genomen  moeten  we  echter  concluderen  dat  de  doelstelling  om  jongeren
een  beter  inzicht  te  geven  in  de  doorstroommogelijkheden  binnen  het  Vlaamse
onderwijs  mislukt  is.  Gezien  het  gebrek  aan  schaalbaarheid  van  de  vragenlijst
moeten  we  echter  opmerken  dat  we  deze  doelstelling  niet  even  meticuleus  hebben
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kunnen  onderzoeken  als  de  overige  vier,  maar  zelfs  als  we  onze  meetstandaard
verlagen  komen  we  niet  tot  een  significant  effect. 
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HOOFDSTUK 10
VERHOGEN VAN WELBEVINDEN D.M.V.
TUSSENTIJDSE SUCCESBELEVING (ENKEL
COHORTE 1)

Vermits  het  experiment  is opgestart  verspreid  over  twee  instapjaren,  kunnen  we
voor  wat  betreft  cohorte  1  nog  een  stap  verder  gaan  dan  de  bovenstaande
analyses.  Daar  waren  we  beperkt  tot  een  vergelijking  over  de  tijd  van  2
meetmomenten:  een  0-meting  en  een  1-meting.  Waar  dat  ons  een  duidelijk  beeld
heeft  geschetst  van  hoe  jongeren  reageren  op  het  modulair  onderwijs  na  één
volledig  schooljaar,  zal  het  duidelijk  zijn  dat  bepaalde  doelstellingen  eerder  een
werk  van  lange  adem  zijn.  Vandaar  dat  een  analyse  nog  een  jaar  verder  niet
noodzakelijk  dezelfde  resultaten  moet  opleveren.  

De  respondenten  uit  cohorte  1 zijn  een  derde  keer  bevraagd,  we  zullen  verder
refereren  naar  deze  bevraging  als  de  2-meting.  We  hebben  uiteraard  dezelfde
vragenlijsten  gebruikt  om  longitudinale  vergelijking  mogelijk  te  maken.  In  de
komende  paragrafen  wordt  een  overzicht  gepresenteerd  van  de  resultaten  van
deze  analyses.  We hebben  dezelfde  volgorde  behouden,  we  starten  met  het  meten
van  het  welbevinden  van  jongeren,  gevolgd  door  de  analyses  voor  flexibele
afstemming  op  de  arbeidsmarkt  en  stimulans  tot  levenslang  leren.  Verder  moeten
we  opmerken  dat  ook  dezelfde  statistische  methode  gehanteerd  werd.  We maken
gebruik  van  multilevel  analyses  die  toelaten  om  de  schoolvariantie  in  beeld  te
brengen.  Een  uitgebreidere  uitleg  over  deze  techniek  werd  gegeven  in  hoofdstuk
5. Het  enige  verschil  met  de  analyses  voor  de  totale  steekproef  is dat  we  de  score
voor  de  2-meting  als  afhankelijke  variabele  zullen  gebruiken  en  dat  we  een  extra
onafhankelijke  variabele  aan  de  analyses  hebben  toegevoegd,  met  name  de  score
tijdens  de  1-meting.

Voor  een  inhoudelijke  uitwijding  over  de  gebruikte  schalen  verwijzen  we
eveneens  naar  de  voorgaande  hoofdstukken.  We  beperken  ons  hier  tot  het
beantwoorden  van  de  vraag  of  hoe  de  invoering  van  het  modulair  onderwijs
bijdraagt  aan  het  behalen  van  de  verschillende  doelstellingen  enerzijds  en  een
presentatie  van  de  significante  effecten  anderzijds.  Overeenkomstig  met  de
analyses  voor  de  volledige  steekproef  zullen  we  steeds  een  algemene  analyse
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presenteren,  gevolgd  door  een  opgesplitste  oefening  voor  de  vierde  graad  en  de
tweede  graad  voltijds.  Wederom  zijn  er  niet  voldoende  bruikbare  enquêtes  van
leerlingen  uit  het  deeltijds  onderwijs  om  een  stabiele  analyse  op  uit  te  voeren.
Tevens  moet  worden  opgemerkt  dat  de  hoge  non-respons  ons  ook  parten  heeft
gespeeld  bij de  overige  analyses,  enige  voorzichtigheid  is dan  ook  geboden  bij het
interpreteren  van  de  resultaten.  In  een  aantal  gevallen  zullen  we  namelijk
spectaculair  ogende  bevindingen  doen,  die  vooral  te wijten  zijn aan  een  tekort  aan
een bepaalde  categorie  respondenten.

De verwachting  is dat  we  in  navolging  van  de  analyses  van  de  0-meting  tot  de  1-
meting  weinig  verbanden  kunnen  aantonen  m.b.t.  tot  de  invoering  van  het
modulair  onderwijs  in  het  secundair  beroepsonderwijs.  De  weinig  significante
verbanden  die  we  in  de  voorgaande  hoofdstukken  vonden,  waren  allemaal  te
wijten  aan  de  steekproefopbouw  in de  vierde  graad.  Daarnaast  waren  er ook  geen
verbanden  die  zogenaamd  borderline- significant  waren.  Het  zullen  vooral  de
scores  op  de  voorgaande  metingen  zijn die  een  belangrijk  inzicht  verschaffen  over
de  respectievelijke schalen.  

1 Algemeen  Welbevinden

1.1 Demotie

De resultaten  in  Tabel  76 geven  een  eerste  indicatie  van  onze  verwachting  dat  het
vooral  de  scores  bij  voorafgaande  metingen  zijn  die  een  significante  invloed
hebben  op  de  schalen.  Zo ook  met  demotie,  het  is daarenboven  de  score  tijdens  de
laatste  bevraging  de  beste  voorspellingskracht  heeft.  Verder  is  in  het  algemene
model  enkel  de  variabele  etniciteit  significant.  Wederom  vinden  we  geen  indicatie
dat  de  invoering  van  het  modulair  onderwijssysteem  een  verhoging  dan  wel
verlaging  van  het  algemeen  welbevinden  van  jongeren  met  zich  mee  heeft
gebracht.  

Het  gevonden  onderscheid  tussen  autochtone  en  allochtone  jongeren  is  volledig
toe  te  schrijven  aan  de  vierde  graadsopleidingen,  in  de  tweede  graad  vervalt  het
effect.  Etnische  origine  wordt  zelfs  de  belangrijkste  indicator  van  demotie  in  de
vierde  graad.  De  richting  van  het  verband  is  misschien  omgekeerd  aan  wat  we
zouden  verwachten,  allochtone  studenten  hebben  namelijk  bijna  57%  van  een
standaardafwijking  de  kans  om  een  hoog  demotisch  profiel  te  vertonen  dan  hun
autochtone  klasgenoten  (zie  Tabel  77). De  grootte  van  het  effect  moet  getemperd
worden  door  op  te merken  dat  er  in  cohorte  1 slechts  34 jongeren  met  ouders  van
allochtone  afkomst  in de  vierde  graad  zitten.  Dat  komt  overeen  met  een  kleine  3%
van  de  totale  groep.  Belangrijker  vanuit  statistisch  oogpunt  is  dat  34
respondenten,  die  nog  verder  opgesplitst  worden  in verschillende  cellen,  te weinig
is om  betrouwbare  uitspraken  te  doen.  Waarschijnlijk  is er  een  verschil  tussen  de
twee  groepen  jongeren,  al  is het  nog  maar  de  vraag  of dat  verschil  daadwerkelijk
zo groot  is.
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Tabel 76: tweelevel model voor demotie, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,015 0.041 Const.  (1) 0.409 12.440
Ses -0,025 0.517 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht -0,118 1.322

Demotie Visuele  IQ 0,006 1.961
Tijd IQ 0,000 0.200
Etnische  origine -0,307 2.231
Graad 0,060 1,155
Voltijds /deeltijds 0,064 0,318
Demotie  0-met. 0,230 4.874
Demotie  1-met. 0,334 7.935
Modulair  0,079 0.832

R²=46,52%

Tabel 77: tweelevel model voor demotie, vierde graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.763 1.298 Const.  (1) 0.385 10.079
Ses 0.014 0.182 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht -0.168 1.208

Demotie Visuele  IQ 0.001 0.255
Tijd IQ 0.001 0.379
Etnische  origine -0.583 2.033
Demotie  0-met. 0.334 5.162
Demotie  1-met. 0.281 5.119
Modulair  -0.077 0.402

R²=29,17%

In de  tweede  graad  vinden  we  enkel  effecten  terug  van  de  voorgaande  metingen,
verder  zijn  er  geen  andere  variabelen  die  een  significante  bijdrage  leveren  aan  de
score  op  de  demotieschaal.  Net  zoals  bij de  analyses  voor  de  totale  steekproef  is de
schoolvariantie  uiterst  beperkt  en verdwijnt  ze volledig  bij controle  voor  de  andere
indicatoren.

Tabel 78: tweelevel model voor demotie, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.545 1.233 Const.  (1) 0.437 8.774
Ses 0.053 0.785 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht -0.065 0.498

Demotie Visuele  IQ 0.010 2.274
Tijd IQ -0.001 0.258
Etnische
origine 0.212 1.287
Demotie  0-
met. 0.157 2.165
Demotie  1-
met. 0.351 5.045
Modulair  0.092 0.748
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R²=21,19%

1.2 Academisch  negatief  zelfconcept

Ook  bij  academisch  negatief  zelfconcept  zijn  de  scores  op  de  voorafgaande
bevragingen,  samen  met  etnische  afkomst  de  belangrijkste  indicatoren  (Tabel  79).
Ditmaal  is  het  effect  van  etniciteit  echter  toe  te  schrijven  aan  de  respondenten  in
de  tweede  graadsopleidingen,  zoals  blijkt  uit  Tabel  81.  Allochtonen  jongeren
scoren  40% van  een  standaardafwijking  hoger  - en dus  negatiever  - op  deze  schaal
dan  hun  Vlaamse  klasgenoten.  In  tegenstelling  tot  de  vierde  graad  hebben  we
voldoende  allochtone  respondenten  in  cohorte  1 om  de  bevinding  enige  validiteit
te geven.  In vergelijking  met  hun  Belgische  klasgenoten  vinden  jongeren  met  niet-
Europese  ouders  dat  ze  het  tempo  van  de  lessen  minder  goed  aankunnen  en  dat
ze minder  goed  kunnen  studeren.  

De analyse  voor  de  globale  steekproef  in  de  vierde  graad  toonde  aan  dat  jongens
een  minder  gunstig  academisch  zelfbeeld  hebben  dan  meisjes.  Die  trend  zet  zich
een  schooljaar  later  verder  door.  Tabel  80 laat  zien  dat  vrouwelijke  studenten  in de
vierde  graad  33% van  een  standaardafwijking  lager  scoren  dan  hun  mannelijke
klasgenoten,  oftewel  minder  er  een  minder  negatief  zelfbeeld  op  na  houden.  De
grootte  van  het  effect  is dus  nog  toegenomen.  Eigenlijk  hadden  we  verwacht  dat
het  tegengestelde  zou  gebeuren.  De verklaring  die  we  gaven  voor  het  verschil  was
een  te  scheve  geslachtsverdeling.  De  weinige  jongens  (ca.  10%) vormen  zo  een
specifieke  subgroep   - zij  hebben   zeer  bewust  voor  verpleegkunde  gekozen  en
bijgevolg  zijn  ze  meer  dan  gemiddeld  gemotiveerd  zijn  -  tegenover  de  grote
meerderheid  meisjes.  We  hadden  verwacht  dat  een  deel  van  de  niet  succesvolle
meisjes  zouden  afhaken  en  bijgevolg  de  totale  score  voor  vrouwelijke  studenten
verhogen.  Het  verschil  tussen  de  geslachten  zou  dan  moeten  verkleinen.  Het
tegendeel  blijkt  waar  te  zijn.  Waar  de  mogelijke  oorzaak  ligt  is  niet  helemaal
duidelijk.

Tabel 79: tweelevel model voor academisch negatief zelfconcept, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,360 0.947 Const.  (1) 0.565 13.211
Ses -0,053 1.007 Const.  (2) 0.005 0.512
Geslacht -0,183 1,720
Visuele  IQ 0,004 1.213
Tijd IQ 0,000 0.116
Etnische  origine 0,385 2.602
Graad 0,125 1,977

Academisch Voltijds /deeltijds -0,347 1,546
 Zelfconcept Academisch

Zelfconcept      0-
met. 0,369 8.485
Academisch
Zelfconcept      1-
met. 0,306 6,992
Modulair  -0,086 0,778
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R²=43,86%

Ook  het  academisch  zelfbeeld  van  jongeren  lijkt  niet  beïnvloed  te  zijn  geweest
door  de  invoering  van  het  modulaire  onderwijssysteem.  Naast  het  feit  dat  in noch
voor  de  globale  analyse,  noch  voor  de  opgesplitste  modellen  significante
verbanden  kunnen  worden  aangetoond,  zijn  er  geen  verschillen  in  absolute
waarden  te  vinden  tussen  de  twee  onderzoeksgroepen.  Zelfs  na  twee  volledige
schooljaren  les  te  hebben  gekregen  in  het  modulair  onderwijs  vinden  we  geen
verschillen  terug  m.b.t.  academisch  zelfconcept.

Tabel 80: tweelevel model voor academisch negatief zelfconcept, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.393 0.626 Const.  (1) 0.456 9.547
Ses -0.108 1.460 Const.  (2) 0.008 0.771
Geslacht -0.329 2.247
Visuele  IQ 0.002 0.489
Tijd IQ 0.000 0.070
Etnische
origine 0.130 0.451

Academisch
Zelfconcept

Academisch
Zelfconcept
0-met. 0.264 4.765
Academisch
Zelfconcept
1-met. 0.401 7.653
Modulair  -0.023 0.111

R²=32,96%

Tabel 81: tweelevel model voor academisch negatief zelfconcept, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.684 1.371 Const.  (1) 0.713 8.358
Ses 0.000 0.006 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht -0.075 0.434
Visuele  IQ 0.005 0.988
Tijd IQ -0.002 0.431
Etnische
origine 0.406 2.105

Academisch
Zelfconcept

Academisch
Zelfconcept
0-met. 0.444 6.094
Academisch
Zelfconcept
1-met. 0.221 2.738
Modulair  -0.065 0.425

R²=21,46%
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1.3 Zelfbeeld

Het  algemene  zelfbeeld  van  jongeren  verschilt  vooral  van  geslacht,  vrouwelijke
respondenten  hebben  een  negatievere  perceptie  van  zichzelf  dan  hun  mannelijke
leeftijdsgenoten.  Uit  Tabel  83 blijkt  dat  het  effect  enkel  terug  te  vinden  is  in  de
vierde  graad.  We  kunnen  ons  dan  ook  afvragen  in  hoeverre  we  het  kunnen
veralgemenen.  De richting  verpleegkunde  heeft  nog  steeds  een  uiterst  vrouwelijke
connotatie.  Slechts  10% van  de  respondenten  in  de  vierde  graad  zijn  dan  ook  van
het  mannelijk  geslacht.  Deze  subgroep  vormt  zulk  een  specifieke  categorie  dat  het
gevaarlijk is om aan  de  hand  van  de  resultaten  in Tabel  83 een  algemene  conclusie
over  zelfbeeld  te  trekken.  In  de  tweede  graad  vinden  we  geen  gelijkaardige
resultaten,  waardoor  we  dit  verschil  afdoen  als  een  vals  effect  dat  louter
afhankelijk  is  van  de  specifieke  opbouw  van  de  onderzoeksgroep  in  de  vierde
graadsopleiding.

Tabel 82: tweelevel model voor zelfbeeld, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,039 0,106 Const.  (1) 0.481 13.337
Ses -0,042 0.869 Const.  (2) 0.007 0.712
Geslacht -0,181 1,829

Zelfbeeld Visuele  IQ -0,004 1.429
Tijd IQ 0,003 1.832
Etnische  origine 0,187 1.313
Graad 0,063 1.059
Voltijds /deeltijds 0,243 1,075
Zelfbeeld  0-met. 0,305 7.907
Zelfbeeld  1-met. 0,297 6.689
Modulair  0,040 0.379

R²=26,64%

Tabel 83: tweelevel model voor zelfbeeld, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.721 1.245 Const.  (1) 0.381 9.731
Ses 0.015 0.219 Const.  (2) 0.010 0.658
Geslacht -0.312 2.363

Zelfbeeld Visuele  IQ 0.000 0.047
Tijd IQ 0.003 1.486
Etnische  origine 0.121 0.459
Zelfbeeld  0-met. 0.257 5.840
Zelfbeeld  1-met. 0.404 7.290
Modulair  -0.085 0.485
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Tabel 84: tweelevel model voor zelfbeeld, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.420 0.896 Const.  (1) 0.640 8.730
Ses -0.084 1.079 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht -0.050 0.315

Zelfbeeld Visuele  IQ -0.008 1.709
Tijd IQ 0.002 0.590
Etnische  origine 0.269 1.444
Zelfbeeld  0-met. 0.388 5.049
Zelfbeeld  1-met. 0.163 2.073
Modulair  0.076 0.545

R²=30,13%

Het  zelfbeeld  van  jongeren  is niet  afhankelijk  van  de  onderwijsvorm  waarin  men
les  volgt.  Jongeren  uit  de  experimentele  groep  die  in  hun  derde  'jaar'  modulair
onderwijs  zitten  vertonen  geen  tekenen  van  een  hoger  zelfbeeld  als gevolg  van  het
systeem  van  tussentijdse  succesbeleving.  Tenzij we  voor  toekomstbeeld  een  geheel
ander  beeld  krijgen  ziet  het  ernaar  uit  dat  de  doelstelling  om  het  welbevinden  van
jongeren  te verhogen,  althans  voor  algemeen  welbevinden,  niet  gehaald  wordt.

