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KORTE SAMENVATTING 

Sinds 2002 voert de Vlaamse overheid een beleid inzake gelijke onderwijskansen 
(GOK) door extra lestijden toe te kennen aan basisscholen die meer dan 10% 
kansarme kinderen onderwijzen. Dit manuscript beoogt de positie van een school 
in het onderwijsveld (in termen van Bourdieu) te achterhalen en haar profiel uit te 
tekenen. Bovendien gaat het na in welke mate alle leerlingen toegang hebben tot 
onderwijs van dezelfde kwaliteit – of, anders geformuleerd: of kansarme 
leerlingen naar minder kansrijke scholen gaan. Daarmee draagt deze 
contextanalyse van het GOK-beleid op schoolniveau bij aan een evaluatie van 
voornoemd beleid. 

De literatuur over buurteffecten, onderwijssociologie en integrale kwaliteitszorg 
leidt naar een multidimensionaal concept van schoolcontext als theoretisch kader: 
contextvariabelen zoals de kwaliteit van de infrastructuur of buurtkenmerken en 
input variabelen zoals schoolcompositie of personeelskenmerken worden 
verondersteld een invloed te hebben op de eerder bevoordeelde of achtergestelde 
positie van een school. 

Door middel van een latente klasse analyse (LCA) worden homogene groepen van 
scholen gevormd. 

De gebruikte data zijn afkomstig van de Vlaamse overheid en van de SiBO-
databank. Deze databank is het resultaat van een grootschalig longitudinaal 
onderzoek waarbij meer dan 3500 kinderen in meer dan 100 Vlaamse scholen 
gevolgd werden gedurende hun volledige studieloopbaan in het lager onderwijs. 

De LCA legt drie groepen van basisscholen bloot. 
Klasse 1 omvat de ‘scratch’ basisscholen. Zij hebben alles in huis (goede 

infrastructuur, ervaren leerkrachten, …) om een gunstige positie in het 
onderwijsveld in te nemen. De scholen van klasse 1 hebben gemiddeld 20% GOK-
leerlingen. 

Klasse 2 omvat de brandpuntscholen. Dit zijn duidelijk achtergestelde scholen 
in een vaak grootstedelijke en/of kansarme buurt met een slechte infrastructuur, 
een minder ervaren, vaak wisselend leerkrachtenteam, ... Brandpuntscholen 
hebben gemiddeld 68% GOK-leerlingen. 
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Klasse 3 omvat de onderwijskansenscholen met extra troeven. Net zoals de 
brandpuntscholen hebben ze gemiddeld 72% GOK-leerlingen, maar voor de 
andere kenmerken scoren ze (zeer) gunstig. De schoolcompositie kan een nadelige 
rol spelen voor de positie van deze scholen in het onderwijsveld, maar ze hebben 
extra troeven in huis (vb. ervaring OVB, sterke directie, …) om dit te ondervangen. 

De verschillen in het gemiddeld percentage GOK-leerlingen zijn significant tussen 
klasse 1 en klasse 2 en tussen klasse 1 en klasse 3. Kansarme kinderen gaan dus 
niet altijd naar kansarme scholen, maar er is eerder sprake van een sociale 
stratificatie aan de ‘bovenkant’. 

De context waarbinnen het GOK-beleid geïmplementeerd wordt, is dus niet voor 
elke school hetzelfde. Er tekenen zich in het onderwijsveld drie groepen 
basisscholen af die een verschillende positie innemen met meer of minder kans op 
succes. 

Kernwoorden: 

gelijke onderwijskansen, basisschool, latente klasse analyse, schoolcontext, sociale 
stratificatie 
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INLEIDING 

Dit manuscript kadert binnen een onderzoekslijn van het Steunpunt SSL die het 
gelijke onderwijskansenbeleid van de Vlaamse overheid evalueert. Het 
terugdringen van de sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs werd als 
beleidsprioriteit vooropgesteld. In juni 2002 keurde het Vlaams Parlement het 
Decreet inzake gelijke onderwijskansen (kort: GOK-decreet) goed (Vlaams 
Parlement, 2002). Dit decreet voorziet naast een juridisch luik over 
inschrijvingsrecht ook een ondersteuningsluik naar de scholen toe. Scholen met 
meer dan 10% kansarme kinderen krijgen namelijk extra ondersteuning in de 
vorm van aanvullende lestijden. De analyses in dit manuscript richten zich in het 
bijzonder op dat ondersteuningsbeleid. Na de paper ‘Kansarme leerlingen in de 
derde kleuterklas: afbakening en profiel van de doelgroep’ (Poesen-Vandeputte & 
Nicaise, 2008) en de paper ‘De relatie tussen de doelgroepafbakening van 
kansarme kleuters en hun startpositie op school’ (Poesen-Vandeputte & Nicaise, 
2010), vormt onderhavig werk een vervolg in de analyse van de (beleids)context 
van het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen; ditmaal op mesoniveau. 

Hoofdstuk 1 verwijst naar de beleidstheorie van het GOK-beleid die dienst doet 
als sjabloon voor de evaluatie van het gelijke onderwijskansenbeleid. Vanuit de 
implementatiesetting wordt een argumentatie opgebouwd voor de 
‘contextualiseringsagenda’ van het onderwijsonderzoek. 

Hoofdstuk 2 is methodologisch van aard en informeert over de samenstelling van 
het analysebestand. De voornaamste data zijn afkomstig uit de SiBO-databank van 
het Steunpunt SSL en bijkomend  werden data ter beschikking gesteld door het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Op basis van theoretische 
referentiekaders vanuit de literatuur over buurteffecten, de onderwijssociologie en 
de integrale kwaliteitszorg worden indicatoren geselecteerd die dienen als input 
voor een bijzondere vorm van clusteranalyse; met name latente klasse analyse 
(LCA). 