1.4 Toekomstbeeld

Tabel 85: tweelevel model voor toekomstbeeld, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -1,319 3,040 Const.  (1) 0.479 10.659
Ses -0,141 2.194 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht 0,186 1.635

Toekomstbeeld Visuele  IQ 0,003 0.897
Tijd IQ 0,002 0.944
Etnische  origine 0,27 1.525
Graad 0,033 0,450
Voltijds /deeltijds 0,412 1,507
Toekomstbeeld      0-
met. 0,238 4.119
Toekomstbeeld      1-
met. 0,319 5.814
Modulair  -0,011 0.080

R²=42,40%

Hoe  jongeren  tegen  de  toekomst  aankijken  hebben  we  gemeten  aan  de  hand  van
de  schaal  voor  toekomstbeeld.  De  verschillende  modellen  worden  gepresenteerd
in  Tabel  85,  Tabel  86 en  Tabel  87. Ook  hier  vinden  we  geen  onderscheid  tussen
jongeren  in  het  modulair  onderwijs  en  hun  leeftijdsgenoten  uit  de  controlegroep.
Dat  betekent  dat  geen  enkele  maat  voor  algemeen  welbevinden  een  indicatie  geeft
dat  het  welbevinden  van  jongeren  beïnvloed  is geweest  door  de  invoering  van  het
modulair  onderwijs. 
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Opvallend  is het  effect  van  SES op  het  toekomstbeeld.  Jongeren  wiens  ouders  een
laag  opleidingsniveau  koppelen  aan  een  minder  gunstige  plaats  op  de
arbeidsmarkt  hebben  een  negatievere  uitkijk op  hun  verdere  leven.  We vinden  het
effect  terug  in  de  vierde  graad.  Ondanks  het  feit  dat  jongeren  in  een  voortgezette
opleiding  zijn  terecht  gekomen,  blijken  zij  toch  veel  minder  gerust  te  zijn  in  de
toekomst  dan  hun  klasgenoten  uit  meer  gegoede  gezinnen.  

Tabel 86: tweelevel model voor toekomstbeeld, vierde graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.265 0.381 Const.  (1) 0.417 8.273
Ses -0.238 2.367 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht 0.128 0.782

Toekomstbeeld Visuele  IQ 0.001 0.150
Tijd IQ 0.000 0.035
Etnische  origine 0.143 0.377
Toekomstbeeld     0-
met. 0.207 2.863
Toekomstbeeld      1-
met. 0.383 5.763
Modulair  -0.084 0.357

R²=30,43%

Tabel 87: tweelevel model voor toekomstbeeld, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.948 1.697 Const.  (1) 0.576 5.600
Ses -0.072 0.716 Const.  (2) 0.014 0.357
Geslacht 0.178 0.910

Toekomstbeeld Visuele  IQ 0.004 0.688
Tijd IQ 0.006 1.081
Etnische  origine 0.313 1.352
Toekomstbeeld   0-
met. 0.263 2.477
Toekomstbeeld      1-
met. 0.261 2.215
Modulair  -0.082 0.413

R²=20,41%

2 Conclusie  algemeen  welbevinden

Het  onderbreken  van  het  jaarsysteem  om  per  module  te  certifiëren  had  als
expliciete  doelstelling  om tegelijkertijd  het  welbevinden  van  jongeren  te verhogen.
Bij gebrek  aan  succeservaringen  zouden  jongeren  sneller  schoolmoe  worden  en  in
een  volgende  stap  vervroegd  uitstromen,  zonder  enig  bewijs  van  opgedane
kwalificaties.  Indien  men  na  elke  module  een  deelcertificaat  zou  ontvangen,
waarmee  gedeeltelijke  competenties  kunnen  aangetoond  worden,  verwachtte  men
dat  het  vermelde  proces  kon  worden  tegengegaan.  Tevens  was  -  en  is  het  nog
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steeds  - de  bedoeling  om  de  opleidingen  van  de  VDAB ook  modulair  te  maken
zodat  jongeren  die  toch  vervroegd  het  onderwijs  verlieten  de  mogelijkheid  krijgen
om vrij snel de  gemiste  modules  alsnog  te behalen.  

Zoals  eerder  aangehaald  was  het  geen  optie  om  tussentijdse  succesbeleving
alsdusdanig  te  gaan  meten,  bij  gebrek  aan  vergelijkbaar  materiaal  in  de
controlegroep  om maar  één  reden  te noemen.  Vandaar  dat  we  genoodzaakt  waren
om  het  welbevinden  van  jongeren  te  meten,  dat  als  gevolg  van  tussentijdse
succesbeleving  werd  aanzien.  We hebben  dat  opgesplitst  in  een  algemene  en  een
schoolspecifieke  component.  Algemeen  welbevinden  werd  gemeten  aan  de  hand
van  volgende  schalen:  demotie,  academisch  negatief  zelfconcept,  zelfbeeld  en
toekomstbeeld.  

De verschillende  modellen  lieten  nergens  een  significant  effect  zien  van  modulair
onderwijs  ten  overstaan  van  de  traditionele  jaarvariant,  niet  na  één  schooljaar  en
ook  niet  na  twee  schooljaren.  We  kunnen  ons  dan  ook  de  vraag  stellen  of er  wel
degelijk  een  verband  bestaat  tussen  tussentijdse  succesbeleving  en  het  algemeen
welbevinden  van  jongeren.  Uitgebreider  wordt  de  vraag  of het  welbevinden  van
jongeren  wel  in  zo'n  sterke  mate  afhankelijk  is  van  hun  schoolloopbaan.  Het
gebrek  aan  schoolvariantie  doet  ons  vermoeden  dat  schoolkenmerken  niet  of
slechts  in  beperkte  mate  bijdragen  aan  het  welbevinden  van  hun  leerlingen.
Eerdere  onderzoeken  hebben  reeds  bevindingen  in  die  richting  gedaan  (o.a.
Kavadias  &  Siongers,  1998).  Waarschijnlijk  is  het  verbinden  van  tussentijdse
succesbeleving  aan  algemeen  welbevinden  een  verkeerde  keuze  geweest  en  zou
een  eventueel  verschil  tussen  de  twee  groepen  niet  noodzakelijk  te wijten  zijn aan
deze  onderwijsvernieuwing.  

Vermits  we  toch  zijn  uitgegaan  van  de  premisse  dat  tussentijds  succes  verbonden
is aan  het  welbevinden  van  jongeren  kunnen  we  niet  anders  dan  tot  de  conclusie
komen  dat  het  experiment  modularisering  niet  in  zijn  opzet  is  geslaagd  om  het
algemeen  welbevinden  van  jongeren  te  verhogen  d.m.v.  het  uitreiken  van
deelcertificaten.  In  de  volgende  paragraaf  zullen  we  nagaan  of  er  een  verschil  is
met  de  schoolspecifieke  variant  van  welbevinden.  

3 Schoolwelbevinden

3.1 Schoolalienatie

De  opvallendste  vaststelling  uit  Tabel  88 is dat  niet  de  scores  op  de  voorgaande
metingen  het  grootste  effect  hebben  om  de  mate  van  schoolaliënatie  te  verklaren.
Etnische  afkomst  heeft  een  dubbel  zo  grote  invloed  op  deze  schaal.  Jongeren  van
ouders  met  een  niet-Europese  nationaliteit  hebben  maar  liefst  62%  van  een
standaardafwijking  hogere  scores  op  schoolaliënatie  dan  Belgische  leerlingen.  Net
zoals  bij  de  analyse  van  0-meting  tot  1-meting  leert  een  opsplitsing  volgens
onderwijsvorm  dat  dit  grote  effect  afkomstig  uit  de  tweede  graad.  Tabel  90 leert
ons  zelfs  dat  de  grootte  van  het  effect  nog  toeneemt.  Enkel  in  de  tweede
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graadsopleidingen  scoren  allochtone  leerlingen  bijna  90%  van  een
standaardafwijking  hoger  op  de  schaal  dan  autochtone  jongeren.  De
verzuchtingen  van  allochtone  jongeren  worden  - althans  naar  hun  mening  - niet
gehoord  op  school.  Zij  hebben  vooral  het  gevoel  dat  de  mening  van  goede
leerlingen  meer  telt  dan  die  van  slechte  leerlingen  en  dat  mensen  met  macht
jongeren  in de  steek  laten.  Toch moeten  we  opmerken  dat  de  grootte  van  het  effect
overschat  wordt  door  het  geringe  aantal  allochtone  jongeren  dat  nog  een  enquête
heeft  ingevuld  tijdens  de  2-meting.  Vermits  het  effect  reeds  teruggevonden  werd
bij de  vorige  analyses,  veronderstellen  we  dat  het  wel  degelijk  bestaat,  alleen  zal
de  grootteorde  hier  overschat  worden.

Tabel 88: tweelevel model voor schoolaliënatie, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,221 0,494 Const.  (1) 0.628 12.911
Ses -0,045 0.809 Const.  (2) 0.051 1.282
Geslacht -0,051 0.416

Schoolaliënatie Visuele  IQ 0,003 1,049
Tijd IQ 0,000 0.139
Etnische  origine 0,606 3.398
Graad -0,157 1.929
Voltijds /deeltijds 0,068 0,253
Schoolaliënatie      0-
met. 0,204 4.022
Schoolaliënatie      1-
met. 0,309 6.365
Modulair  0,000 0.007

R²=29,30%

Tabel 89: tweelevel model voor schoolaliënatie, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.379 0.513 Const.  (1) 0.623 10.237
Ses 0.014 0.162 Const.  (2) 0.020 0.504
Geslacht -0.095 0.553

Schoolaliënatie Visuele  IQ 0.008 1.436
Tijd IQ -0.001 0.287
Etnische  origine 0.013 0.039
Schoolaliënatie     0-
met. 0.211 3.164
Schoolaliënatie      1-
met. 0.337 5.493
Modulair  -0.006 0.024

R²=19,68%
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Tabel 90: tweelevel model voor schoolaliënatie, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.796 1.620 Const.  (1) 0.519 6.927
Ses -0.144 2.007 Const.  (2) 0.060 1.148
Geslacht 0.006 0.033

Schoolaliënatie Visuele  IQ 0.002 0.468
Tijd IQ 0.002 0.682
Etnische  origine 0.897 4.397
Schoolaliënatie   0-
met. 0.218 2.867
Schoolaliënatie      1-
met. 0.319 4.317
Modulair  0.022 0.120

R²=34,80%

Verder  is  de  belangrijkste  vaststelling  dat  de  initiële  intraschoolcorrelatie  steeds
hoger  is  dan  bij  de  schalen  voor  algemeen  welbevinden.  Na  controle  voor  de
overige  variabelen  verdwijnt  echter  het  grootste  deel  van  die  schoolvariantie.  Ook
daar  bestaat  er  een  verschil  tussen  de  verschillende  groepen.  In  de  vierde
graadsopleidingen  speelt  het  belang  van  de  school  veel  minder.  Daar  bedraagt  de
initiële  schoolvariantie  zelden  meer  dan  10% en  wordt  slechts  een  miniem  deel
verder  wegverklaard.  Waarschijnlijk  heeft  dat  te  maken  met  de  homogene
opbouw  van  de  onderzoeksgroep  aldaar.  Enkel  scholen  die  verpleegkunde
onderwijs  aanbieden  hebben  de  opleiding  gemodulariseerd.  Schoolverschillen  in
de  tweede  graad  kunnen  gerelateerd  zijn  aan  de  verschillende  richtingen  die
worden  aangeboden.  Vandaar  dat  we  in  de  vierde  graadsopleidingen  een  lagere
intraschoolcorrelatie  vinden.

3.2 Schoolonbehagen

Deze  schaal  meet  het  onwelbevinden  van  leerlingen  op  school  en  neigt  enigszins
naar  het  meten  van  schoolmoeheid.  Het  is  dan  ook  niet  verwonderlijk  dat
jongeren  uit  de  tweede  graad,  zowel  voltijds  –  ten  opzichte  van  de  vierde
graadsstudenten  –  als  deeltijds  –  ten  opzichte  van  de  voltijdsen  –  hierop  een
hogere  score  laten  noteren.  De  vierde  graadsstudenten  zijn  namelijk  bewust  aan
een  voortgezette  opleiding  begonnen.  Zij  zullen  minder  snel  akkoord  gaan  met
stellingen  als  “Ik  zou  liever  geen  lessen  meer  volgen”  of  “ik  voel  mij  meestal
ongelukkig  als ik op  school  zit”. 
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Tabel 91: tweelevel model voor schoolonbehagen, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,301 0,703 Const.  (1) 0.613 12.723
Ses 0,039 0.694 Const.  (2) 0.005 0.335
Geslacht 0,114 1,008

School- Visuele  IQ 0,004 1.190
onbehagen Tijd IQ 0,000 0.004

Etnische  origine 0,063 0.368
Graad -0,250 3,750
Voltijds /deeltijds -0,125 0,493
Schoolonbehagen
0-met. 0,208 4.328
Schoolonbehagen
1-met. 0,399 7.660
Modulair  0,206 1.752

R²=36,60%

Tabel 92: tweelevel model voor schoolonbehagen, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.685 0.993 Const.  (1) 0.505 9.806
Ses 0.058 0.706 Const.  (2) 0.011 0.619
Geslacht -0.003 0.019

School- Visuele  IQ 0.007 1.306
onbehagen Tijd IQ -0.002 0.909

Etnische  origine 0.050 0.164
Schoolonbehagen
0-met. 0.176 2.841
Schoolonbehagen
1-met. 0.401 6.357
Modulair  0.129 0.587

R²=23,97%

Tabel 93: tweelevel model voor schoolonbehagen, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.470 0.945 Const.  (1) 0.692 8.798
Ses -0.049 0.332 Const.  (2) 0.000 0.000
Geslacht 0.193 1.179

School- Visuele  IQ 0.002 0.430
onbehagen Tijd IQ 0.005 1.289

Etnische  origine 0.135 0.639
Schoolonbehagen
0-met. 0.264 3.313
Schoolonbehagen
1-met. 0.391 4.331
Modulair  0.243 1.639

R²=30,07%
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Verder  vinden  we  geen  indicatoren  met  een  significante  bijdrage,  zelfs  niet  na
opsplitsing  van  de  analyses.  De  schoolvarianties  komen  overeen  met  de  overige
waarden  voor  schoolwelbevinden.  In  de  tweede  graad  ligt  die  in  eerste  instantie
boven  de  10%, waarna  ongeveer  de  helft  wegverklaard  wordt.  Dat  ligt  anders  in
de  vierde  graadsopleidingen,  waar  schoolkenmerken  in beperktere  mate  bijdragen
tot  de  voorspelling  van  schoolonbehagen.

3.3 Schoolklimaat

De  perceptie  van  de  mate  waarin  leerlingen  kunnen  participeren  aan  het
schoolbeleid  blijkt  in  sterke  mate  vast  te  liggen  in  de  tijd.  Enkel  de  scores  bij
eerdere  bevragingen  hebben  een  significante  invloed  op  de  huidige  perceptie.  Het
is daarbij opmerkelijk dat  de  score bij de  1-meting  uitgesproken  belangrijker  is dan
bij  de  0-meting.  Dat  wijst  erop  dat  scholen  op  het  gebied  van  participatie
veranderingen  ondergaan,  althans  in  de  perceptie  van  hun  leerlingen.  Als  je twee
jaar  geleden  reeds  het  schoolklimaat  gunstig  inschatte,  ben  je  nu  nog  steeds
geneigd  om  eerder  positief  te zijn. Een  gunstige  inschatting  van  het  schoolklimaat
bij de  1-meting  is echter  nog  een  veel betere  indicator  voor  de  huidige  situatie.  