LCA laat toe om in hoofdstuk 3 scholen met verschillende profielen in groepen in 
te delen en aldus de contextkenmerken van basisscholen te analyseren. Daarna 
wordt nagegaan of er a priori verschillen zijn in materiële en menselijke middelen 
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tussen scholen met veel respectievelijk weinig doelgroepleerlingen. Is er m.a.w. 
sprake van (zelf)selectie van GOK-leerlingen naar bepaalde scholen? 

De conclusie koppelt de bevindingen terug naar het theoretisch kader en de 
beleidspraktijk, wijst op mogelijke beperkingen van het onderzoek en formuleert 
suggesties voor vervolgonderzoek. 
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HOOFDSTUK 1 
THEORETISCH KADER 

Voor een ex post beleidsevaluatie van het GOK-beleid is het belangrijk het geheel 
van veronderstellingen te kennen waarop het GOK-beleid gebaseerd is. Deze 
veronderstellingen zitten o.m. vervat in het implementatiemodel dat voorschrijft 
hoe GOK-scholen als intermediaire actoren een schooleigen gelijke 
onderwijskansenbeleid voeren ten gunste van alle leerlingen en van kansarme 
leerlingen in het bijzonder. De elementen in het implementatiemodel zijn de 
actoren die zorgen voor de uitvoering van het beleid, het draaiboek dat 
voorschrijft op welke manier het beleid moet uitgevoerd worden, de doelgroep 
van het beleid en de contextuele parameters die mee het succes bepalen van de 
beleidsuitvoering. Dit laatste element heet de implementatiesetting en bepaalde 
parameters hieruit zullen het voorwerp zijn van dit onderzoek. Zo zijn sociale 
contextvariabelen (samenstelling schoolpopulatie, kenmerken schoolteam, 
kenmerken directie, …) en materiële contextvariabelen (infrastructuur, 
omkadering, …) belangrijke aandachtspunten voor een succesvolle uitvoering van 
het GOK-beleid waar de school niet altijd vat op heeft (Poesen-Vandeputte, 2009). 
Als het onderwijsveld geen ‘level playing field’1 is, kan dit een mogelijke 
verklaring zijn waarom de evaluatieliteratuur van onderwijsvoorrangsfinanciering 
slechts een matige impact vaststelt (Demeuse, Frandji, Greger, & Rochex, 2008). 

Thrupp en Lupton (2006) bevestigen het belang van de context van een school 
voor de onderwijspraktijk, het beleid en het onderzoek.  

Het belangrijkste argument hiervoor is het ontwikkelen van een minder 
‘neutraal’ discours over de prestaties van een school. Er zijn immers verschillen en 
ongelijkheden tussen scholen. De aandacht voor de invloed van de schoolcontext 
op schoolprocessen en leerlingenprestaties is weliswaar toegenomen in onderzoek 
naar onderwijseffectiviteit, schoolverbetering en schoolcompositie, maar toch 

                                                 
1  ‘Level playing field’ is een rechtvaardigheidsprincipe waarbij niet noodzakelijk elke speler 

evenveel kansen heeft om te slagen maar wel dat alle spelers een spel spelen volgens dezelfde 
regels. Een metaforisch speelveld (playing field) is vlak (level) als geen externe factoren invloed 
hebben op de mogelijkheid voor de spelers om het spel te spelen in complete eerlijkheid. 
(http://nl.wikipedia.org) 
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creëren generieke modellen nog al te vaak een vals zekerheidsgevoel. Dit leidt tot 
een te ‘neutraal’ en politiek ‘naïef’ onderwijsbeleid dat onvoldoende tegemoet 
komt aan de behoeften van scholen. 

Andere argumenten vloeien voort uit het voorgaande: een billijker evaluatie 
van schoolprestaties, een rechtvaardiger verdeling van de middelen en het 
verschaffen van geschikter advies en betere ondersteuning voor scholen in een 
minder gunstige context. Dit alles zou leiden tot betere antwoorden op de 
behoeften van onderwijskansarme leerlingenpopulaties. 

Thrupp en Lupton (2011) zien een onderwijsbeleid dat rekening houdt met de 
context van een school dus als een middel voor meer sociale rechtvaardigheid in 
het onderwijs. Zij erkennen echter dat er nood is aan meer onderzoek over de 
context van scholen om een gecontextualiseerd beleid beter te onderbouwen. Zij 
noemen dit de ‘contextualiseringsagenda’ voor onderwijsonderzoek. Dit 
manuscript hoopt hiertoe een bijdrage te leveren. 

Verscheidene parameters van de schoolcontext werken op elkaar in en 
positioneren zo een school op een spectrum van cumulatief bevoordeeld tot 
cumulatief achtergesteld (Thrupp & Lupton, 2011). Betekent dit dat elke school 
met een geïndividualiseerd beleid dient benaderd te worden? Thrupp en Lupton 
(2006) denken van niet. Zij vermoeden dat er clusters van scholen bestaan met 
gemeenschappelijke contextuele kenmerken. Op basis hiervan kan de overheid 
een gulden middenweg kiezen tussen een generiek beleid en een 
geïndividualiseerd beleid. 

Dit onderzoek legt (een deel van) de hoger vermelde implementatiesetting van het 
Vlaamse GOK-beleid bloot door basisscholen op basis van hun ‘vermogens’ 
(materieel, menselijk, sociaal en cultureel) in te delen in clusters van bevoordeelde 
en achtergestelde scholen. Bovendien wordt onderzocht of er sprake is van sociale 
stratificatie: gaan kansarme leerlingen naar kansarme scholen? Aldus legt dit 
onderzoek de link tussen schoolkenmerken, sociale stratificatie en gelijke 
onderwijskansen. 
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HOOFDSTUK 2 
METHODOLOGIE 

1. Samenstelling analysebestand 

Voor de analyses wordt gebruik gemaakt van data van het Departement 
Onderwijs van de Vlaamse overheid en van gegevens uit de SiBO-databank. SiBO 
staat voor ‘schoolloopbanen in het basisonderwijs’ en is een longitudinaal 
onderzoek in opdracht van het Departement Onderwijs dat de schoolloopbanen 
van kinderen doorheen het basisonderwijs volgt. 