Tabel 94: tweelevel model voor schoolklimaat, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,480 0.909 Const.  (1) 0.771 13.068
Ses 0,008 0.130 Const.  (2) 0.083 1.755
Geslacht -0,148 1.010

Schoolklimaat Visuele  IQ -0,002 0.490
Tijd IQ 0,004 1.775
Etnische  origine -0,169 0.892
Graad 0,144 1.533
Voltijds /deeltijds 0,101 0,306
Schoolklimaat      0-
met. 0,194 3.766
Schoolklimaat      1-
met. 0,355 6.673
Modulair  0,117 0.721

R²=23,80%

Tabel 95: tweelevel model voor schoolklimaat, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.477 0.565 Const.  (1) 0.784 10.387
Ses 0.046 0.464 Const.  (2) 0.045 0.736
Geslacht -0.106 0.548

Schoolklimaat Visuele  IQ -0.008 1.333
Tijd IQ 0.003 0.963
Etnische  origine -0.007 0.019
Schoolklimaat     0-
met. 0.265 3.744
Schoolklimaat      1-
met. 0.364 5.395
Modulair  0.188 0.664
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R²=17,73%

Tabel 96: tweelevel model voor schoolklimaat, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0.328 0.569 Const.  (1) 0.705 7.456
Ses -0.029 0.341 Const.  (2) 0.128 1.732
Geslacht -0.194 0.928

Schoolklimaat Visuele  IQ 0.003 0.493
Tijd IQ 0.006 1.561
Etnische  origine -0.246 1.116
Schoolklimaat  0-
met. 0.156 1.972
Schoolklimaat      1-
met. 0.367 4.219
Modulair  0.088 0.386

R²=23,90%

3.4 Klasklimaat

Het  klasklimaat  van  jongeren  in  het  modulair  onderwijs  verschilt  niet  significant
van  dat  van  hun  tegenhangers  in  het  traditionele  systeem.  Wel  significant  is  de
variabele  graad,  jongeren  uit  de  tweede  graadsopleidingen  ervaren  hun
meningsvrijheid  in  de  klas  als  beperkter  dan  studenten  uit  de  vierde  graad.  Deze
vaststelling  ligt  binnen  de  lijn  van  de  verwachtingen,  vermits  er  een  grotere
generatie-  en  cultuurkloof  zal  bestaan  tussen  docenten  en  leerlingen  in  de  tweede
graad  dan  in de  vierde  graad.  

De  schoolvariantie  vertoont  een  zeer  gelijkaardig  patroon  met  de  overige
dimensies  van  schoolwelbevinden.  De  initiële  intraschoolcorrelatie  bedraagt  15%
voor  het  algemene  model  en  wordt  na  controle  voor  de  overige  indicatoren
gereduceerd  tot  4%.  In  de  vierde  graad  vinden  we  bijna  geen  variatie  in
antwoordpatronen  van  school  tot  school  om  te  beginnen  en  bij verdere  analyses
verdwijnt  het  grootste  deel  nog  verder.  Ook  al  gelijklopend  met  de  vorige
dimensies  vinden  we  ongeveer  10%  schoolvariatie  in  de  tweede  graad  in  het
beginmodel.  Controle  voor  de  overige  variabelen  levert  geen  verdere
verklaringskracht.
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Tabel 97: tweelevel model voor klasklimaat, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,191 0,405 Const.  (1) 0.683 12.754
Ses 0,016 0.272 Const.  (2) 0.029 1.128
Geslacht -0,178 1.438

Klasklimaat Visuele  IQ -0,001 0.203
Tijd IQ 0,002 0.935
Etnische  origine -0,215 1.169
Graad 0,225 2.772
Voltijds /deeltijds 0,046 0,161
Klasklimaat  0-met. 0,126 2.303
Klasklimaat  1-met. 0,362 6,771
Modulair  -0,119 0.860

R²=33,78%

Opvallend  is  ook  nog  het  feit  dat  in  de  tweede  graad  voltijds  de  score  bij de  0-
meting  niet  langer  significant  bijdraagt  aan  de  voorspellingskracht  van  het  model
(Tabel  99). Totnogtoe  waren  de  scores  bij eerdere  metingen  steeds  significant  in
alle modellen.  Echt  zorgwekkend  is deze  vaststelling  dan  ook  niet.  Integendeel,  in
vergelijking  met  twee  jaar  geleden  zullen  vele  jongeren  in  andere  klassen
terechtgekomen  zijn.  Daarnaast  zijn  ze  ook  ouder  geworden,  hetgeen  mogelijk
gepaard  gaat  met  meer  ruimte  tot  het  uiten  van  meningen  in de  klas, enz...

Tabel 98: tweelevel model voor klasklimaat, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 1.108 1.447 Const.  (1) 0.627 10.722
Ses 0.042 0.480 Const.  (2) 0.016 0.582
Geslacht 0.015 0.082

Klasklimaat Visuele  IQ -0.007 1.383
Tijd IQ 0.003 1.017
Etnische  origine -0.165 0.484
Klasklimaat  0-met. 0.222 3.065
Klasklimaat  1-met. 0.287 4.071
Modulair  0.416 1.611

R²=16,30%

Tabel 99: tweelevel model voor klasklimaat, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.034 0.059 Const.  (1) 0.691 6.430
Ses 0.013 0.158 Const.  (2) 0.076 1.333
Geslacht -0.260 1.265

Klasklimaat Visuele  IQ 0.005 1.023
Tijd IQ 0.000 0.102
Etnische  origine -0.325 1.374
Klasklimaat  0-met. 0.131 1.460
Klasklimaat  1-met. 0.464 5.583
Modulair  -0.031 0.148

R²=20,88%

239



3.5 Tweede  orde: schoolbeleving

Daar  schoolbeleving  een  overkoepelende  dimensie  is  die  de  vier  vorige  omvat,
zou  het  ons  ten  zeerste  verbazen  mochten  we  echt  afwijkende  bevindingen  doen
in  onderstaande  analyses.  Zo  zagen  we  reeds  bij klasklimaat  en  schoolonbehagen
dat  jongeren  uit  de  tweede  graads  beroepsonderwijs  deze  componenten  minder
positief  inschatten  dan  studenten  uit  de  vierde  graad.  Tabel  100 laat  zien  dat  die
trend  zich  laat  doorschijnen  in  de  tweede  orde  factoranalyse.  De  algemene
schoolbeleving  van  jongeren  uit  de  vierde  graad  is  gunstiger  dan  die  van  de
overige  groepen.  We kunnen  echter  niet  probleemloos  vergelijken  over  de  graden
heen,  jongeren  uit  de  vierde  graad  zijn  slechts  een  selectie  van  jongeren  uit  de
tweede  graad.  Slechts  een  proportie  leerlingen  die  op  dit  moment  in  de  tweede
graad  voltijds  en  deeltijds  onderwijs  volgen,  zullen  binnen  enkele  jaren
daadwerkelijk doorstromen  naar  een  voortgezette  opleiding.  

Tabel 100: tweelevel model voor schoolbeleving, volledige steekproef
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,645 1.255 Const.  (1) 0.601 11.413
Ses 0,031 0.510 Const.  (2) 0.042 1.175
Geslacht -0,059 0.456

Schoolbeleving Visuele  IQ -0,001 0.304
Tijd IQ 0,003 1.434
Etnische  origine -0,293 1.431
Graad 0,205 2.394
Voltijds /deeltijds 0,254 0,797
Schoolbeleving     0-
met. 0,234 3.709
Schoolbeleving     1-
met. 0,426 6,924
Modulair  -0,065 0.447

R²=35,34%

Verder  zien  we  in  Tabel  101 en  Tabel  102 dat  er  geen  andere  significante  effecten
zijn in de  vierde  graad  en  dat  de  etnische  afkomst  van  een  leerling  belangrijk  is in
de  tweede  graad.  Dat  laatste  is niet  verwonderlijk  gezien  de  grootte  van  het  effect
van  etniciteit  op  schoolaliënatie.  We hebben  echter  gezien  dat  de  grootteorde  van
het  verband  buiten  proportie  getrokken  werd  vanwege  het  lage  aantal  allochtonen
dat  nog  overbleef  bij de  2-meting.  We moeten  de  impact  van  de  indicator  etniciteit
dan  ook  enigszins  temperen  m.b.t.  schoolbeleving.  Naar  alle  waarschijnlijkheid
bestaat  er  een  verband  tussen  afkomst  en  schoolbeleving,  het  zal  echter  niet  van
dezelfde  aard  zijn als hier  in cijfers wordt  uitgedrukt.  Allochtone  leerlingen  voelen
zich vooral  misnoegd  in hun  relatie  met  machtsfiguren  binnen  een schoolcontext.
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Tabel 101: tweelevel model voor schoolbeleving, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.554 0.745 Const.  (1) 0.534 9.214
Ses 0.041 0.486 Const.  (2) 0.019 0.457
Geslacht 0.058 0.344

Schoolbeleving Visuele  IQ -0.007 1.227
Tijd IQ 0.003 1.058
Etnische  origine -0.031 0.098
Schoolbeleving   0-
met. 0.276 3.485
Schoolbeleving     1-
met. 0.449 6.095
Modulair  -0.207 0.860

R²=25,88%

Tabel 102: tweelevel model voor schoolbeleving, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0.119 0.200 Const.  (1) 0.597 5.994
Ses 0.047 0.514 Const.  (2) 0.080 1.281
Geslacht -207.000 0.963

Schoolbeleving Visuele  IQ 0.004 0.778
Tijd IQ 0.003 0.652
Etnische  origine -0.572 2.074
Schoolbeleving  0-
met. 0.294 2.760
Schoolbeleving     1-
met. 0.399 3.766
Modulair  -0.039 0.182

R²=37,74%

4 Conclusie  schoolwelbevinden

De analyses  voor  algemeen  welbevinden  leverden  geen  significante  resultaten  op
tussen  de  variabele  modulair / lineair  onderwijs  en  de  verschillende  gemeten
dimensies.  We  kunnen  daaruit  niet  rechtstreeks  concluderen  dat  er  geen  enkel
verband  bestaat  tussen  welbevinden  en  modularisering.  Welbevinden  kan  op
verschillende  niveaus  gemeten  worden  en  naast  het  algemeen  welbevinden
hebben  wij  ook  een  schoolspecifieke  variant  opgenomen  in  de  vragenlijsten.
Immers  is  het  niet  ondenkbaar  dat  de  schoolmoeheid  van  jongeren  die  we  hier
nagaan  in  grote  mate  zal  afhangen  van  hun  schoolwelbevinden.  We
onderscheiden  4  subdimensies  in  schoolwelbevinden  en  één  overkoepelende
tweede  orde  factor  die  we  schoolbeleving  hebben  gedoopt.  

Net  zoals  dat  het  geval  was  met  het  algemeen  welbevinden  van  jongeren,  vinden
we  noch  bij  de  subschalen,  noch  bij  de  overkoepelende  component  significante
verbanden  tussen  modularisering  en  een  verhoogd  welbevinden.  Zelfs  het
schoolwelbevinden  van  jongeren  hangt  slechts  in  beperkte  mate  af  van  de
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onderwijsinstelling  waar  men  les  volgt.  Ook  in  dat  opzicht  moeten  we
concluderen  dat  de  doelstelling  om  het  welbevinden  van  jongeren  te  verhogen
niet  behaald  werd.  We  hebben  welbevinden  zeer  goed  gemeten  en  durven  dan
ook  stellen  dat  we  deze  conclusie  met  stelligheid  poneren.  We  hebben  natuurlijk
tussentijdse  succesbeleving  niet  alsdusdanig  gemeten,  maar  de  expliciete  link  die
vanuit  het  DBO gelegd  werd  tussen  succesmomenten  en  welbevinden  is niet  terug
te vinden.  

Er  is  wel  degelijk  een  onderscheid  m.b.t.  schoolbeleving  tussen  de  verschillende
graden.  Zowel  voor  schoolonbehagen,  klasklimaat  en  schoolbeleving  blijkt  dat  de
jongste  groepen  een  minder  gunstig  antwoordpatroon  vertonen.  Eigenlijk  is  dat
wederom  een  verdoken  steekproefeffect  in  die  zin  dat  de  respondenten  uit  de
vierde  graad  een  bepaalde  subsectie  uitmaakt  van  de  jongeren  in de  tweede  graad.
Van  alle  leerlingen  in  het  voltijds  en  deeltijds  secundair  onderwijs  zullen  slechts
een  minderheid  doorstromen  naar  een  de  facto  hogere  opleiding.  Daarnaast  zijn
jongeren  uit  de  vierde  graad  ook  ouder  dan  hun  collega's  uit  de  tweede  graad  en
zullen  zij op  een  andere  manier  communiceren  met  docenten  en directie.

Tenslotte  bleek  er  een  groot  verschil  te  zijn  tussen  autochtone  en  allochtone
leerlingen  voor  wat  betreft  schoolaliënatie  in  de  tweede  graad  voltijds.  Het  effect
was  zelfs  zo  groot  dat  allochtonen  90%  van  een  standaardafwijking  hoger
scoorden  op  deze  schaal  dan  de  overige  leerlingen.  De  non-respons  heeft  er  voor
gezorgd  dat  er  slechts  een  40-tal  respondenten  van  buitenlandse  afkomst
overbleven  met  een  bruikbare  vragenlijst  tijdens  de  2-meting.  Vandaar  dat  we
voorzichtig  moeten  zijn  bij  de  interpretatie  van  de  resultaten.  Naar  alle
waarschijnlijkheid  bestaat  er  wel  degelijk  een  verschil  tussen  de  twee  categorieën,
alleen  zal  het  niet  zo  uitgesproken  zijn  als  op  het  eerste  zicht  lijkt  in  de  analyses.
Jongeren  van  allochtone  afkomst  hebben  vooral  afwijkende  scores  op  items  als
“mensen  met  macht  laten  ons  jongeren  in  de  steek”.  Deze  verzuchting  hoeft  niet
eens  enkel  betrekking  te  hebben  op  de  schoolcontext.  Ook  daarbuiten  kunnen
machtsrelaties  een  rol spelen.
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HOOFDSTUK 11
FLEXIBELE AFSTEMMING OP  DE
ARBEIDSMARKT (ENKEL COHORTE 1)

Indien  jongeren  uit  het  beroepsonderwijs  zich  flexibeler  zouden  opstellen  op  de
arbeidsmarkt,  verhogen  ze hun  kansen  om werk  te vinden.  Van die  stelling  is men
uitgegaan  bij het  formuleren  van  de  derde  doelstelling.  Onder  flexibiliteit  wordt
verstaan  dat  men  bereid  is  om  in  verschillende  sectoren  te  werken,  zelfs  in
sectoren  die  niet  noodzakelijk  aansluiten  bij  hun  studierichting.  Het  modulair
onderwijs  moet  het  namelijk  mogelijk  maken  om  aanvullende  opleidingen  korter
te maken  als jongeren  kunnen  vertrekken  van  hun  deelcertificaten.  

Uiteraard  kan  een  eventuele  flexibelere  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  enkel
gemeten  worden  op  het  moment  dat  jongeren  hun  studies  beëindigen  en  werk
gaan  zoeken.  In  dit  stadium  van  het  experiment  moeten  we  ons  beperken  tot  het
peilen  naar  de  intentie  om  andere  banen  aan  te  nemen  als  de  kans  zich  voordoet.
We meten  dat  aan  de  hand  van  twee  attitudeschalen.  Enerzijds  gebruiken  we  een
maat  die  algemene  arbeidsbeleving  moet  meten.  Deze  gaat  na  welke  rol  jongeren
arbeid  toedichten  in  hun  leven.  Anderzijds  gebruiken  we  een  maat  van
offerbereidheid,  die  moet  nagaan  of jongeren  bereid  zijn om  een  job aan  te nemen
met  minder  gunstige  arbeidsvoorwaarden.  Op  deze  manier  kunnen  we  een  beeld
schetsen  van  verwachtingen  van  jongeren  ten  aanzien  van  arbeid.  Een  grote
offerbereidheid  gekoppeld  aan  een  positieve  arbeidsbeleving  zou  kunnen  wijzen
op  een  meer  flexibele houding  op  de  arbeidsmarkt.