Aangezien kenmerken van scholen bestudeerd worden, bevat het analysebestand 
scholen als observaties. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar om dit te bekomen, is het 
noodzakelijk een aantal kenmerken te aggregeren naar schoolniveau. Zo wordt 
bijvoorbeeld op basis van de antwoorden van de individuele leerkrachten over 
hun statuut, voor de volledige school het percentage vastbenoemde leerkrachten 
berekend. 

Het merendeel van de gebruikte gegevens werd verzameld tijdens het schooljaar 
2002-2003 aangezien de situatie bij het begin van de eerste GOK-cyclus het best 
een ‘nulmeting’ benadert om de implementatiesetting van het GOK-beleid te 
analyseren. Om scholen met veel - respectievelijk weinig - kansen op ‘succes’ van 
elkaar te onderscheiden, worden de analyses uitgevoerd op de observaties uit de 
referentiesteekproef en gezien het opzet van dit manuscript tevens op de scholen uit 
de steekproef met een oververtegenwoordiging van GOK scholen2. Acht autonome 
kleuterscholen worden weggelaten omdat dit mogelijk een vertekend beeld geeft 
op het vlak van bv. totaal aantal leerlingen of aanwezigheid leerlingenraad. Zo 
bekomen we een dataset met 132 scholen. 

De indicatoren die we nodig hebben m.b.t. de middelen en de kwaliteit van het 
school- en klasbeleid (cf. infra), halen we uit de volgende SiBO-
tabellen/instrumenten: 
– hoofdtabel scholen; 

                                                 
2  Meer uitleg over de steekproeftrekking is te vinden in het LOA-rapport nr. 5 (Verhaeghe, Maes, 

Gombeir, & Peeters, 2002). 
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– schoolteamvragenlijst; 
– directievragenlijst. 

De ‘hoofdtabel scholen’ bevat een aantal kenmerken van scholen die geldig zijn 
voor de volledige SiBO-databank (vb. tot welk onderwijsnet de school behoort of 
welk onderwijsaanbod de school heeft (kleuter, lager, …)). 

De schoolteamvragenlijst wordt beschreven in LOA-rapport nr. 13 
‘Schoolteamvragenlijst schooljaar 2002-2003’ (Maes, 2003). Ze diende door alle 
leerkrachten van het schoolteam ingevuld te worden. De schoolteamvragenlijst 
peilt o.m. naar achtergrondkenmerken van leerkrachten (leeftijd, geslacht, …). 

De gegevens verzameld op basis van de schoolteamvragenlijst – waarbij de 
observaties leerkrachten zijn – bevatten een aantal geaggregeerde schaalscores die 
door SiBO aangeleverd werden. Daarnaast werden een aantal 
leerkrachtkenmerken specifiek voor dit onderzoek geaggregeerd naar 
schoolniveau. 

De directievragenlijst wordt beschreven in LOA-rapport nr. 21 
‘Directievragenlijst schooljaar 2002-2003’ (Verhaeghe, 2004). Ze beoogt drie doelen: 
(1) het verzamelen van een aantal feitelijke gegevens van de school en de 
directeur, (2) het verzamelen van gegevens omtrent de opvattingen en ervaringen 
van de directie over een aantal aspecten die verband houden met het lokale 
schoolbeleid en (3) het verzamelen van gegevens omtrent een aantal beleidskeuzes 
die gemaakt werden. De vraagstelling werd toegespitst op de kleuterafdeling 
omdat tijdens het schooljaar 2002-2003 de cohorte leerlingen die door SiBO 
gevolgd werd toen in de derde kleuterklas zat. Om dezelfde reden werden scholen 
zonder kleuteronderwijs geweerd uit het analysebestand. 

2. Hoe wordt het concept ‘schoolcontext’ gevormd? 

Hoe wordt de context van een school gevormd en gemeten? Hiervoor verwijzen 
Thrupp en Lupton (2011) in eerste instantie naar de literatuur over buurteffecten. 
Zo identificeert Galster (2010) vijftien buurtmechanismen die in vier brede 
rubrieken kunnen ondergebracht worden: 
– sociaal interactieve mechanismen (zoals sociale netwerken en relaties tussen 

‘peers’); 
– omgevingsmechanismen (zoals de invloed van het fysieke milieu); 
– geografische mechanismen (zoals de toegang tot de arbeidsmarkt of tot 

voorzieningen); 
– institutionele mechanismen (zoals de kwaliteit van de lokale 

overheidsdiensten). 
Het toepassen van de literatuur over buurteffecten is echter te beperkt voor het 

bestuderen van de context van een school (Thrupp & Lupton, 2011). Bovendien is 
in Vlaanderen door de vrijheid van onderwijs niet elke basisschool een 
buurtschool. Er zijn namelijk twee processen aan het werk: enerzijds de effecten 
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van de buurt op de individuen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap en 
anderzijds de effecten van de buurt die een rechtstreekse impact hebben op de 
school zelf als organisatie. 

Hierbij aansluitend, benadrukken Mills en Gale (2010) in ‘Schooling in 
Disadvantaged Communities’ dat de bredere sociale, politieke en economische 
invloeden scholen ongunstig kunnen positioneren. Zij gebruiken hiervoor het 
theoretisch kader van Bourdieu. Deze Franse socioloog definieert ‘context’ als een 
gestructureerde ruimte van posities (Bourdieu & Wacquant, 1992). In deze ruimte 
worden de posities en de relaties ertussen bepaald door de verdeling van verschillende 
soorten vermogens of ‘kapitaal’. Zo bezitten individuen economisch, cultureel, sociaal  
en symbolisch3 kapitaal. 

Het economisch kapitaal slaat op het materiële en het financiële. Het gaat 
m.a.w. om inkomen; om roerende en onroerende goederen. Voor een school zijn 
dit bv. de infrastructuur en de werkingsmiddelen. 

Het cultureel kapitaal staat voor (de beleving van) verschillende vormen van 
kunst en cultuur en in de belichaamde vorm voor kennis, vaardigheden en 
opleiding.  Cultureel kapitaal kan heel ruim geïnterpreteerd worden, gaande van 
boeken lezen, over teamwerking tot interculturele communicatie. De ervaring die 
een school heeft met onderwijsvoorrangsbeleid is een voorbeeld van cultureel 
kapitaal. 

Het sociaal kapitaal tot slot zijn de hulpbronnen die voortvloeien uit relaties en 
netwerken. Verschillende stakeholders kenmerken het sociaal kapitaal van een 
onderwijsinstelling: (oud-)leerlingen, ouders, buurtbewoners, de inrichtende 
macht, leerkrachten, directie, de scholengemeenschap, … Zij brengen elk een eigen 
netwerk van relaties aan waaruit hulpbronnen voor de school kunnen 
voortvloeien. Sociaal kapitaal staat voor vertrouwen en wederkerigheid, voor 
maatschappelijke betrokkenheid en sociale vaardigheden. Voor een school zijn de 
ouders en hun betrokkenheid op het schoolgebeuren een belangrijke vorm van 
sociaal kapitaal. Scholen met veel kansarme ouders kunnen deze troef niet 
uitspelen. Kansarme ouders hebben vaak zelf als kind slechte ervaringen gehad 
met het onderwijs waardoor hun vertrouwen in de school kleiner is. Hun netwerk 
van sociale relaties levert minder hulpbronnen op voor de school en de 
ouderbetrokkenheid is meestal kleiner omdat deze ouders bv. opgeslorpt worden 
door dagdagelijkse zorgen om zich staande te houden in de samenleving. Ouders 
met minder sociale vaardigheden hebben het moeilijker om afspraken na te komen 
voor een oudercontact of voor hulp op het schoolfeest. 

Het volume en de structuur van deze kapitalen bepalen de positie van een 
individu of een school in een ‘veld’ zoals het onderwijsveld. Een bepaalde positie 
in het veld hangt samen met ‘habitus’4 en hieruit vloeien verschillende houdingen 

                                                 
3  Dit is de vorm waarin een kapitaal als legitiem wordt erkend (= prestige, status, autoriteit). 
4  ‘Habitus’ kan omschreven worden als een bepaalde manier van denken en handelen 

verbonden aan de sociale achtergrond van een individu. 
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/ gezindheden5 voort. Echter, personen of instellingen met hetzelfde kapitaal 
kunnen sterk verschillen in hun houdingen afhankelijk van de structuur van het 
veld. Daarom stelt Bourdieu voor om de posities en de houdingen samen te 
analyseren. Hieronder worden de bredere sociale, politieke en economische 
invloeden verkend die een school al dan niet gunstig positioneren in het 
onderwijsveld. Een later manuscript zal de manier waarop deze positionering 
vorm geeft aan de houdingen die scholen aannemen ten aanzien van hun 
leerlingen, belichten en meer bepaald de manier waarop deze positionering vorm 
geeft aan het gelijke onderwijskansenbeleid van een school. 

De context van een school wordt dus bepaald door de verdeling van verschillende 
soorten ‘kapitalen’ en het volume en de structuur van die kapitalen bepalen de 
(on)gunstige positie van een school in het onderwijsveld. Sociaal, cultureel, 
economisch en symbolisch kapitaal zijn latente constructen en omwille van het 
beleidsmatig karakter van dit onderzoek wordt gekozen om de observeerbare 
variabelen te ordenen volgens het CIPO-model. Het Decreet betreffende de 
kwaliteit van onderwijs (Vlaams Parlement, 2009) bepaalt immers dat het 
referentiekader dat de inspectie hanteert bij de doorlichtingen opgebouwd is rond 
de componenten context, input, proces en output. Het referentiekader verwijst op 
het niveau van indicatoren of variabelen o.m. naar de reglementaire 
verplichtingen van scholen op het vlak van het beleid inzake gelijke 
onderwijskansen. De keuze van het CIPO-model vergroot dus de beleidsrelevantie 
en de herkenbaarheid voor de onderwijspraktijk. 

CIPO is een referentiekader voor integrale kwaliteitszorg. Figuur 1 toont dat dit 
ordeningskader is opgebouwd rond vier pijlers: context, input, proces en output. 
Dit model tracht een beeld van de school als organisatie te schetsen. 

                                                 
5  Zo kunnen kansarme jongeren zich bewust zijn van hun zwakke positie in het onderwijsveld 

en hun houding hieraan aanpassen door bv. te spijbelen of zo kunnen leerkrachten hun 
verwachtingen t.a.v. kansarme leerlingen bijstellen. 
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Bron: Onderwijsinspectie 

Figuur .1 Het CIPO-referentiekader 

De pijler ‘context’ is een verzameling van alle onderdelen van het 
schoolgebeuren waarop een school weinig of geen invloed heeft. Deze exogene 
factoren omvatten de omgevingskenmerken en de kenmerken van 
administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school 
karakteriseren. 

De pijler ‘input’ is een verzameling van alle onderdelen van het schoolgebeuren 
die door een school zelf enigszins veranderd kunnen worden. De input omvat 
enerzijds gegevens over personeelsleden die een indicatie geven over de 
diversiteit en tewerkstellingsgraad van de personeelsgroep en anderzijds 
gegevens over leerlingen die een indicatie geven over de aard en de behoeften van 
de populatie. 

De pijler ‘proces’ is een verzameling van alle onderdelen van het 
schoolgebeuren die een school volledig zelf in de hand heeft. Deze endogene 
factoren omvatten initiatieven die een school neemt om output te realiseren, 
rekening houdend met haar context en input. 

De pijler ‘output’ is een verzameling van alle onderdelen die rechtstreeks en 
onrechtstreeks te maken hebben met de kwaliteit die een school bereikt. Deze 
kwaliteit heeft zowel te maken met de leerprestaties als met de 
persoonlijkheidsvorming van haar leerlingen op korte en op lange termijn 
(Nederlandse Taalunie, 2011). 