1 Arbeidsbeleving

De  analyses  voor  de  volledige  onderzoekspopulatie  hadden  geen  verband
aangetoond  tussen  modulair  onderwijs  en  een  flexibele  afstemming  op  de
arbeidsmarkt.  Opvallend  was  dat  leerlingen  uit  de  tweede  graad  een  positiever
beeld  ophingen  van  werken  en  dat  ze  tot  meer  offers  bereid  waren.  We
verwachten  dan  ook  dat  deze  evoluties  min  of  meer  terug  te  vinden  zijn  in  de
analyses  in Tabel 103 tot  en met  Tabel 108.
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De  schalen  voor  arbeidsbeleving  leveren  geen  significante  verbanden  op  met  de
controlevariabelen,  dus  ook  niet  meer  tussen  de  onderzoeksgroepen.  Jongeren  uit
de  tweede  graad  scoren  nog  wel  gemiddeld  hoger  dan  studenten  uit  de  vierde
graad,  maar  het  verschil  blijkt  niet  langer  significant  te zijn.  Het  opvallendste  aan
de  analyses  voor  arbeidsbeleving  vinden  we  terug  in  Tabel  105. Daar  zien  we  dat
de  score  tijdens  de  0-meting  niet  langer  als  relevante  variabele  gezien  wordt.  De
reden  daarvoor  kan  afhangen  van  een  aantal  factoren.  Ten  eerste  moeten  we
opmerken  dat  de  schaalwaarden  voor  deze  dimensie  eigenlijk  net  niet  voldeden
aan  de  gangbare  toetsen,  zodat  het  best  mogelijk  is dat  de  vaststelling  vooral  van
statistische  aard  is. Anderzijds  is het  niet  zo verwonderlijk  dat  de  arbeidsbeleving
van  jongeren  sterk  evolueert  in  deze  fase  van  hun  jeugd.  Waar  men  bij  de  0-
meting  zich  (meestal)  niet  kon  baseren  op  relevante  ervaringen,  zullen  de  meesten
ondertussen  een  vakantiebaan  hebben  gehad.  Op  basis  van  die  ervaringen  zullen
zij  hun  houding  t.o.v.  arbeid  herzien  hebben,  vandaar  dat  we  die  houding  niet
beter  kunnen  voorspellen  aan  de  hand  van  hun  score  2 jaar geleden.

Verschillen  tussen  scholen  speelden  slechts  een  uiterst  beperkte  rol,  met  een
initiële  intraschoolcorrelatie  die  voor  geen  enkele  analyse  boven  de  3% uitkwam.
Net  zoals  bij welbevinden  dragen  scholen  niet  rechtstreeks  bij  aan  de  algemene
waardevorming  van  hun  leerlingen.  Andere  factoren  spelen  daarin  een  veel
belangrijkere  rol. 

Tabel 103: tweelevel model voor arbeidsbeleving, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,071 0,136 Const.  (1) 0,912 12,993
Ses -0,023 0,350 Const.  (2) 0,006 0,431
Geslacht 0,111 0,833

Arbeids- Visuele  IQ 0,002 0,382
beleving Tijd IQ 0,000 0,171

Etnische  origine -0,072 0,360
Graad -0,081 1,020
Voltijds /deeltijds -0,140 0,474
Arbeidsbeleving    0-
met. 0,224 4,000
Arbeidsbeleving    1-
met. 0,419 7,543
Modulair  0,220 1,561

R²=26,62%
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Tabel 104: tweelevel model voor arbeidsbeleving, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,121 0,157 Const.  (1) 0,653 9,762
Ses -0,083 0,909 Const.  (2) 0,012 0,696
Geslacht 0,186 1,056

Arbeids- Visuele  IQ 0,000 0,005
beleving Tijd IQ -0,001 0,464

Etnische  origine -0,223 0,593
Arbeidsbeleving   0-
met. 0,333 5,492
Arbeidsbeleving
1-met. 0,417 6,683
Modulair  -0,267 1,080

R²=30,41%

Tabel 105: tweelevel model voor arbeidsbeleving, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,524 0,706 Const.  (1) 1,269 9,026
Ses -0,028 0,261 Const.  (2) 0,000 0,000
Geslacht 0,153 0,701

Arbeids- Visuele  IQ 0,002 0,291
beleving Tijd IQ 0,003 0,632

Etnische  origine 0,116 0,431
Arbeidsbeleving
0-met. 0,094 0,836
Arbeidsbeleving
1-met. 0,414 3,634
Modulair  0,382 1,931

R²=24,96%

2 Offerbereidheid

Met  de  schaal  voor  offerbereidheid  peilden  we  in  hoeverre  jongeren  uit  het
beroepsonderwijs  bereid  waren  om  bijvoorbeeld  nachtwerk  of  lichamelijk  zwaar
werk  te  aanvaarden.  De  analyses  voor  de  globale  populatie  hadden  aangetoond
dat  jongeren  uit  de  tweede  graad  meer  offerbereidheid  aan  de  dag  leggen  dan  de
studenten  verpleegkunde  uit  de  vierde  graad.  De  gegevens  in  Tabel  106
bevestigen  die  vaststelling.  Waarschijnlijk  is  dit  te  wijten  aan  de  verschillende
opbouw  van  de  groepen.  Waar  in  de  vierde  graad  enkel  respondenten  zitten  die
een  opleiding  tot  verpleegkundige  volgen,  en  bijgevolg  een  duidelijk
beroepsprofiel  voor  ogen  hebben,  vinden  we  in  de  tweede  graad  een  hele  resem
verschillende  afstudeerrichtingen  terug.  Leerlingen  uit  de  tweede
graadsopleidingen  zijn  nog  aan  het  zoeken  naar  een  toekomstige  job  en  kunnen
minder  accuraat  inschatten  welke  jobkenmerken  vereist  zijn. 

Voorts  is  het  enige  significante  effect  op  offerbereidheid  het  geslacht  van  de
respondenten  in  de  vierde  graad.  Vrouwen  scoren  beduidend  hoger  op  deze
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schaal  dan  hun  mannelijke  collega's.  We  hebben  al  meermaals  een
geslachtsverschil  gevonden  in  de  vierde  graad,  telkens  te  wijten  aan  de  zeer
scheve  verdeling  van  mannen  en  vrouwen.  Daarnaast  zou  het  ook  kunnen  dat
mannelijke  studenten  verpleegkunde  een  andere  indruk  hebben  van  het  beroep
dan  vrouwen  en associëren  zij het  minder  met  offerbereidheid.  

Tabel 106: tweelevel model voor offerbereidheid, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,010 0,022 Const.  (1) 0,561 13,639
Ses -0,021 0,400 Const.  (2) 0,062 1,860
Geslacht 0,311 2,671

Offer- Visuele  IQ 0,000 0,069
bereidheid Tijd IQ 0,000 0,124

Etnische  origine 0,081 0,489
Graad -0,356 4,267
Voltijds /deeltijds 0,495 1,830
Offerbereidheid    0-
met. 0,241 5,353
Offerbereidheid    1-
met. 0,161 4,952
Modulair  0,222 1,588

R²=27,74%

Tabel 107: tweelevel model voor offerbereidheid, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,470 0,678 Const.  (1) 0,519 10,683
Ses -0,042 0,507 Const.  (2) 0,071 1,260
Geslacht 0,420 2,571

Offer- Visuele  IQ -0,002 0,392
bereidheid Tijd IQ 0,000 0,120

Etnische  origine -0,284 0,891
Offerbereidheid   0-
met. 0,226 4,072
Offerbereidheid    1-
met. 0,151 4,191
Modulair  0,085 0,350

R²=30,41%
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Tabel 108: tweelevel model voor offerbereidheid, tweede graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit.
Ratio

Const. -0,285 0,526 Const.  (1) 0,616 7,914
Ses -0,022 0,289 Const.  (2) 0,065 1,309
Geslacht 0,223 1,212

Offerbereidheid Visuele  IQ 0,001 0,147
Tijd IQ -0,003 0,788
Etnische  origine 0,183 0,899
Offerbereidheid   0-
met. 0,255 3,130
Offerbereidheid    1-
met. 0,230 3,052
Modulair  0,229 1,215

R²=24,96%

3 Conclusie  flexibele  afstemming  op de arbeidsmarkt

De  doelstelling  om  een  flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  tot  stand  te
brengen  kwam  voort  uit  de  vaststelling  dat  jongeren  uit  het  beroepsonderwijs
vaak  een  precaire  groep  vormen  op  de  arbeidsmarkt.  Indien  de  huidige  generatie
echter  kon  overtuigd  worden  tot  het  verbreden  van  hun  mogelijkheden  naar
andere  sectoren  dan  diegene  waar  ze  voor  gestudeerd  hadden,  zou  dat  precaire
statuut  enigszins  vervallen.  Tevens  zou  het  mogelijk  moeten  zijn  binnen  een
systeem  van  deelcertificaten  om  jongeren  sneller  en  gerichter  bij  te  scholen  in
vervolgopleidingen  zoals  die  van  de  VDAB. Basiscompetenties  worden  namelijk
gedeeld  over  verscheidene  sectoren  en  zodoende  moet  het  mogelijk  zijn  om  een
jongere  die  bouw  studeerde  vrij snel  om te vormen  tot  een houtbewerker.  

In  deze  fase  van  het  experiment  is het  uiteraard  onmogelijk  om  daadwerkelijk  na
te gaan  of jongeren  uit  modulaire  richtingen  makkelijker  een  job vinden  in andere
sectoren,  vermits  leerlingen  nog  op  de  onderwijsbanken  zitten.  We waren  daarom
genoodzaakt  om  de  onderzoeksvraag  aan  te  passen  aan  de  mogelijkheden.
Vandaar  dat  we  via  de  vragenlijsten  gepeild  hebben  naar  de  houding  van  jongeren
tegenover  arbeid  en  de  arbeidsvoorwaarden  waarmee  zij akkoord  kunnen  gaan.
De  eerste  analyses  na  één  schooljaar  leverden  geen  verschil  op  tussen  de
experimentele  groep  en  de  controlegroep.  De  verwachting  was  dan  ook  dat  we
ook voor  deze  doelstelling  zouden  moeten  concluderen  dat  ze niet  behaald  werd.

Noch  op  de  algemene  dimensie  die  arbeidsbeleving  meet,  noch  voor  de  specifieke
offerbereidheid  vonden  we  verschillen  tussen  modulaire  en lineaire  respondenten.
Over  het  algemeen  behalen  leerlingen  uit  de  experimentele  groep  hogere  scores  op
de  schalen  dan  hun  leeftijdsgenoten  die  in  jaarsystemen  les  volgen.  Met  name  in
de  tweede  graad  voltijds  is dat  het  geval,  de  significantiedrempel  wordt  maar  nipt
gemist,  waardoor  we  toch  moeten  besluiten  dat  er  mogelijk  een  verschil  in
houding  ten  aanzien  van  arbeid  tot  stand  aan  het  komen  is.  Zelfs  al  zou  dat  het
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geval  zijn,  is  dat  geenszins  een  garantie  dat  jongeren  uit  het  modulair
beroepsonderwijs  daadwerkelijk  sneller  geneigd  zullen  zijn  om  een  job te  zoeken
in een  andere  sector.  Een duidelijk  beeld  zal  pas  gevormd  kunnen  worden  binnen
een vijftal jaren  als er voldoende  jongeren  naar  de  arbeidsmarkt  zijn verhuisd.

Verder  kwamen  we  wederom  tot  de  vaststelling  dat  de  arbeidsbeleving  van  de
jongste  respondenten  ver  boven  die  van  de  oudere  studenten  in  dit  onderzoek
uitkwamen.  We  hebben  dat  afgedaan  als  een  zoveelste  voorbeeld  van  een
steekproefeffect.  Jongeren  uit  de  vierde  graad  volgen  een  opleiding  waar  een
duidelijk  beroepsprofiel  aan  verbonden  is,  terwijl  we  in  de  tweede  graad
geconfronteerd  worden  met  jongeren  die  een  heel  gamma  aan  mogelijke  beroepen
beogen.  Eerder  onderzoek  had  al  aangetoond  dat  werknemers  in  de  zogenaamde
zachte  sector  arbeid  niet  definiëren  in  termen  van  verplichting  aan  de
samenleving,  maar  veeleer  werken  vanuit  een  ethische  opvatting.  

Voorts  blijkt  dat  arbeidsbeleving  voor  jongeren  uit  de  tweede  graad  voltijds  geen
stabiel  gegeven  is. De score  op  de  schaal  tijdens  de  initiële  0-meting  is geen  goede
indicator  voor  de  huidige  houding  tegenover  arbeid.  Daaruit  leiden  we
voorzichtig  af  dat  het  arbeidsethos  van  zich  nog  aan  het  vormen  is  en  mogelijk
beïnvloed  wordt  door  eventuele  werkervaringen  tijdens  stages  en vakantiejobs.
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HOOFDSTUK 12
STIMULANS TOT LEVENSLANG LEREN (ENKEL
COHORTE 1)

De  technologische  vooruitgangen  hebben  ervoor  gezorgd  dat  zelfs  manuele
beroepen  steeds  sneller  veranderen.  Vandaar  dat  het  nodig  is om  constant  op  de
hoogte  te  blijven  van  nieuwe  ontwikkelingen.  In  dat  kader  is  men  stilaan  gaan
spreken  over  levenslang  en  levensbreed  leren.  Eén  van  de  doelstellingen  van  het
experiment  modularisering  bestaat  er  dan  ook  in  om  jongeren  klaar  te  stomen
voor  de  hedendaagse  arbeidsmarkt.  Net  zoals  bij  de  doelstelling  voor  flexibele
afstemming  op  de  arbeidsmarkt  kunnen  we  deze  doelstelling  niet  rechtstreeks
meten  omdat  jongeren  nog  in  hun  initiële  opleidingsfase  zitten.  Vandaar  dat  we
de  intentie  en openheid  tegenover  levenslang  leren  hebben  bevraagd.  

1 Algemene  desinteresse

Een  hoge  score  op  deze  dimensie  wijst  op  een  lage  interesse  voor  nieuws  en
actualiteit  in  het  algemeen.  Jongeren  met  een  lage  interessewereld  zijn  vooral
gericht  op  hun  vriendenkring  en  vinden  alles  wat  daarbuiten  valt  redelijk
irrelevant.  Overeenkomstig  met  de  analyses  van  0-meting  naar  1-meting
verwachtten  en  vinden  we  een  hogere  desinteresse  bij  jongeren  uit  de  tweede
graad  dan  bij respondenten  uit  de  vierde  graadsopleidingen.  Daarnaast  blijkt  ook
dat  jongeren  uit  het  deeltijds  onderwijs  een  veel  lagere  algemene  interesse  aan  de
dag  leggen  dan  hun  voltijdse  collega’s.

Verder  zijn  er  geen  significante  verbanden  meer  te  vinden  met  de  verschillende
achtergrondkenmerken.  Een  opsplitsing  van  de  analyses  naar  onderzoeksgroep
levert  hetzelfde  resultaat  op.  De  intraschoolcorrelatie  is  eerder  laag  te  noemen,
enkel  in  de  vierde  graad  kunnen  we  spreken  van  een  verschil  naargelang  de
schoolkenmerken.  De  initiële  waarde  bedraagt  16,5%  en  wordt  na  controle
gereduceerd  tot  5,5%.  Ondanks  het  feit  dat  we  enkel  scholen  in  het  onderzoek
hebben  met  een  gelijkaardig  profiel,  blijkt  er  toch  een  verschil  te  zijn  in  de
algemene  interesse  van  hun  leerlingen.  
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Tabel 109: tweelevel model voor algemene desinteresse, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,686 1,829 Const.  (1) 0,372 12,152
Ses -0,030 0,700 Const.  (2) 0,020 0,964
Geslacht -0,022 0,235
Visuele  IQ 0,001 0,193
Tijd IQ 0,001 0,571

Algemene Etnische  origine -0,024 0,182
 interesse Graad -0,132 2,109

Voltijds /deeltijds -0,328 1,438
Algemene  interesse
0-met. 0,201 4,547
Algemene  interesse
1-met. 0,375 8,383
Modulair  -0,017 0,162

R²=49,86%

Tabel 110: tweelevel model voor algemene desinteresse, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,971 1,772 Const.  (1) 0,332 9,940
Ses 0,098 1,485 Const.  (2) 0,019 0,693
Geslacht -0,099 0,785
Visuele  IQ 0,006 1,383
Tijd IQ 0,001 0,404
Etnische  origine 0,384 1,529

Algemene
interesse

Algemene  interesse
0-met. 0,203 3,405
Algemene  interesse
1-met. 0,394 6,520
Modulair  0,118 0,617

R²=25,88%

Tabel 111: tweelevel model voor algemene desinteresse, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,416 0,966 Const.  (1) 0,422 7,042
Ses -0,054 0,859 Const.  (2) 0,000 0,000
Geslacht -0,019 0,148
Visuele  IQ -0,001 0,178

Algemene Tijd IQ -0,002 0,525
interesse Etnische  origine -0,158 1,036
 Algemene

interesse   0-met. 0,191 2,759
Algemene
interesse     1-met. 0,358 5,193
Modulair  -0,077 0,628

R²=3,40%
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2 Levenslang  leren

De  schaal  voor  levenslang  leren  peilt  naar  de  intentie  van  jongeren  om  na  hun
secundair  onderwijs  bijkomende  opleidingen  te  volgen,  vooral  in  het  kader  van
hun  werk.  We gaan  dan  uit  van  de  assumptie  dat  respondenten  die  bereid  zijn om
tijdens  hun  beroepsactiviteiten  verdere  bijscholing  te volgen,  dat  ook  zullen  doen.
Deze  premisse  is  uiteraard  niet  zonder  risico.  Sociale  wenselijkheid  zal
ongetwijfeld  meespelen  in  het  antwoordpatroon  van  jongeren.  Omdat  we  echter
geen  andere  keuze  hebben,  zullen  we  deze  waarschuwing  meenemen  in  het
achterhoofd  bij de  interpretatie  van  de  resultaten.  

De gegevens  in Tabel  112 leren  ons  dat  naast  de  score  bij de  vorige  bevragingen  er
tevens  een  onderscheid  gemaakt  moet  worden  tussen  de  verschillende
onderzoeksgroepen.  De  noodzaak  om  zich  steeds  bij  te  scholen  is  het  best
doorgedrongen  bij respondenten  uit  de  vierde  graad.  Eigenlijk  volgen  zij al  een
voortgezette  opleiding  en  het  ziet  ernaar  uit  dat  hoger  onderwijs  de  drempel  naar
levenslang  leren  verlaagt.   Iemand  die  een  voltijdse  opleiding  volgt  in  de  tweede
graad  heeft  daarenboven  beter  begrepen  dat  levenslang  leren  noodzakelijk  is  in
vergelijking  met  jongeren  uit  deeltijdse  opleidingen.

Daarnaast  lijkt  het  erop  dat  allochtone  jongeren  in  de  vierde  graad  meer  dan  een
standaardafwijking  lager  scoren  op  de  dimensie  dan  hun  autochtone
leeftijdsgenoten.  Het  lage  aantal  allochtonen  in  de  vierde  graad  dat  een  enquête
tijdens  de  2-meting  hebben  ingevuld,  vertekent  het  beeld  echter  volledig.  De
grootte  van  het  effect  mag  dan  wel  overschat  zijn,  naar  alle  waarschijnlijkheid
bestaat  er  wel  degelijk  een  verschil  in  de  houding  t.o.v.  levenslang  leren  tussen
allochtone  en autochtone  jongeren  in de  vierde  graadsopleidingen.

Tabel 112: tweelevel model voor levenslang leren, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. -0,948 2,213 Const.  (1) 0,470 12,942
Ses 0,020 0,422 Const.  (2) 0,079 1,763
Geslacht -0,146 1,353

Levenslang
leren

Visuele  IQ
0,005 1,566

Tijd IQ 0,000 0,110
Etnische  origine -0,282 1,852
Graad 0,248 2,998
Voltijds /deeltijds 0,554 2,036
Levenslang  leren    0-
met. 0,190 4,144
Levenslang  leren    1-
met. 0,370 7,625
Modulair  -0,204 1,461

R²=43,01%
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Tabel 113: tweelevel model voor levenslang leren, vierde graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 1,038 1,711 Const.  (1) 0,346 10,829
Ses -0,070 1,071 Const.  (2) 0,234 1,29
Geslacht 0,010 0,076

Levenslang  Visuele  IQ 0,006 1,431
leren Tijd IQ 0,000 0,132

Etnische  origine -1,026 3,625
Levenslang  leren
0-met. 0,200 3,457
Levenslang  leren
1-met. 0,255 4,360
Modulair  -0,390 1,570

R²=30,41%

Tabel 114: tweelevel model voor levenslang leren, tweede graad voltijds
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 0,022 0,050 Const.  (1) 0,580 7,852
Ses 0,080 1,121 Const.  (2) 0,000 0,000
Geslacht -0,108 0,751

Levenslang  Visuele  IQ 0,001 0,172
leren Tijd IQ 0,002 0,530

Etnische  origine -0,041 0,241
Levenslang  leren
0-met. 0,167 2,296
Levenslang  leren
1-met. 0,393 5,083
Modulair  -0,096 0,736

R²=24,96%

3 Conclusie  stimulans  tot levenslang  leren

Nagaan  in  welke  mate  jongeren  uit  het  modulair  beroepsonderwijs  meer  of
minder  participeren  aan  postinitieel  onderwijs  is op  dit  moment  onmogelijk. De te
onderzoeken  groepen  zitten  allemaal  nog  op  de  schoolbanken.  Wel  kunnen  we
trachten  in  te  schatten  of  ze  het  belang  van  levenslang  leren  inzien.  We  gaan  er
dan  van  uit  dat  een  grotere  intentie  om  verdere  opleidingen  te  volgen  een  goede
indicator  is om  de  bereidheid  tot  levenslang  leren  te meten.  Die  hypothese  is niet
onproblematisch,  maar  vanuit  praktische  oogpunt  de  enig  denkbare  oplossing
voor  het  probleem.  

Net  als voor  overige  doelstellingen  in het  rapport  vinden  we  geen  bewijzen  dat  het
modulair  onderwijssysteem  meer  dan  de  traditionele  scholen  een  aanzet  geeft  tot
levenslang  leren.  In  geen  van  de  modellen  is  er  een  significant  resultaat  voor  de
variabele  modulair / lineair.  Wel  vinden  we  een  evolutie  met  leeftijd  als  het  ware.
Studenten  verpleegkunde  hebben  naast  een  bredere  interesse  ook  een  grotere
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bereidheid  tot  het  volgen  van  verdere  bijscholingen.  Vermits  zij eigenlijk  aan  hun
eerste  stap  in de  richting  van  levenslang  leren  zette  is dat  niet  zo verwonderlijk.
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HOOFDSTUK 13
DOORZICHTIG MAKEN VAN HET
ONDERWIJSAANBOD  (ENKEL COHORTE 1)

Met  het  oog  op  levenslang  leren,  is  het  eveneens  belangrijk  dat  jongeren  een
behoorlijk beeld  hebben  van  de  mogelijkheden  op  het  vlak  van  studierichtingen  en
doorstroommogelijkheden.  Vandaar  dat  het  eveneens  een  doelstelling  is  om  het
onderwijsaanbod  in  Vlaanderen  doorzichtiger  te  maken  voor  jongeren.  Aan  de
hand  van  een  soort  quiz  hebben  we  kunnen  vaststellen  dat  de  algemene  kennis
van  onderwijstrajecten  bij  jongeren  in  het  beroepsonderwijs  gemiddeld  is.  In  de
onderstaande  analyses  zullen  we  volgens  hetzelfde  stramien  als  de  voorgaande
doelstellingen  meten  in hoeverre  jongeren  uit  de  experimentele  groep  vooruitgang
hebben  geboekt.  

Het  globale  model  in  Tabel  115 toont  aan  dat  enkel  de  score  op  de  1-meting  een
behoorlijk  effect  heeft.  De  behaalde  score  tijdens  de  0-meting  kan  al  niet  meer  op
een  significante  manier  bijdragen  aan  de  voorspellingskracht  van  het  model.
Daaruit  leiden  we  dan  ook  af  dat  jongeren  op  een  aantal  van  de  vragen  gegokt
hebben.  Vandaar  dat  de  vergelijking  in  de  tijd  geen  grote  overeenstemming  met
zich  meebrengt  zoals  dat  het  geval  was  bij de  overige  modellen.  Verder  merken
we  op  dat  het  gebrek  aan  schaalbaarheid  en  bijgevolg  standaardisatie  er  ook  toe
zal  bijdragen  dat  oudere  testscores  niet  langer  goede  indicatoren  zijn.  Ook  de
score  op  de  tijdsintelligentie-dimensie  haalt  te  significantiedrempel,  maar  het
effect  is zo  klein  dat  we  er  verder  niet  zullen  op  ingaan.  Ook  na  twee  schooljaren
blijken  modulaire  leerlingen  niet  beter  te  scoren  dan  hun  tegenhangers  uit  de
controlescholen.  

In  de  vierde  graad  vinden  we  naast  de  voorgaande  testscores  een  klein  effect  van
intelligentie,  maar  ook  dat  is niet  van  die  grootte  orde  dat  we  er  verder  zullen  op
ingaan.  
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Tabel 115: tweelevel model voor doorzichtig onderwijsaanbod, volledige steekproef
Model Vaste  Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 9,869 4,470 Const.  (1) 9,453 11,134
Ses -0,193 0,769 Const.  (2) 0,000 0,000
Geslacht -0,418 0,842

Doorzichtig  Visuele  IQ -0,034 1,872
onderswijs- Tijd IQ 0,019 2,062
aanbod Etnische  origine -1,254 1,533

Graad 0,186 0,670
Voltijds /deeltijds -1,311 1,099
Doorzichtig
onderswijsaanbod
0-met. 0,123 1,881
Doorzichtig
onderswijsaanbod
1-met. 0,210 4,582
Modulair  0,282 0,531

R²=22,26%

Tabel 116: tweelevel model voor doorzichtig onderwijsaanbod, 4de graad
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 10,470 2,572 Const.  (1) 9,322 9,303
Ses -0,255 0,645 Const.  (2) 0,000 0,000
Geslacht -0,099 0,132

Doorzichtig  Visuele  IQ -0,064 2,311
onderswijs- Tijd IQ 0,014 1,196
aanbod Etnische  origine -0,326 0,171

Doorzichtig
onderswijsaanbod
0-met. 0,067 0,821
Doorzichtig
onderswijsaanbod
1-met. 0,172 2,795
Modulair  1,173 1,041

 R²=12,68%

Tabel 117: tweelevel model voor doorzichtig onderwijsaanbod, 2de graad voltijds
Model Vaste Parameters Varianties

Parameter Schatting Crit. Ratio Parameter Schatting Crit. Ratio
Const. 7,003 3,019 Const.  (1) 7,970 6,603
Ses -0,513 1,559 Const.  (2) 0,000 0,000
Geslacht -0,843 1,236

Doorzichtig  Visuele  IQ -0,011 0,462
onderswijs- Tijd IQ 0,046 2,830
aanbod Etnische  origine -1,211 1,373

Doorzichtig
onderswijsaanbod
0-met. 0,153 1,460
Doorzichtig
onderswijsaanbod
1-met. 0,223 3,391
Modulair  0,036 0,060
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R²=34,10%

Ook  een  analyse  voor  de  tweede  graad  voltijds  apart  levert  geen  verschil  op
tussen  de  experimentele  groep  en  de  controlegroep.  Ook  de  vijfde  doelstelling
wordt  met  andere  woorden  niet  gehaald.  

256



BESLUIT DEEL II

1 Overzicht van de doelstellingen

We hebben  in dit  onderzoek  de  doelstellingen  van  het  experiment  modularisering
geëvalueerd.  Daarvoor  hebben  we  geopteerd  voor  een  experimentele  opzet.  Alle
leerlingen  uit  de  initiële  generaties  die  modulair  onderwijs  genoten  werden
opgenomen  in  de  experimentele  groep.  Om  na  te  gaan  of  eventuele  evoluties  in
hun  houdingen  t.o.v.  school  en  arbeid  toe  te  schrijven  zijn  aan  modularisering,
moesten  we  uiteraard  eveneens  een  controlegroep  afbakenen  die  qua
samenstelling  erg  gelijkt  op  de  experimentele  groep,  maar  die  niet  onderhevig  is
geweest  aan  de  prikkel,  d.i. modulair  onderwijs.

Eigenlijk hebben  we  de  evaluatie  op  twee  manieren  verricht.  De onderzoeksgroep
bestaat  namelijk  uit  twee  cohortes,  die  op  verschillende  momenten  ingestapt  zijn
in  het  experiment.  Doorheen  de  verschillende  loopjaren  van  het  experiment
hebben  we  tot  driemaal  toe  vragenlijsten  afgenomen  bij leerlingen  uit  modulaire
scholen  en  lineaire  scholen  die  fungeerden  als  controlegroep.  Cohorte  1 heeft  een
0-meting,  een  1-meting  en  een  2-meting  ingevuld,  bij deze  groep  kunnen  we  dus
een  longitudinale  vergelijking  maken  over  drie  schooljaren.  De  tweede  cohorte
werd  twee  keer  bevraagd.  Net  als  bij  de  eerste  cohorte  hebben  we  ook  een  0-
meting  afgenomen  om  te  kunnen  controleren  voor  instroomkenmerken,  tevens
werden  deze  leerlingen  een  tweede  maal  bevraagd  in  een  1-meting.   Deze
werkwijze  heeft  tot  gevolg  dat  we  enerzijds  een  analyse  voor  de  globale  steekproef
kunnen  maken  gaande  van  de  0-meting  tot  de  1-meting.  Anderzijds  kunnen  we
nog  een  stap  verder  gaan  voor  cohorte  1, door  ook  de  2-meting  in  rekenschap  te
brengen.  

We  merken  daarbij  op  dat  de  methode  waarbij  we  de  volledige  steekproef  onder
de  loep  nemen  slechts  een  eerste  evaluatie  betreft.  Het  project  staat  daar  eigenlijk
nog  in  zijn  kinderschoenen.  Ongetwijfeld  zijn  er  bij de  opstart  van  een  dergelijk
experiment  een  aantal  kinderziekten  die  in  de  loop  van  de  tijd  moeten  worden
weggewerkt.  Voor  definitievere  uitspraken  kunnen  we  verwijzen  naar  de  analyses
voor  cohorte  1 apart.  
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Sommige  van  de  doelstellingen  hebben  een  expliciete  organisatorische  component.
Deze  worden  hier  niet  in kaart  gebracht.  Een voorbeeld  van  een  dergelijk  aspect  is
zeker  de  doorzichtigheid  van  de  opleidingstrajecten.  Voor  wat  betreft  deze
doelstelling  hangt  veel  af  van  de  mate  waarin  de  derde  aanbieders  van
opleidingen  bereid  zijn  mee  te  gaan  in  het  verhaal.  Centraal  in  dit  project  staat  de
algemene  herwaardering  van  het  beroepsonderwijs  en  een  betere  afstemming  van
jongeren  op  de  arbeidsmarkt.  We  bekeken  achtereenvolgens  volgende
doelstellingen:  

1. Maximaliseren  van  de  gekwalificeerde  uitstroom

2. Verhogen  van  het  welbevinden  d.m.v.  tussentijdse  succesbeleving

3. Flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt

4. Stimulans  tot  levenslang  leren

5. Doorzichtig  maken  van  het  onderwijsaanbod

Elke  doelstelling  werd  apart  geoperationaliseerd  en  vervolgens  hebben  we
evolutie  over  de  tijd  onder  de  loep  genomen.  In de  volgende  punten  zullen  we  de
belangrijkste  onderzoeksresultaten  nog  eens  op  een  rij  zetten,  enerzijds  voor  de
gehele  onderzoekspopulatie,  anderzijds  voor  cohorte  1 apart.  Verder  hebben  we
gezien  de  verschillende  onderzoeksgroepen  een  opsplitsing  voorzien  in  graad  en
naar  voltijds  deeltijds.  

2 Doelstelling  1: Maximaliseren van de gekwalificeerde uitstroom

Omgekeerd  uitgedrukt  komt  deze  doelstelling  neer  op  een  verminderen  van  de
vroegtijdige  uitval  van  jongeren  uit  het  beroepsonderwijs.  Voor  de  evaluatie  van
deze  doelstelling  is het  noodzakelijk  een  aantal  verschillende  begripsbepalingen  te
gebruiken.  Jongeren  uit  de  vierde  graadsopleiding  verpleegkunde  hebben
namelijk  minstens  een  getuigschrift  van  de  derde  graad  BSO op  zak  en  kunnen
per  definitie  niet  ongekwalificeerd  uitstromen.  Vandaar  dat  we  een  aparte
afbakening  per  groep  hebben  gebruikt.  De  definities  zijn  schatplichtig  aan  het
HIVA-onderzoek  naar  ongekwalificeerde  uitstroom  (Douterlugnge,  2001).  Enkel
voor  de  tweede  graad  voltijds  konden  we  namelijk  een  sluitende  definitie  en
zoekmethode  ontwikkelen.  Een  leerling  stroomt  vroegtijdig  uit  alvorens  hij  een
getuigschrift  voor  het  tweede  jaar  van  de  derde  graad  voltijds  heeft  behaald.  Dit
werd  nagegaan  aan  de  hand  van  de  administratieve  gegevens  van  de  scholen  en
de  tellingen  van  het  departement  onderwijs. Jongeren  die  niet  langer  voorkwamen
in  de  tellingen  van  het  departement  op  1 februari  2003 werden  als  vroegtijdig  en
ongekwalificeerd  uitgestroomd  beschouwd.  

Voor  de  vierde  graad  ligt  dit  moeilijker,  maar  we  beschouwen  een  leerling  als
prematuur  uitgestroomd  indien  hij  zijn  opleiding  verpleegkunde  niet  heeft
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afgemaakt.  Een  student  die  aan  het  einde  van  het  eerste  jaar  beslist  om  te stoppen
met  deze  studies,  wordt  gelabeld  als  vroegtijdig  uitgestroomd.  Verder  zullen  we
onze  aandacht  m.b.t.  deze  doelstelling  vooral  richten  op  de  tweede  graad,  vermits
jongeren  uit  de  vierde  graad  reeds  gekwalificeerd  zijn. 