Voor het opzet van dit onderzoek worden enkel de pijlers context en input 
opgenomen in de analyse (groen gemarkeerd in figuur 1). Dit zijn immers de 
pijlers met (bijna uitsluitend) exogene factoren waarop de school weinig of geen 
vat heeft. De pijlers proces en output zullen in latere manuscripten behandeld 
worden en in relatie gebracht tot context en input. 
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Bovendien worden de leerlingenkenmerken van de pijler input slechts in een 
tweede fase bij de analyse betrokken om na te gaan of er a priori verschillen zijn in 
materiële en menselijke middelen tussen scholen met veel respectievelijk weinig 
doelgroepleerlingen. 

De omschrijving van de concrete indicatoren / variabelen die in de analyse 
gebruikt worden, is weergegeven in de resultatensectie. 

3. Latente klasse analyse (LCA)6 

Zoals hoger vermeld, wordt de positie van scholen in het onderwijsveld 
onderzocht op basis van hun ‘context’. Het theoretisch kader doet het bestaan van 
clusters vermoeden van scholen met gemeenschappelijke contextuele kenmerken. 
Methodologisch is er dus nood aan een systematische manier om scholen in te 
delen in min of meer homogene groepen. Latente klasse analyse (LCA) kan 
hieraan beantwoorden. Het is een bijzondere vorm van clusteranalyse en wordt 
door Francis (2010) en McLachlan (2000) zelfs aanzien als een verbeterde vorm 
ervan. Deze methode wordt ook aangeduid als mengselmodel (‘mixture model’). 

Kenmerkend voor de indeling in klassen, is dat het meestal gaat om een 
kenmerk dat niet direct is waar te nemen zoals de context van een school. Het gaat 
dus niet om observeerbare maar om latente klassen. De relatie tussen het 
(categorische7) latente kenmerk en een aantal waargenomen kenmerken is 
probabilistisch. De klassieke toepassing van LCA is nagaan of de veronderstelling 
met betrekking tot de relatie tussen een latent kenmerk en een aantal 
waargenomen kenmerken klopt. De analyse levert ook informatie op over de wijze 
waarop op basis van de waargenomen kenmerken iets kan gezegd worden over 
het onderliggende latente kenmerk (Vermunt, 2004). 

Deze methode is gebaseerd op het statistische concept ‘likelihood’ en heeft als 
voordeel dat het een modelgebaseerde benadering is om te clusteren. Op basis van 
een steekproef wordt m.a.w. een statistisch model voor de populatie opgesteld. 
Hierbij gaat de interesse enerzijds uit naar de geschatte parameters van het model 
om de clusters te beschrijven en anderzijds naar de ‘schatting’ om een observatie 
toe te wijzen aan een bepaalde cluster. Dit laatste is een belangrijk verschilpunt 
met de ‘traditionele’ wiskundige clustermethoden die bv. de Euclidische afstand 
gebruiken: de observaties worden niet exclusief toegewezen aan een cluster maar 
hebben een kans op lidmaatschap van elke cluster. Dank zij het model kunnen 
achteraf andere observaties uit de populatie eveneens in een cluster ingedeeld 
worden (Vermunt & Magidson, 2009). Het model wordt geschat in Mplus Versie 5 
(Muthén & Muthén, 2009). 

                                                 
6  In dit onderzoek worden ‘cluster’ en ‘klasse’ als synoniemen gebruikt. 
7  Categorisch verwijst naar een nominaal of ordinaal meetniveau van de variabele. 
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Aangezien de variabelen in dit onderzoek verschillende meetniveaus hebben 
waaronder ook vaak een nominaal of ordinaal meetniveau, biedt LCA als 
belangrijk voordeel dat deze methode verschillende meetniveaus tegelijk toelaat 
(‘mixed mode data’); zelfs met variabelen op lagere meetniveaus. (Vermunt & 
Magidson, 2009) 

Een gekend probleem bij clusteranalyse is dat de oplossing afhangt van de 
startwaarde voor het algoritme. Ook bij LCA is het algemeen bekend dat ze 
onderhevig is aan het convergeren naar lokale in plaats van naar algemene 
oplossingen. Om dit te vermijden, worden verschillende startwaarden voor het 
algoritme gebruikt. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de oplossing. (Nylund, 
Asparouhov, & Muthén, 2007) De gebruikte statistische software Mplus heeft de 
mogelijkheid om zelf de beste startwaarde te zoeken. Om de verschillende 
oplossingen grondiger te onderzoeken, wordt met de STARTS-optie het aantal op 
toevalsbasis gegenereerde startwaarden naar 100 verhoogd en wordt het aantal 
optimaliseringen in de eindfase naar tien opgetrokken. (Muthén & Muthén, 2009) 

In deze analyse nemen de gebruikte latente klasse indicatoren zeer 
uiteenlopende waarden aan. Daarom worden de metrische variabelen 
gestandaardiseerd zodat het ‘clusteren’ in optimale omstandigheden kan 
verlopen. Aangezien Mplus rekening houdt met de aard van de categorische 
variabelen is standaardiseren voor dit meetniveau niet aangewezen. 