In  principe  geldt  voor  de  tweede  graad  deeltijds  dezelfde  definitie  van  uitval  als
bij hun  leeftijdsgenoten  in  het  voltijds  beroepsonderwijs.  Nagaan  welke  proportie
van  deze  categorie  jongeren  uitstroomden  alvorens  het  eindpunt  van  hun
opleiding  te  behalen  is echter  zeer  problematisch.  Vermits  er  geen  jaarstructuren
zijn  in  het  deeltijds  onderwijs,  kunnen  we  aan  de  hand  van  de  administratieve
gegevens  niet  nagaan  of iemand  die  uitstroomt  dat  doet  op  het  moment  dat  ze een
getuigschrift  behalen.  Jongeren  van  verschillende  leeftijden  zitten  bij mekaar  in de
klas.  Het  is  voor  ons  dan  ook  onmogelijk  om  een  zuiver  beeld  te  schetsen  van
vervroegde  uitstroom  in de  tweede  graad  voltijds.  

Aan  de  hand  van  logistische  regressies  die  multilevel  werden  verricht  hebben  we
onderzocht  of  er  verschillen  zijn  qua  uitval  tussen  de  verschillende
onderzoeksgroepen.  Op  het  eerste  zicht  leek  het  erop  dat  we  een  negatief  verband
vonden  tussen  modularisering  en  uitstroom.  Uit  het  algemene  model  komt
namelijk  naar  voor  dat  we  bijna  tweemaal  zoveel  uitvallers  vinden  in  de
experimentele  groep  dan  in  de  controlegroep.  Een  opsplitsing  naar  de  graad  van
onderwijs  gaf  echter  een  genuanceerder  beeld.  In  de  vierde  graad  is  het  zo  dat
modulaire  studenten  meer  kans  hebben  om  vroegtijdig  het  onderwijs  te  verlaten,
terwijl  we  een  omgekeerd  effect  vinden  voor  de  tweede  graad  voltijds.
Verpleegkunde  studenten  die  modulair  onderwijs  volgen  beëindigen  hun
opleiding  meer  dan  dubbel  zo frequent  dan  lineaire  studenten.  Dat  lijkt een  enorm
groot  verschil,  maar  in  werkelijkheid  gaat  het  om  een  steekproefeffect.  De
steekproefopbouw  in  de  vierde  graad  is  van  die  aard  dat  modulaire  studenten
telkens  een  jaar  lager  in  hun  opleiding  zitten  dan  hun  lineaire  tegenhangers.
Uiteraard  neemt  de  kans  om  uit  te stromen  af met  de  jaren,  vandaar  het  gevonden
effect. 

In  de  tweede  graad  voltijds  doet  zich  net  de  tegenovergestelde  trend  voor.  Voor
elke  100  lineaire  uitstromers  vinden  we  er  slechts  43  terug  in  het  modulair
onderwijs.  Het  zag  er  dus  naar  uit  dat  modularisering  erin  geslaagd  is  om
jongeren  langer  in  het  onderwijs  te  houden,  waardoor  hun  kans  op  een
getuigschrift  toeneemt  en zij mogelijk een  gunstigere  positie  zullen  innemen  op  de
arbeidsmarkt.  De  kwalitatieve  analyses  die  in  het  eerste  deel  van  dit  rapport
werden  gepresenteerd,  brachten  echter  aan  het  licht  dat   er  problemen  rezen  met
leerlingen  die  niet  slaagden  voor  een  bepaalde  module.  Vanwege  schaal -
problemen  kunnen  niet  alle  scholen  de  modules  herhaaldelijk  aanbieden,
waardoor  jongeren  dreigden  vast  te  lopen  in  hun  opleiding.  Om  dat  probleem
tegen  te  gaan,  worden  leerlingen  meestal  toch  meegenomen  naar  een  volgende
module,  al  dan  niet  gekoppeld  aan  verdere  remediëring  .  Deze  situatie  zou  de
oorzaak  kunnen  zijn  van  het  gevonden  verschil  tussen  de  onderzoeksgroepen.
Jongeren  merken  dat  het  eigenlijk  niet  uitmaakt  of ze  hun  modules  halen  of niet,
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ze  krijgen  als  het  ware  een  vrijgeleide  doorheen  hun  opleidingen.  Om  te
controleren  of  dat  effect  daadwerkelijk  speelt  hebben  we  de  modulaire  scholen
ingedeeld  in  4  categorieën  die  weergeven  hoe  ze  modularisering  hebben
toegepast.  Uit  die  analyse  blijkt  dat  het  risico op  uitval  significant  kleiner  is in die
scholen  waar  leerlingen  de  module  waarin  ze  faalden  niet  onmiddelijk  opnieuw
kunnen  aanvatten.  Uit  het  kwalitatieve  onderzoek  blijkt  ook  dat  sommige  scholen
niet  goed  weten  wat  ze met  niet  geslaagde  leerlingen  moeten  doen.  Ze laten  deze  –
leerplichtige  – leerlingen  dan  toch  maar  doorstromen  naar  de  volgende  module.
De  scholen  die  zowel  de  programmatorische  als  de  pedagogisch-didactische
component  van  het  modulair  onderwijs  sterk  uitbouwden,  hebben  een  even  grote
uitval  dan  de  lineaire  scholen.

3 Doelstelling  2: Verhogen  van het welbevinden  d.m.v.
tussentijdse  succesbeleving

Jongeren  in  het  modulair  onderwijs  krijgen  aan  het  eind  van  elke  module  die  ze
succesvol  beëindigen  een  deelcertificaat  dat  aangeeft  dat  ze  de  basiscompetenties
en  sleutelvaardigheden  van  de  desbetreffende  module  onder  de  knie  hebben.  Het
systeem  zou  ertoe  moeten  bijdragen  dat  jongeren  minder  snel  schoolmoe  worden
en  dus  minder  vroegtijdig  uitstromen.  Om  na  te  gaan  of dit  effectief  het  geval  is
hebben  we  een  hele  resem  indicatoren  van  welbevinden  bevraagd  bij  de
leerlingen.  We  onderscheiden  daarin  twee  grote  dimensies,  met  name  een
algemene  component  die  welbevinden  van  jongeren  meet  en  een  meer
schoolspecifieke  component.  De  eerste  dimensie  bestaat  uit  de  volgende  schalen:
demotie  of  het  gevoel  achtergesteld  te  zijn,  academisch  zelfconcept,  zelfbeeld  en
toekomstbeeld.  De  component  voor  schoolwelbevinden  omvat  schoolaliënatie,
schoolonbehagen,  schoolklimaat  en  klasklimaat.  We  hebben  telkens  de  score
tijdens  de  laatste  meting  als  afhankelijke  variabele  gebruikt.   Om  die  score  te
verklaren  werden  ook  nog  de  voorgaande  score  op  de  respectievelijke  schalen
opgenomen  in  de  modellen,  alsook  de  sociaal-economische  status,  het  IQ,  de
graad,  de  etnische  afkomst,  het  geslacht,  of  het  al  dan  niet  over  een  voltijdse
richting  gaat  en  uiteraard  of  het  om  een  modulaire  richting  gaat.  Vooral  deze
laatste  variabele  is  belangrijk  omdat  een  verschil  tussen  de  onderzoeksgroepen
kan  wijzen  op  een  evolutie  in  het  welbevinden  van  jongeren  die  kan
toegeschreven  worden  aan  de  modularisering  van  het  beroepsonderwijs.  

We  kunnen  stellen  dat  in  navolging  van  de  eerste  doelstelling,  we  welbevinden
zeer  uitgebreid  hebben  trachten  te  meten.  In  totaal  hebben  we  9 schalen  gebruikt
die  een  breed  scala  aan  componenten  van  welbevinden  meten.  Verder  bleek  uit  de
eerste  indicaties  en  de  algemene  literatuur  dat  we  geen  al  te  hoge  verwachtingen
mochten  koesteren.  Het  welbevinden  van  jongeren  wordt  slechts  in  zeer  beperkte
mate  beïnvloed  door  hun  scholen.  Daarbij  komt  nog  eens  dat  een
attitudeverandering  niet  van  de  ene  dag  op  de  andere  tot  stand  komt.  Vooral  met

260



het  oog op  de  analyse  voor  de  globale  groep  is het  vroeg  om definitieve  uitspraken
te doen  over  de  resultaten.  

Als  we  onze  blik  eerst  richten  op  de  totale  onderzoekspopulatie  kunnen  we
geenszins  stellen  dat  de  invoering  van  een  modulair  onderwijssysteem  heeft
bijgedragen  tot  een  verhogen  van  het  welbevinden  van  jongeren.  Op  het  eerste
zicht  vinden  we  wel  een  aantal  significante  verschillen  tussen  leerlingen  uit
modulaire  scholen  en  hun  leeftijdsgenoten  uit  de  controlegroep.  Deze  verschillen
spelen  zich  echter  allemaal  af  in  de  vierde  graad.  Vanwege  de  verschillen  tussen
experimentele  groep  en  controlegroep  kunnen  we  die  verbanden  niet
probleemloos  vergelijken.  Modulaire  studenten  verpleegkunde  hebben  een  iets
hoger  academisch  zelfconcept  dan  hun  oudere  tegenhangers,  daarentegen  staat
dat  ze een  minder  gunstig  zelfbeeld  en toekomstbeeld.  Vooral  de  eerste  bevinding
is  enigszins  opvallend  en  zou  te  wijten  kunnen  zijn  aan  het  systeem  van
tussentijdse  succesbeleving.  We  hadden  verwacht  dat  jongeren  die  op  het  punt
staan  om  af  te  studeren  zichzelf  positiever  inschatten  op  gebied  van  schoolse
prestaties.  Vooral  ook  omdat  we  zien  dat  ze  qua  algemeen  zelfbeeld  en
toekomstverwachtingen  significant  afwijken  van  hun  modulaire  collega’s.
Mogelijk vinden  we  daar  een  eerste  indicatie  dat  het  uitreiken  van  deelcertificaten
bijdraagt  aan  een  iets hoger  welbevinden.  

In  de  tweede  graad  voltijds  vinden  we  echter  nergens  significante  verschillen
tussen  de  subpopulaties.  Jongeren  in  het  modulair  onderwijs  zijn  niet  beduidend
gelukkiger  geworden  dan  hun  leeftijdsgenoten  in  het  traditionele
beroepsonderwijs.  Uiteraard  gaat  het  hier  nog  maar  om  een  evaluatie  na  één
schooljaar.  In  cohorte  1 kunnen  we  nog  een  stap  verder  gaan  en  nagaan  of we  na
twee  jaar  modulair  onderwijs,  als  gewenning  met  het  systeem  zou  moeten  zijn
opgetreden,  afwijkende  vaststellingen  doen.  

Ook  na  twee  jaar  modularisering  vinden  we  echter  geen  verschillen  met
betrekking  tot  het  welbevinden  van  jongeren.  Noch  op  één  van  schalen  van  de
algemene  component,  noch  op  de  schalen  voor  schoolspecifiek  welbevinden
tekenen  we  ook  maar  één  significant  verschil  op  tussen  jongeren  uit  het  modulair
onderwijs  en hun  collega’s in traditionele  beroepsopleidingen.  

De  tweede  doelstelling  van  het  experiment  modularisering  bestond  erin  om  het
welbevinden  van  jongeren  te  verhogen  via  het  systeem  van  tussentijdse
succesbeleving.  De  operationalisering  van  deze  doelstelling  was  direct  en
uitgebreid.  Houdingen  en  attitudes  die  met  welbevinden  te  maken  hebben
worden  al  vele  jaren  bevraagd.  We  konden  dus  terugvallen  op  een  brede  basis.
Vandaar  dat  we  welbevinden  in  dit  onderzoek  opsplitsten  in  twee  luiken,  een
algemeen  en  een  schoolspecifiek  luik.  Ondanks  de  directe  en  uitgebreide  aanpak
konden  we  geen  verschillen  optekenen  tussen  de  experimentele  groep  en  de
controlegroep.  We  kunnen  dus  niet  anders  dan  besluiten  dat  de  invoering  van
modulair  onderwijs  niet  heeft  bijgedragen  aan  een  ingrijpende  verhoging  of
verlaging  van  het  welbevinden  van  jongeren.  Ook  voor  wat  betreft  de  tweede
doelstelling  lost  het  modulair  onderwijs  zijn verwachtingen  niet  in.
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4 Doelstelling  3: Flexibele  afstemming  op de arbeidsmarkt

Onderzoek  heeft  aangetoond  dat  jongeren  uit  het  beroepsonderwijs  meer  dan
andere  jongeren  werk  moeten  aanvaarden  dat  niet  aansluit  bij  hun  opleiding
(Creten,  Van  De  Velde  &  Verhaest,  2002).  Als  de  jongeren  hun  kansen  willen
maximaliseren,  is  het  van  belang  dat  ze  zich  snel  kunnen  aanpassen  aan
wijzigende  omstandigheden.  Wellicht  zal  het  in  een  aantal  gevallen  nodig  zijn dat
ze  zich  herscholen.  Als  men  via  modularisering  een  positief  effect  wil  ressorteren
op  de  flexibele  afstemming  ten  aanzien  van  de  arbeidsmarkt,  is het  uiteraard  van
belang  dat  jongeren  opleidingstrajecten  kunnen  vinden  die  aansluiten  op  hun
initiële  opleiding.  Het  realiseren  van  een  flexibele  houding  ten  aanzien  van  arbeid
heeft  m.a.w.  een  belangrijke  organisatorische  component.  Die  veranderingen  in
het  brede  landschap  van  opleidingen  en bijscholingen  zijn vooralsnog  niet  in kaart
te  brengen.  Ze  vormen  ‘slechts’  de  structurele  voorwaarde  voor  een  flexibele
afstemming  op  de  arbeidsmarkt.  Het  realiseren  van  een  aanbod  is  uiteraard  een
primaire  voorwaarde,  maar  toekomstige  werknemers  moeten  ook  bereid  zijn  zich
in  te  schrijven  in  dat  project.  Zij  moeten  zich  bereid  tonen  tot  flexibiliteit.  Een
andere  component  van  die  flexibele  houding  is  de  bereidheid  tot  levenslang  en
levensbreed  leren.  Jonge  werknemers  moeten  bereid  zijn  zich  bij  te  scholen.  Dit
aspect  komt  in de  volgende  paragraaf  aan  bod.

In  tegenstelling  tot  de  vorige  twee  doelstellingen  konden  we  onmogelijk
rechtstreeks  meten  of  jongeren  uit  het  modulair  onderwijs  sneller  bereid  zouden
zijn  om  een  job  te  aanvaarden  in  een  andere  sector  van  de  arbeidsmarkt.  Pas
binnen  een  aantal  jaren  zal  het  duidelijk  worden  of  werknemers  die  modulair
onderwijs  genoten  sneller  tot  een  flexibele  houding  overgaan  als  het  om  arbeid
gaat.  In deze  fase van  het  experiment  moesten  we  ons  beperken  tot  het  meten  van
een  intentie  tot  flexibiliteit.  Vandaar  dat  we  een  flexibele  afstemming  op  de
arbeidsmarkt  hebben  gemeten  aan  de  hand  van  twee  componenten.  In  de  eerste
plaats  hebben  we  een  standaardinstrument  gebruikt  om  na  te  gaan  in  hoeverre
onze  respondenten  bereid  zijn een  mate  van  inschikkelijkheid  aan  de  dag  te leggen
ten  aanzien  van  potentiële  jobs.  Op  basis  van  dat  instrument  wordt  bijvoorbeeld
nagegaan  of  jongeren  bereid  zijn  een  job  te  aanvaarden  die  niet  rechtstreeks
aansluit  bij  hun  opleiding.  We  hebben  die  schaal  offerbereidheid  genoemd.  De
tweede  component  die  moet  peilen  naar  flexibiliteit  doet  dat  op  een  indirecte
manier.  Daarvoor  hebben  we  de  algemene  houding  van  jongeren  ten  aanzien  van
arbeid  gemeten.  De redenering  hierachter  is dat  mensen  die  arbeid  een  centrale  rol
toedichten  wellicht  sneller  bereid  zullen  zijn  om  zich  flexibel  op  te  stellen
tegenover  mogelijke werkaanbiedingen.

De  algemene  analyses  leveren  noch  voor  offerbereidheid,  noch  voor
arbeidsbeleving  een  significant  verschil  op  tussen  de  onderzoekspopulaties.
Opgesplitst  naar  graad  bestaat  er  eveneens  geen  verschil.  Jongeren  uit  het
modulair  onderwijs  stellen  zich  niet  inschikkelijker  op  dan  leerlingen  in  het
traditionele  beroepsonderwijs.  
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Ook  de  analyse  voor  de  eerste  cohorte  apart  levert  geen  verschillen  op.  Zelfs  na
drie  jaar  modulair  onderwijs  vinden  we  dus  geen  verschil.  Het  ziet  ernaar  uit  het
modulair  onderwijs  in  zijn  lessenpakket  jongeren  niet  meer  stimuleert  om  een
buigzame  houding  ten  opzichte  van  de  arbeidsmarkt  aan  te  nemen.  Uiteraard
meten  we  enkel  een  intentie  en kunnen  we  geenszins  uitsluiten  dat  de  praktijk  een
ander  beeld  zal  schetsen.  Binnen  een  aantal  jaren  kunnen  we  daarover  uitsluitsel
geven.  Op  dit  ogenblik  echter  kunnen  we  het  verantwoorden  om  te stellen  dat  het
modulair  onderwijs  geen  invloed  heeft  op  de  bereidheid  zich  flexibel  op  te stellen
ten  aanzien  van  de  arbeidsmarkt.