Bij de keuze van het model dient beslist te worden over het aantal clusters en 
over de vorm van het model gegeven het aantal clusters. Een moeilijke kwestie in 
de toepassing van LCA is dat er geen eensgezindheid bestaat over de beste criteria 
om het aantal latente klassen in een populatie te bepalen. Nylund e.a. (2007) 
hebben een simulatiestudie opgezet waarbij ze de prestaties van likelihood-
gebaseerde tests (vb. ‘bootstrap likelihood ratio test’ (BLRT)) en verschillende 
statistische informatie criteria zoals ‘Akaike’s Information Criterion’ (AIC) of 
‘Bayesian Information Criterion’ (BIC) met elkaar vergelijken. Ze stellen vast dat 
de BIC veruit de beste indicator is van de informatie criteria en het meest 
samenhangend om op foutloze wijze het aantal klassen te bepalen. Vergeleken 
echter met de likelihood-gebaseerde tests, blijkt de BLRT nog beter te zijn. Maar 
dit statistisch instrument heeft ook nadelen waaronder het voornaamste nadeel 
een sterke toename van de rekentijd is. Daarom vinden Nylund e.a. de BIC een 
goede tweede keuze bij wijze van praktische aanbeveling. 
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HOOFDSTUK 3 
RESULTATEN 

1. Omschrijving indicatoren 

Aansluitend bij het CIPO-model van figuur 1, geeft deze paragraaf een 
omschrijving van de concrete, meetbare indicatoren of variabelen die in de analyse 
gebruikt worden. Onderstaande figuur toont het paddiagram waarin de relaties 
gelegd worden tussen deze verzameling variabelen. Het mengselmodel omvat een 
latente klasse analyse (LCA) met binaire, ordinale en metrische variabelen 
inclusief een confirmatorische factoranalyse (CFA) voor een aantal indicatoren die 
op hun beurt theoretische constructen zijn.8 

Eerst worden de indicatoren m.b.t. de inplanting van de school omschreven en 
dan de indicatoren m.b.t. de historiek van de school.  Vervolgens worden de 
indicatoren m.b.t. de pedagogische omkadering omschreven en tot slot die m.b.t. 
de personeelskenmerken. 

                                                 
8  De bevestigende factoranalyse is gebaseerd op een verkennende factoranalyse waarbij 

onderzocht werd welke waarneembare latente klasse indicatoren samen hoog laden op een 
factor. 
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Figuur .2 Path diagram LCA mixture model (incl. CFA) 
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1.1. Inplanting 

De inplanting van de school heeft betrekking op gebouwen en terreinen, de 
ligging en de kenmerken van het werkgebied.9 Het is een theoretische variabele10, 
d.i. een factor, die gemeten wordt aan de hand van vier indicatoren: de 
basiskwaliteit van het schoolgebouw, de kwaliteit van het schoolgebouw met het 
oog op toekomstige uitdagingen, de ligging (of niet) in een grootstedelijk gebied 
en de socio-culturele en etnische achtergrond van de schoolbuurt. 

Deze indicatoren bepalen mee het volume en de structuur van het economisch, 
het sociaal en cultureel ‘kapitaal’ van een school. De bredere sociale, politieke en 
economische invloeden kunnen het verschil maken voor een aangename, 
bevorderlijke werk- en leeromgeving. 

1.1.1. Gebouwen en terreinen 

Deze indicator geeft informatie over de kwaliteit van het schoolgebouw. De 
schoolgebouwenmonitor van AGIOn (2009) onderzocht kwaliteitscriteria op het 
gebied van: 
– veiligheid; 
– de staat van de gebouwen; 
– het gebruikscomfort; 
– de functionaliteit van de gebouwen; 
– de belevingswaarde van het gebouw; 
– de kosten van het gebouw; 
– het schooldomein en de omgeving van de school; 
– het totstandkomingsproces van het bouwproject. 

Deze kwaliteitscriteria bevatten enerzijds een subset van 15 basisvoorwaarden 
inzake hygiëne, bewoonbaarheid en veiligheid en anderzijds een subset van 25 
criteria die betrekking hebben op de nieuwe uitdagingen waar het 
schoolgebouwenpatrimonium voor staat. AGIOn stelt vast dat het 
schoolgebouwenpark in Vlaanderen over het algemeen wel een goede 
basisaccommodatie kan aanbieden waarin men in verantwoorde omstandigheden 
kan werken en lesgeven, maar ook dat het schoolgebouwenpark veel minder kan 
beantwoorden aan de nieuwe ‘21ste eeuwse’ uitdagingen waarvoor het staat, 
bijvoorbeeld op vlak van duurzaamheid, nieuwe onderwijsmethodes en de 
veranderende maatschappelijke rol van de school. 

                                                 
9  Met dank aan Geert Leemans van AGIOn voor het beschikbaar stellen van de data. 
10  Theoretische variabele, latente variabele en factor zijn hier synoniemen. 



 19 

 

De schoolgebouwenmonitor groepeert scholen in clusters die telkens een 
verschillend ‘profiel’ hebben voor wat de scores op de evaluatie-items betreft: 

– groep 1 ‘uitgesproken positief’: vestigingsplaatsen met een uitgesproken positief 
profiel op gebied van kwaliteit. Bijna alle van de toegekende evaluaties aan 
deze vestigingen zijn (zeer) positief en slechts een erg klein aantal zijn negatief 
of middelmatig. Deze groep bevat de absolute top van schoolgebouwen die op 
vrijwel alle vlakken aan de eisen kunnen voldoen. 

– groep 2 ‘positief’: vestigingsplaatsen met een positief profiel op gebied van 
kwaliteit. Ook aan deze vestigingsplaatsen werden overwegend positieve 
evaluaties toegekend maar minder dan bij groep 1. Het aandeel negatieve of 
middelmatige evaluaties ligt dan weer hoger. 

– groep 3 ‘extreem-overwegend positief’: vestigingsplaatsen die een hoog aantal 
positieve scores combineren met een relatief hoog aantal negatieve en een klein 
aantal middelmatige. 

– groep 4 ‘ middelmatig-positief’: vestigingsplaatsen met een eerder middelmatig 
tot positief profiel, met evenveel middelmatige als positieve scores. Het 
aandeel negatieve scores blijft wel laag liggen. 

– groep 5 ‘middelmatig-middelmatig’: combinatie van een erg laag aandeel 
negatieve en positieve scores, en een hoog aandeel middelmatige. 

– groep 6 ‘middelmatig-extreem’: vestigingsplaatsen die ongeveer evenveel positief, 
negatief als middelmatig scoren en daardoor over een erg middelmatig profiel 
beschikken. 

– groep 7 ‘middelmatig-negatief’: vestigingsplaatsen met een eerder middelmatig 
tot negatief profiel, met evenveel middelmatige als negatieve scores. Het aantal 
positieve scores ligt laag. 