5 Doelstelling  4: Stimulans  tot levenslang  leren

Het  modewoord  om  de  hedendaagse  maatschappij  te  omschrijven  is  de
‘kennissamenleving’  of  de  ‘symbolische  samenleving’.  Steeds  meer  wordt  het
omgaan  met  symbolen  belangrijk  naar  een  integratie  in  de  maatschappij  toe.  Het
belang  van  onderwijs  als  controlemechanisme  is  daarbinnen  drastisch
toegenomen.  Zelfs  in  de  secundaire  sector  is het  belang  van  constante  bijscholing
in dat  opzicht  toegenomen.  Jongeren  uit  kwalificatiegericht  onderwijs  moeten  dus
bewust  gemaakt  worden  van  deze  evolutie  en  ze moeten  inzien  dat  bijscholing  en
herscholing  een  onderdeel  van  hun  toekomst  uitmaken.  Het  experiment
modularisering  heeft  zich  tot  doel  gesteld  om  een  stimulerende  rol te spelen  in het
verkrijgen  van  dat  inzicht.  

Een  stimulans  tot  levenslang  leren  zijn  heeft  uiteraard  een  belangrijke
organisatorische  component.  Het  is de  expliciete  bedoeling  vervolgopleidingen  –
zoals  die  van  de  VDAB en  sociale  promotie  – te  laten  aansluiten  bij  de  initiële
opleiding.  Op  die  manier  zouden  jongeren  ertoe  moeten  worden  aangezet  om  op
korte  termijn  extra  competenties  te  verwerven  en  zodoende  hun  positie  op  de
arbeidsmarkt  te  verstevigen.  Naast  deze  organisatorische  dimensie  is er  uiteraard
een  attitudinale  component  aan  deze  doelstelling  verbonden.  Jongeren  moeten
ook beseffen  dat  levenslang  en levensbreed  leren  een  noodzaak  is. Hun  bereidheid
daartoe  kunnen  we  op  dit  moment  vrij goed  meten.  In  dit  onderzoek  hebben  we
dat  gedaan  aan  de  hand  van  een  tweetal  schalen.  Ten  eerste  hebben  we  gepeild
naar  de  algemene  interessesferen  van  jongeren.  Zij  die  enkel  op  hun
vriendenkring  gefocust  zijn  hebben  namelijk  een  minder  open  blik  op  de  wereld
en  zullen  minder  snel  geneigd  zijn  het  nut  van  een  vervolgopleiding  in  te  zien.
Ten  tweede  hebben  we  een  component  geconstrueerd  die  de  bereidheid  tot
levenslang  leren  op  een  meer  directe  manier  meet.

Uiteraard  is  ook  hier  de  belangrijkste  vraag  die  we  ons  stellen  of  jongeren  uit
modulaire  opleidingen  meer  geneigd  zijn  om  vervolgopleidingen  te  volgen  in
vergelijking  met  de  controlegroep.  We  vinden  slechts  één  significant  verschil
tussen  de  twee  subgroepen.  Met  betrekking  tot  de  schaal  voor  levenslang  leren
vinden  we  minder  interesse  voor  modulaire  jongeren  in de  vierde  graad.  Blijkbaar
begrijpen  jongeren  die  in  hun  laatste  jaar  van  de  opleiding  zitten  beter  dat  ze  in
hun  professionele  carrière  verdere  bijscholingen  kunnen  verwachten.  Het  laatste
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jaar  van  de  verpleegkunde  opleiding  is  doorspekt  met  stages  en  jongeren  uit  het
lineair  onderwijs  hebben  daar  ingezien  dat  levenslang  leren  ook  in hun  sector  een
rol  speelt.  De  analyses  voor  de  eerste  cohorte  apart  laten  geen  verschil  meer  zien
tussen  modulairen  en  lineairen.  Op  dat  ogenblik  hebben  de  leerlingen  uit  het
modulair  onderwijs  ook  een  meer  open  houding  tegenover  bijscholingen
aangenomen.  Het  effect was  dus  eigenlijk een  steekproefeffect.

Verder  vinden  we  geen  verschillen  tussen  de  experimentele  groep  en  de
controlegroep.  Ook  doelstelling  4 met  betrekking  tot  het  beiden  van  een  stimulans
tot  levenslang  en  levensbreed  leren  moeten  we  negatief  evalueren.  De  invoering
van  het  modulair  onderwijs  heeft  met  betrekking  tot  deze  problematiek  geen
evolutie  naar  verdere  opleidingsmomenten  tot  gevolg  gehad.

6 Doelstelling  5: Doorzichtig  maken van het onderwijsaanbod

De  gerichtheid  op  levenslang  leren  moet  gekoppeld  zijn  aan  een  kennis  van  de
onderwijsmogelijkheden.  Jongeren  die  bereid  zijn  voortgezet  onderwijs  te  volgen
of  bijkomende  cursussen  te  volgen,  maar  die  geen  inzicht  hebben  in  de
mogelijkheden,  staken  misschien  hun  zoektocht  alvorens  het  juiste  traject
gevonden  te  hebben.  Vandaar  dat  het  modulair  onderwijs  een  aanzet  moest  zijn
naar  een  helderdere  voorstelling  van  de  opleidingstrajecten.  Aansluitingen  en
doorstroommogelijkheden  moeten  op  mekaar  worden  afgestemd.  Voorlopig  is het
moeilijk  om  jongeren  daarover  te  bevragen.  Het  is  duidelijk  dat  heldere
opleidingstrajecten  voorlopig  niet  zijn  uitgebouwd.  Vermits  we  nog  geen
uitstromers  hebben  uit  het  modulair  onderwijs,  is  dat  ook  niet  echt  nodig.
Methodologisch  stelt  ons  dat  echter  voor  een  probleem.  Om  deze  doelstelling
alsnog  te  meten,  hebben  we  ervoor  geopteerd  jongeren  te  bevragen  naar  hun
kennis  van  onderwijstrajecten  in  de  vorm  van  een  quiz.  We  moeten  daarbij
opmerken  dat  de  algemene  kennis  van  doorstroommogelijkheden  in  het  Vlaame
onderwijs  eerder  pover  is.  Tijdens  geen  enkele  van  de  metingen  kwam  de
gemiddelde  score  op  de  test  boven  de  50% te liggen.  Misschien  is dat  te wijten  aan
het  feit dat  we  te moeilijke vragen  hebben  voorgelegd.

Ook  hier  konden  we  jongeren  uit  de  verschillende  onderwijstakken  niet
onderscheiden  op  basis  van  hun  kennis  van  opleidingstrajecten.  Noch  in  de
algemene  analyse,  noch  in  de  analyse  voor  cohorte  1,  noch  in  de  opgesplitste
analyses  naar  graad,  konden  we  een  verschil  optekenen  tussen  de
onderzoeksgroepen.  De  invoering  van  het  modulair  onderwijs  heeft  niet  toe
bijgedragen  dat  jongeren  beter  op  de  hoogte  zijn  van  het  onderwijsaanbod  in
Vlaanderen.  We  willen  deze  bevinding  enigszins  relativeren.  Het  was  niet
mogelijk jongeren  te bevragen  over  de  afgewerkte  paden  in een  volledig  modulair
systeem  omdat  een  dergelijk  systeem  nog  niet  bestond.  We waren  verplicht  hen  te
bevragen  over  het  vigerende  onderwijssysteem.  
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ALGEMEEN BESLUIT

We  keken  in  dit  rapport  naar  de  invoering  van  het  modulair  onderwijs  in  het
voltijds  beroepsonderwijs,  het  deeltijds  beroepsonderwijs  en  in  de  vierde  graad
verpleegkunde.  De bedoeling  van  het  onderzoek  was  tweeledig.  Op  basis  van  een
kwalitatief  onderzoek  werd  de  implementatie  van  modularisering  beschreven  op
inhoudelijk  en  programmatorisch  vlak,  op  pedagogisch-didactisch  vlak  en  op
organisatorisch  vlak.  Met  een  kwantitatief  onderzoek  werd  getoetst  of  de  zes
oorspronkelijk  geformuleerde  doelstellingen  van  het  experiment  modularisering
bereikt  werden.  In dit  besluit  formuleren  we  de  belangrijkste  bevindingen  van  het
onderzoek  en  geven  we  beleids aanbevelingen  bij  een  eventuele  veralgemening
van  het  experiment.

1 Implementatie  van modularisering

1.1 De  programmatorische  component

Het  opstellen  van  modulaire  onderwijsprogramma’s  en  ze  inhoudelijk  invullen
was  voor  de  scholen  een  grote  en  moeilijke  opdracht.  Omdat  elke  school  zo  goed
als  individueel  voortwerkte  op  de  basis  die  door  de  overheid  aangeleverd  werd,
verschilt  de  programmatorische  vormgeving  van  modularisering  van  school  tot
school.  In  het  algemeen  kan  wel  gezegd  worden  dat  het  weinig  voorvalt  dat
leerlingen  binnen  voorafbepaalde  trajecten  een  eigen  leerweg  kunnen  kiezen.  Het
DBSO vormt  hierop  wel  een  uitzondering  door  zijn  specifieke  context.  Binnen  de
leertrajecten  is er  organisatorisch  wel  ruimte  voor  maatwerk,  waardoor  dan  toch
wel  een  zekere  individualisering  van  het  leertraject  wordt  mogelijk gemaakt.

1.2 De  pedagogisch- didactische  component

De  deelnemende  scholen  zijn  op  pedagogisch  en  didactisch  vlak  sterk  in
beweging.  Leerlingen  worden  aangezet  tot  meer  zelfstandigheid  en  actieve
participatie,  leerkrachten  nemen  naast  de  rol  van  docent  ook de  rol van  begeleider
en  coach  op  en  zijn  meer  als  lid  van  een  team  gaan  werken.  Ook  didactische
methoden  werden  herbekeken.  
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Toch  zijn  er  weinig  scholen  die  aangegeven  hebben  dat  de  veranderingen  die
plaats  hebben  gevonden  uitsluitend  te  maken  hebben  met  de  modularisering.  In
een  aantal  scholen  werd  bijvoorbeeld  al  (voor  een  deel)  gewerkt  volgens
pedagogisch-didactische  principes  en  methodes  die  ook  geschikt  zijn  voor
modulaire  onderwijssystemen.  In  de  andere  scholen  heeft  modularisering  wel
gefungeerd  als  katalysator:  vernieuwingen  die  er  waarschijnlijk  wel  zouden
gekomen  zijn, zijn nu  een  stuk  sneller  en misschien  vergaander  doorgevoerd.

1.3 De  organisatorische  component

Veranderingen  op  programmatorisch  vlak  en  op  pedagogisch-didactisch  vlak
brengen  ook organisatorische  veranderingen  met  zich mee.  Modularisering  vereist
een  sterke  samenwerking  tussen  de  verschillende  actoren  in  een  school  en  het  is
niet  evident  om  die  samenwerking  te organiseren.  Ook  de  taken  en  prestaties  van
de  betrokken  actoren  zijn  aan  wijzigingen   onderhevig.  Het  opstellen  van
uurroosters  voor  de  leerkrachten  en  lesroosters  voor  de  leerlingen  is  moeilijker
dan  tevoren.  De  combinatie  van  lineair  en  modulair  onderwijs  in  dezelfde  school
kan  nog  een  extra  complicerende  factor  zijn.

1.4 Mate van realisatie  van modulair onderwijs

In  de  scholen  die  betrokken  zijn  bij  het  experiment  wordt  modularisering  niet
overal  in  dezelfde  mate  doorgevoerd.  Sommige  scholen  slagen  erin  om  zowel  op
inhoudelijk  en  programmatorisch  vlak  echte  stappen  te zetten  als op  pedagogisch-
didactisch  vlak,  in  andere  scholen  blijft  modularisering  beperkt  tot  of  is  het  niet
veel meer  dan  wat  minimaal  vereist  is.

Het  meest  ingrijpend  was  modularisering  voor  de  inhoudelijke  en
programmatorische  component  van  het  onderwijs.  Dat  is  vooral  het  geval  in  het
voltijds  beroepsonderwijs  en  in  de  vierdegraads  scholen,  omdat  deze  twee
onderwijsvormen  een  traditioneel  lineair  systeem  hadden.  Voor  het  deeltijds
beroepsonderwijs  was  de  nieuwe  programmering  minder  ingrijpend,  aangezien  ze
daar  al  voor  de  invoering  van  modularisering  heel  soepel  was.  Tegelijk zagen  we
dat  modularisering  vaker  verder  doorgedreven  werd  in  scholen  waar  men
pedagogisch-didactisch  al  veel  meer  aansluit  bij de  principes  van  modularisering
dan  in scholen  waar  dat  niet  het  geval  was.

2 Realisatie  van de doelstellingen

2.1 Pedagogisch-didactische  vernieuwing

De  eerste  doelstelling  van  het  experiment  modularisering  betreft  het  realiseren
van  pedagogisch-didactische  vernieuwing.  Het  invoeren  van  een  modulair
onderwijssysteem  impliceert  een  dergelijke  vernieuwing.  In  een  deel  van  de
scholen  was  men  al zeer  vernieuwend  bezig  voordat  het  experiment  begon.  Voor
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een  ander  deel  van  de  scholen  was  de  deelname  een  katalysator.  De  kwalitatieve
analyses  maakten  wel  duidelijk  dat  de  drie  onderwijscontexten  –  voltijds
beroepsonderwijs  in  de  tweede  en  de  derde  graad,  deeltijds  beroepsonderwijs  en
voltijds  beroepsonderwijs  in de  vierde  graad  – grondig  van  elkaar  verschillen.  Dit
kwam  ondermeer  tot  uiting  in de  manier  waarop  modulair  onderwijs  gerealiseerd
werd  in  deze  verschillende  contexten.  Het  meest  ingrijend  was  de
programmatorische  context  van  het  modulair  onderwijs.  Scholen  uit  het  voltijds
beroepsonderwijs  hadden  hier  het  meeste  werk  omdat  zij sterk  lineair  werkten.  In
het  deeltijds  beroepsonderwijs  werd  traditioneel  al  meer  soepel  gewerkt.
Daarnaast  bleek  dat  scholen  die  vóór  de  invoering  van  het  experiment  reeds
vernieuwend  waren  op  het  pedagogisch-didactische  vlak  ook  het  modulair
onderwijs  verder  doordreven.

2.2 Verminderen  van ongekwalificeerde  uitstroom

Bij de  invoering  van  het  experiment  werd  ervan  uitgegaan  dat  voortijdige  uitval
van  leerlingen  in belangrijke  mate  te maken  had  met  schoolmoeheid.  Leerlingen  in
het  beroepsonderwijs  zouden  sterk  gedemotiveerd  zijn  en  daarom  hun  opleiding
afbreken.  Modulair  onderwijs  zou  hieraan  tegemoet  komen  via  deelcertificaten.
Na  het  beëindigen  van  een  module  krijgen  leerlingen  een  certificaat.  Het  behalen
van  dat  certificaat  zou  hen  opnieuw  aanmoedigen  een  volgende  stap  te  zetten  in
hun  onderwijstraject.  

We  zijn,  op  basis  van  de  administratieve  gegevens,  nagegaan  in  welke  mate  de
scholen  uit  de  experimentele  groep  minder  uitval  hebben  dan  de  scholen  in  de
controlegroep.  Om  verschillende  redenen  is  enkel  de  analyse  op  de  groep
leerlingen  die  startte  in  het  eerste  jaar  van  de  tweede  graad  voltijds
beroepsonderwijs,  echt  betrouwbaar.  De administratieve  gegevens  schieten  tekort
om  met  zekerheid  te  kunnen  zeggen  dat  de  leerlingen  uit  het  deeltijds  beroeps -
onderwijs  die  uitstroomden,  dat  deden  met  of  zonder  een  certificaat.  De
vergelijking  tussen  de  experimentele  groep  en  de  controlegroep  wat  betreft  de
vierde  graad  is moeilijk  omdat  onze  controlegroep  de  leerlingen  zijn  die  één  jaar
voor  het  experiment  startte  instroomden  in de  opleiding  verpleegkunde.  Uiteraard
heeft  onze  controlegroep  dus  een  selectie  ondergaan,  nl.  de  selectie  van  het  eerste
jaar van  de  opleiding.  In die  zin  is de  controlegroep  niet  meer  vergelijkbaar  met  de
experimentele  groep.