– groep 8 ‘extreem-overwegend negatief’: het gaat hier om vestigingsplaatsen die een 
groot aandeel negatieve scores combineren met een relatief hoog aandeel 
positieve en een klein aandeel middelmatige evaluaties. 

– groep 9 ‘negatief’: groep 9 bevat vestigingsplaatsen met een negatief profiel op 
vlak van kwaliteit. Aan deze vestigingsplaatsen werden overwegend negatieve 
evaluaties toegekend, maar ook een aandeel positieve scores. 

– groep 10 ‘uitgesproken negatief’: het profiel van groep 10 is uitgesproken negatief. 
De groep bevat deze vestigingsplaatsen die vrijwel geen enkele keer een 
positieve of zelfs middelmatige evaluatie meekrijgen. Deze groep omvat dus 
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de meest problematische schoolgebouwen die op vrijwel geen enkel vlak meer 
kunnen voldoen. 

1.1.2. Ligging 

Om de ligging van een school na te gaan, werd een binaire variabele in de analyse 
opgenomen die aangeeft of een school al dan niet gelegen is in grootstedelijk 
gebied. De indeling van gemeenten in Vlaanderen volgens de gebiedsindeling 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) staat in bijlage 3 van ‘De 
schoolgebouwenmonitor 2008’ (AGIOn, 2009). De categorie ‘grootstedelijk gebied’ 
omvat de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) zoals Tervuren, 
Zaventem of Dilbeek en de gemeenten in het grootstedelijk gebied 
centrumgemeenten, met name Gent en Antwerpen. 

1.1.3. Kenmerken van het werkgebied 

De atlas ‘Dynamische analyse van de buurten in moeilijkheden in de Belgische 
stadsgewesten’ (Kesteloot, Vandermotten, & Ippersiel, 2007) legt de kenmerken 
van het werkgebied van een school bloot aan de hand van indicatoren m.b.t. de 
socio-economische, culturele en etnische achtergrond van een (stads)buurt. 

Om een synthesemaat voor achterstelling te construeren, gebruikten Kesteloot et 
al. de volgende variabelen: 

– aandeel eigenaarwoningen; 

– indicator voor de beschikbare woonvertrekken; 

– indicator voor de staat van de woning; 

– aandeel woningen zonder centrale verwarming; 

– indicator voor de perceptie van de kwaliteit van de woonomgeving; 

– aandeel éénouderhuishoudens waar geen enkele persoon in het bezit is van 
een diploma van minstens het hoger secundair; 

– aandeel alleenstaanden zonder minstens een diploma van het hoger secundair; 

– belang van het aandeel personen met een diploma hoger onderwijs ten 
opzichte van het totaal aantal personen die hun studies beëindigd hebben 
(gestandaardiseerd naar leeftijd); 

– aandeel huishoudens met kinderen waarvan minstens één persoon in het bezit 
is van een diploma van het hoger secundair onderwijs; 
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– aandeel 12- tot 25-jarigen die een opleiding volgen in het algemeen secundair 
hoger onderwijs of die een diploma hebben van minstens het hoger algemeen 
secundair onderwijs; 

– aandeel tewerkgestelden in de tertiaire sector die laag gekwalificeerde diensten 
verleent; 

– aandeel arbeiders in de actieve beroepsbevolking; 

– aandeel van de werkzoekenden in de beroepsbevolking; 

– aandeel langdurig werklozen van meer dan 2 jaar ten opzichte van de totale 
beroepsbevolking; 

– aandeel werknemers met contract van onbepaalde duur ten opzichte van de 
totale actieve beroepsbevolking; 

– aandeel huishoudens waarbij geen enkel gezinslid beschikt over inkomsten uit 
tewerkstelling; 

– aandeel woningen die beschikken over een vaste telefoon; 

– uitrusting van de huishoudens met PC en internetaansluiting; 

– aantal huishoudens zonder auto; 

– mediaan inkomen per aangifte; 

– indicator van de subjectieve gezondheidstoestand (gestandaardiseerd naar 
leeftijd); 

– aandeel vreemdelingen afkomstig van buiten de 15 oude lidstaten van de 
Europese Unie of andere rijk ontwikkelde landen. 

De dynamische analyse van de buurten in moeilijkheden resulteert in een 
(cartografisch) overzicht van de 1369 meest achtergestelde buurten in België, 
verspreid over de 17 stadsgewesten. Tabel 1 toont de situatie voor Vlaanderen en 
Brussel. 
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Tabel .1 Achtergestelde buurten in Brussel en de Vlaamse stadsgewesten 

Stadsgewest Aantal achtergestelde buurten Bevolking in deze buurten 

Brussel 295 503 549 
Antwerpen 76 156 361 
Gent 38 77 051 
Hasselt 15 26 278 
Oostende 20 27 315 
Kortrijk 11 9 638 
Leuven 9 5 923 
Sint-Niklaas 11 13 857 
Mechelen 12 12 525 
Brugge 4 2 536 

TOTAAL 491 835 033 

 

Bron: (Kesteloot et al., 2007) 

In de latente klasse analyse is een binaire variabele opgenomen die aangeeft of een 
school al dan niet gelegen is in een buurt in moeilijkheden, kansarmoede en/of 
achterstelling. 

1.2. Historiek 

De voorlopers van het GOK-decreet zijn het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) en 
het zorgverbredingsbeleid (ZVB). 

In 1991 ging het OVB van start. Het was een categoriaal beleid dat vertrok van 
een brede sociale analyse dat zowel de concrete schoolse achterstand als de 
maatschappelijke achterstelling van de leerlingen uit de migratie in rekening 
bracht. Er werden extra middelen toegekend aan scholen met specifiek 
omschreven doelgroepleerlingen. Het OVB stelde ook inhoudelijke voorwaarden 
rond het functioneren van de scholen. Scholen die OVB middelen aanvroegen, 
moesten concreet aantonen hoe zij werk zouden maken van Nederlands als 
tweede taal, schoolopbouwwerk, preventie en remediëring van leerproblemen, 
intercultureel onderwijs en optioneel moedertaalonderwijs. 