Als we  ons  dan  beperken  tot  de  leerlingen  die  startten  in de  tweede  graad  van  het
voltijds  beroepsonderwijs,  blijkt  dat  de  leerlingen  uit  het  modulair  onderwijs
substantieel  minder  kans  hebben  voortijdig  uit  te  stromen  dan  de  leerlingen  in de
controlegroep.  Dit  is een  zeer  positieve  bevinding  ten  voordele  van  het  modulair
onderwijs.  Om  een  beter  inzicht  te  krijgen  in  de  mechanismes  die  daarbij  een  rol
spelen  hebben  we,  op  basis  van  de  kwalitatieve  analyse,  een  typologie  gemaakt
van  de  modulaire  scholen.  De scholen  werden  ingedeeld  in vier  types,  naargelang
ze  modulair  onderwijs  programmatorisch  en  pedagogisch-didactisch  sterk  dan
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wel  zwak  hebben  ingevoerd.  Het  blijkt  nu  dat  de  scholen  die  modulair  onderwijs
zowel  wat  betreft  de  programmatorische  dimensie  als wat  betreft  de  pedagogisch-
didactische  dimensie  diepgaand  invoerden,  een  even  grote  uitval  hebben  als  de
scholen  in  de  lineaire  controlegroep.  De  scholen  die  modulair  onderwijs  minder
diepgaand  hebben  ingevoerd,  hebben  een  kleinere  uitval.  We  kunnen  deze
bevinding  niet  helemaal  verklaren.  We  hebben  wel  aanwijzingen  dat  niet  alle
scholen  binnen  de  huidige  context  in staat  zijn genoeg  leertrajecten  en  individuele
leerwegen  aan  te  bieden.  In  sommige  gevallen  worden  leerlingen  meegenomen
naar  de  volgende  module,  zelfs indien  ze de  vorige  niet  afwerkten.  Op  die  manier
verkleint  men  wellicht  de  uitval  maar  ten  koste  van  het  niveau  van  het  onderwijs.

Het  is best  mogelijk dat  dit  niet  de  enige  verklaring  is voor  de  verschillen  in uitval
tussen  modulaire  en  lineaire  scholen.  Bovendien  moet  ook  in  rekening  worden
gebracht  dat  de  scholen  die  het  modulair  onderwijs  zeer  diepgaand  invoerden,
zeker  niet  méér  uitval  hebben  dan  de  lineaire  scholen.

2.3 Verhogen  van het (school)welbevinden

Het  verhogen  van  het  welbevinden  van  de  leerlingen  zou  in  het  modulair
onderwijs  gerealiseerd  worden  via  de  deelcertificaten  die  aan  leerlingen  worden
uitgereikt  bij  het  behalen  van  een  module.  We  hebben  deze  doelstelling  getest
door  de  leerlingen  in de  controlegroep  en  de  leerlingen  in de  experimentele  groep
systematisch  met  elkaar  te  vergelijken.  Daarvoor  gebruikten  we  zeer  diverse
maten  van  welbevinden  en  van  schoolwelbevinden.  Het  bleek  dat  er  geen
systematische  verschillen  tussen  de  beide  groepen  waren.  Dat  wil  zeggen  dat  het
modulair  onderwijs  wellicht  niet  het  welbevinden  van  de  leerlingen  verhoogt.  Het
wil  echter  ook  zeggen  dat  het  welbevinden  van  de  leerlingen  in  het  modulair
onderwijs  niet  lager  is dan  in het  lineair  onderwijs.

Van  diegenen  die  geïnterviewd  werden  voor  het  kwalitatieve  onderzoek  (directie,
coördinatoren  of leerkrachten)  hadden  anderzijds  de  meeste  wel  de  indruk  dat  het
modulair  onderwijs  een  gunstig  effect  heeft  op  de  motivatie  en  de  betrokkenheid
van  de  leerlingen.  De  deelcertificaten  op  zich  worden  echter  niet  als  onverdeeld
gunstig  ervaren.  Voor  leerlingen  die  de  deelcertificaten  behalen,  kan  dat
inderdaad  motiverend  zijn,  voor  diegenen  die  het  niet  halen  is  het  een  extra
teleurstelling.

2.4 Flexibele  afstemming  op de arbeidsmarkt

Een  flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  heeft  twee  componenten.  Er is – ten
eerste  –  de  organisatorische  component  en  –  ten  tweede  –  de  attitudinale.  De
organisatorische  component  impliceert  dat  jongeren  voldoende  breed  zijn
opgeleid  om  werk  te  kunnen  doen  waartoe  ze  niet  specifiek  zijn  opgeleid.  Dit
aspect  is  ingebakken  in  het  modulair  onderwijs.  De  basismodules  van  een  hele
reeks  trajecten  zijn  immers  dezelfde.  Daarnaast  impliceert  de  organisatorische
component  ook  dat  jongeren  met  een  minimum  aan  bijscholing  kunnen
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geheroriënteerd  worden  naar  een  beroep  waar  vraag  naar  is. We denken  dat  op  dit
punt  nog  moet  gesleuteld  worden  aan  het  op  elkaar  afstemmen  van  het  aanbod
van  verschillende  opleiders.  De modules  en  trajecten  aangeboden  door  de  VDAB,
Onderwijs, VIZO en andere  moeten  op  elkaar  afgestemd  worden.  

Deze  organisatorische  component  behoorde  echter  niet  tot  de  centrale  opdracht
van  dit  onderzoek.  We  hebben  de  flexibele  afstemming  op  de  arbeidsmarkt  hier
als een  attitude  benaderd.  Het  gaat  dan  om de  vraag  in welk  mate  jongeren  bereid
zijn een  job te aanvaarden  waarvoor  ze niet  in eerste  instantie  kozen.  Deze  attitude
werd  gemeten  aan  de  hand  van  twee  instrumenten.  Het  eerste  instrument  is  een
standaardschaal  voor  offerbeidheid  op  de  arbeidsmarkt.  Het  tweede  instrument
meet  de  algemene  houding  ten  aanzien  van  werk.  Voor  geen  van  beide  houdingen
kon  een  verschil  worden  vastgesteld  tussen  de  experimentele-  en  de
controlegroep.  Leerlingen  in  het  modulair  onderwijs  scoren  niet  hoger  maar  ook
niet  lager  op  deze  instrumenten.

In het  kwalitatief  onderzoek  werd  gevraagd  naar  de  arbeidsmarktgerichtheid  van
het  onderwijs.  Het  merendeel  van  de  geïnterviewden  is  van  mening  dat  de
leerling  of student  door  de  duidelijkere  afstemming  van  de  verschillende  ‘vakken’
veel  meer  dan  vroeger  de  samenhang  ertussen  ziet  en  hun  stof  beter  beheersen.
Toch  zijn  sommigen  van  mening  dat  de  aansluiting  juist  moeilijker  is  geworden
ook al beheersen  de  leerlingen  hun  stof beter.

2.5 Een stimulans  tot levenslang  leren

De vraag  of de  eerste  groep  leerlingen  die  modulair  onderwijs  volgden  zich  zullen
inschrijven  in  het  maatschappelijk  project  levenslang  leren,  kan  op  dit  ogenblik
niet  beantwoord  worden.  Deze  vraag  kan  pas  echt  worden  getoetst  binnen  een
aantal  jaar. 

We  hebben  getracht  een  tip  van  de  sluier  op  te  lichten  aan  de  hand  van  een
instrument  voor  algemene  interesse.  Daarnaast  hebben  we  de  leerlingen  ook  op
een  meer  rechtstreekse  manier  gevraagd  of ze bereid  zijn na  hun  initiële  opleiding
bij  te  studeren.  Ongetwijfeld  geven  deze  beide  instrumenten  geen  afdoend
antwoord  op  de  vraag  of  modulair  onderwijs  bijdraagt  tot  het  levenslang  leren.
Op  dit  ogenblik  is  dit  het  enige  haalbare.  Uit  deze  analyse  blijkt  dat  er  geen
verschillen  zijn  tussen  de  leerlingen  in  het  modulair  onderwijs  en  de  leerlingen  in
de  controlegroep.

Levenlang  en  levensbreed  leren  vraagt  om  een  aantal  competenties  zoals
zelfstandig  kunnen  werken,  keuzes  kunnen  maken,  het  leren  plannen,  … Dat
wordt  bijgebracht  hoofdzakelijk  via  de  pedagogisch-didactische  aanpak  en
begeleiding  bij het  uitstippelen  en  afleggen  van  een  leerweg.  Zoals  uit  de  analyse
van  de  interviews  gebleken  is,  zijn  er  voldoende  aanzetten  te  vinden  naar  een
grotere  zelfstandigheid  van  de  leerlingen.  Bekijken  we  echter  het  maken  van
individuele  keuzes  en  het  leren  plannen,  dan  stuiten  we  enerzijds  op  beperkingen
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op  het  programmatorisch  vlak,  waardoor  er  nog  veel  zaken  voor  de  leerling
bepaald  worden.  Anderzijds  is  het  streven  naar  een  hogere  mate  van
individualiteit  en leren  plannen  een  groeiproces.

2.6 Doorzichtig  maken  van het onderwijsaanbod

We hebben  getracht  het  doorzichtig  maken  van  het  onderwijsaanbod  te meten  aan
de  hand  van  het  inzicht  dat  leerlingen  hebben  in dat  aanbod.  In feite  bleek  dat  een
ondoenbare  opdracht.  Het  modulair  onderwijs  is  zo  nieuw  dat  men  niet  kan
verwachten  dat  leerlingen  er  reeds  inzicht  in  hebben.  Bovendien  was  het  ook
moeilijk  dat  te  gaan  vergelijken  met  een  controlegroep  die  over  modulair
onderwijs  waarschijnlijk niets  weet.  Deze  analyse  heeft  weinig  opgeleverd.

Het  doorzichtig  maken  van  het  onderwijsaanbod  heeft  vooral  een  organisatorische
component.  Daar  denken  we  wel  dat  er  een  afstemming  moet  gebeuren  tussen  de
verschillende  aanbieders  van  onderwijs  en  opleiding.  Het  enorme  voordeel  dat
modulair  onderwijs  kan  hebben  is  precies  dat  leerlingen  die  dan  toch  voortijdig
uitstromen  hun  opleiding  kunnen  afwerken  in  het  post- initieel  onderwijs.
Daarnaast  moeten  lerenden  de  mogelijkheid  hebben  verder  te  bouwen  op  hun
initiële opleiding  als ze hun  arbeidsloopbaan  willen  heroriënteren.  Op  dit  ogenblik
is deze  doorzichtigheid  niet  gerealiseerd  en dat  lijkt ons  een  belangrijk  knelpunt.

Ook  binnen  het  secundair  onderwijs  is die  doorzichtigheid  niet  altijd  gerealiseerd,
zo  blijkt  uit  het  kwalitatief  onderzoek.  Er zijn  scholen  die  enkel  informatie  geven
over  de  trajecten  die  de  school  zelf aanbiedt.  Ook  eventuele  overlappingen  met  of
overstapmogelijkheden  tussen  verschillende  studiegebieden  zijn  weinig  bekend
bij de  leerlingen.

3 Beleidsaanbevelingen  voor het implementeren van modulair
onderwijs

In  het  finale  oordeel  over  het  experiment  moeten  de  resultaten  van  dit  onderzoek
meespelen  maar  bieden  ze niet  alle  argumenten.  Het  is duidelijk  dat  de  resultaten
van  de  kwantitatieve  toetsing  geen  overweldigende  voordelen  van  het  systeem
blootleggen.  Daarnaast  moet  ook  gezegd  worden  dat  modulair  onderwijs  op  de
getoetste  criteria  niet  slechter  scoort  dan  het  lineair  onderwijs  waarmee  we
vergeleken.  

Deze  bevindingen  moeten  ook nog  genuanceerd  worden  met  elementen  die  niet  in
het  onderzoek  zaten.  Zo  is het  evident  dat  een  afstemming  van  de  verschillende
aanbieders  hoe  dan  ook  belangrijk  is en dat  modulair  onderwijs  daar  zeker  een  rol
kan  in  spelen.  Bovendien  bleek  uit  het  kwalitatief  onderzoek  dat  de  meeste
respodenten  de  vernieuwing  globaal  positief inschatten.  
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Het  verderzetten  van  het  experiment  of  de  veralgemeende  invoering  ervan  is
uiteraard  een  beleidsvraag.  In wat  volgt  willen  we  nog  een  aantal  elementen  naar
voren  halen  die  van  belang  kunnen  zijn indien  men  modulair  onderwijs  invoert.

Het  ontwikkelen  en  invoeren  van  nieuwe  onderwijsprogramma’s  vraagt  tijd  en
energie.  Om  de  realisatie  van  modulair  onderwijs  mogelijk  te  maken,  dienen
scholen  voldoende  ondersteund  te  worden.  Daarbij  moet  ook  rekening  gehouden
worden  met  de  eigenheid  en  vrijheid  van  scholen.  Het  centrale  beleid  kan  dat
werk  niet  zomaar  overnemen.  Wel  moet  ook  gestuurd  worden  in  de  richting  van
samenwerking  tussen  scholen.  We hebben  de  indruk  dat  er  te  weinig  ervaring  en
expertise  wordt  gedeeld  tussen  scholen.  Dit  is  ook  niet  evident.  Scholen  staan
soms  ook  huiverachtig  tegen  het  delen  van  het  eigen  werk  en  het  inzicht
verschaffen  in de  eigen  methodiek.  Hier  is een  belangrijke  taak  weggelegd  voor  de
begeleidingsdiensten

De  scholen  die  nu  deelnemen  aan  het  experiment  hebben  daarvoor  gekozen.  Zij
zijn  ook  gescreend  door  de  Dienst  Beroepsopleiding.  Als  het  systeem  wordt
veralgemeend,  zullen  er  ook  scholen  deelnemen  die  dat  eigenlijk  liever  niet
zouden  doen.  Er zal dus  moeten  gemotiveerd  worden.

De  vernieuwingen  op  het  pedagogisch-didactische  vlak  zijn  positief  maar  ook
veeleisend  voor  de  leerkrachten.  Modulair  onderwijs  stelt  dus  ook  vragen  aan  de
leerkrachtenopleiding.  Leerkrachten  moeten  voldoende  voorbereid  worden  op
hun  taak  in  een  modulaire  setting.  Vooral  het  doorgedreven  gedifferentieerd
werken  is  daarbij  van  belang.  Dat  moet  uiteraard  aangeleerd  worden.  Daarnaast
dient  er in de  lerarenopleiding  aandacht  te zijn voor  de  sociale  en communicatieve
vaardigheden  die  leerkrachten  voorbereiden  op  het  werken  in  teams.  Het  kunnen
gedifferentieerd  en  in  team  werken,  is  niet  evident  voor  leerkrachten  die  reeds
lang  in  het  lineair  onderwijs  staan.  Zij  zullen  moeten  ondersteund  worden  en
hebben  nood  aan  bijscholing.  

Het  organiseren  van  modulair  onderwijs,  het  op  elkaar  laten  aansluiten  van
modules  en  het  aanbieden  van  oplossingen  voor  leerlingen  die  niet  geslaagd  zijn
in  een  module  is  van  cruciaal  belang  bij het  invoeren  van  een  dergelijk  systeem.
Wellicht  is schaalgrootte  een  belangrijk  element  in  het  oplossen  van  doodlopende
leertrajecten.  Daarnaast  is het  ook  van  belang  een  degelijk  leerlingvolgsysteem  op
te zetten  om verschillende  leertrajecten  van  leerlingen  te kunnen  beheersen.

Het  opstellen  van  lesroosters,  het  inzetten  van  leerkrachten,  het  bepalen  van
prestatie-uren,  … kan  in  een  modulair  systeem  niet  meer  zoals  het  tot  nu  toe
gebeurde  en  zal  opnieuw  moeten  bekeken  worden.  Het  bleek  ook  dat  de
infrastructuur  van  een  aantal  scholen  zich  absoluut  niet  leent  tot  het  integreren
van  theorie  en  praktijk  noch  tot  het  splitsen  van  klasgroepen  om  gedifferentieerd
te kunnen  werken.
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De  knelpunten  in  de  regelgeving  moeten  opgelost  worden.  We  hebben
aanwijzingen  dat  leerlingen  die  op  één  of ander  moment  falen  in  het  leertraject,
sneller  doorgestuurd  worden  van  het  voltijds  onderwijs  naar  het  deeltijds
onderwijs  of  dat  de  niveauvereisten  om  het  leertraject  verder  te  zetten  verlaagd
worden  en dat  er leemtes  onstaan  in de  opleiding.  

Indien  modulair  onderwijs  wordt  veralgemeend  is  het  noodzakelijk  dat  alle
betrokkenen  juist  en  voldoende  worden  geïnformeerd.  Werkgevers  moeten
deelcertificaten  en  eindcertificaten  correct  inschatten  en  jongeren  moeten  het
belang  inzien  van  het  afwerken  van  hun  opleiding.  Het  behalen  van
deelcertificaten  mag  geen  alibi zijn om de  opleiding  niet  af te ronden.
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