Vanaf 1997 ontstonden er opeenvolgende initiatieven rond zorgverbreding 
waarbij de categoriale aandacht voor allochtone leerlingen verruimd werd naar 
kansarme autochtone leerlingen (Van Avermaet, Van den Branden, & Heylen, 
2010). 

De voorgeschiedenis van een school op het vlak van gelijke 
onderwijskansenbeleid verwijst dus naar de opbouw van het cultureel kapitaal 
van een school in de zin van kennis en vaardigheden m.b.t. het omgaan met 
onderwijskansarme kinderen en de multiculturele samenleving. Dit cultureel 
kapitaal kan gemeten worden aan de hand van het aantal extra lestijden OVB en 
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ZVB. Het absoluut aantal uren OVB en ZVB tijdens het schooljaar 2001-2002 wordt 
gerelateerd aan het totaal aantal leerlingen van de school. Zo bevat de analyse 
twee metrische variabelen die het aantal extra lestijden OVB en ZVB per leerling 
weergeven. 

1.3. Pedagogische omkadering 

De ‘human resources’ van een school worden uitgedrukt in aantal lestijden. 
Daardoor krijgen deze hulpbronnen een economisch karakter. In welke mate 
ontvangt een school van de Vlaamse overheid extra lestijden om een gelijke 
onderwijskansenbeleid te voeren? Het definitief aantal GOK-lestijden in 2002 is 
opgenomen in de analyse en werd gerelateerd aan het totaal aantal leerlingen van 
de school (d.i. aantal GOK-lestijden per kind). 

1.4. Personeelskenmerken 

Het schoolteam vormt het zwaartepunt van het menselijk kapitaal van een school. 
Opleiding, (les)ervaring en nascholing van leerkrachten en directie kunnen de 
sterkte of de zwakte van een school mee bepalen. 

Enerzijds werden er zes geaggregeerde (metrische) variabelen gecreëerd om een 
beeld te krijgen van het leerkrachtenteam: 
– gemiddelde leeftijd; 
– gemiddelde anciënniteit in het onderwijs; 
– gemiddelde anciënniteit in die school; 
– gemiddeld tewerkstellingspercentage; 
– verhouding mannelijke / vrouwelijke leerkrachten; 
– verhouding tijdelijke / vastbenoemde leerkrachten. 

Leeftijd en anciënniteit laden hoog op een factor en meten de latente variabele 
‘ervaring leerkrachtenteam’. 

Anderzijds zijn er negen variabelen die een beeld geven van de directie van een 
school: 
– totaal aantal jaren les gegeven vooraleer deze leerkracht directeur werd; 
– aantal jaren les gegeven in de huidige school vooraleer deze leerkracht 

directeur werd; 
– basisdiploma (kleuterleidster, onderwijzer of regentaat); 
– bijkomend diploma HIVO (Hoger Opvoedkundige Studieën); 
– cursus ‘remedial teaching’; 
– cursus buitengewoon onderwijs; 
– cursus directievorming (instapcursus); 
– aantal jaren directeur in huidige school; 
– aantal jaren directeur in het totaal. 
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Deze laatste twee variabelen vertonen een sterke samenhang en vormen samen 
de latente variabele ‘ervaring als directie’. 

2. Het resultaat van de latente klasse analyse (LCA) 

Bij de keuze van het model dient beslist te worden over het aantal clusters en ook 
de ‘fit’ van het model dient gecontroleerd te worden. Daarna onthult deze 
paragraaf de relatie tussen het categorische latente kenmerk ‘context van een 
school’ en de hierboven omschreven waarneembare kenmerken zoals de 
inplanting van een school, de pedagogische omkadering of de 
personeelskenmerken. 

2.1. Keuze aantal klassen 

De keuze van het aantal klassen is in eerste instantie gebaseerd op theoretische 
beschouwingen en in tweede instantie ondersteunt de statistische indicator BIC 
(cf. supra) deze keuze. 

De literatuur over schoolcontext (Mills, 2010; Thrupp & Lupton, 2011; Bourdieu & 
Wacquant, 1992; Thrupp & Lupton, 2006) doet vermoeden dat er homogene 
groepen van scholen bestaan met gemeenschappelijke contextuele kenmerken. 

Alleen al op basis van leerlingenkenmerken (cf. de pijler ‘input’ van CIPO), is er 
in de literatuur over sociaal-etnische segregatie in het onderwijs sprake van 
zwarte scholen of concentratiescholen, witte scholen en gemengde scholen 
(Agirdag, Loobuyck, & Van Houtte, 2011) (Ballet & Kelchtermans, 2006). Ander 
onderwijssociologisch onderzoek spreekt van elitescholen versus 
maatschappelijke brandpuntscholen (Jungbluth, 2003). Op basis van sociaal-
economische en/of etnische schoolcompositiekenmerken bestaat er dus minstens 
een tweedeling tussen bevoordeelde en achtergestelde scholen. 

De kenmerken van de leerlingenpopulatie wegen vaak het zwaarst door om 
scholenclusters te benoemen. Dit is echter niet (meer) toereikend. Zo stellen Orhan 
Agirdag e.a. - die de determinanten van sociaal-etnische segregatie in het Vlaamse 
basisonderwijs bestudeerden11 - vast dat scholen met veel allochtonen vaak rijk 
zijn op het gebied van aantrekkelijke infrastructuur, nieuw lesmateriaal en kleine 
klasgroepen. Ook de grotere motivatie van de leerkrachten in die scholen valt op 
(2011). Hun onderzoeksresultaten leiden tot het besluit dat er zowel 
concentratiescholen zijn die het uitstekend doen, als concentratiescholen die slecht 
presteren (Agirdag et al., 2011). Het lijkt dus opportuun om verschillende 
profielen van achtergestelde scholen te onderscheiden. Een genuanceerder beeld met 
drie of meer klassen dringt zich op. 

                                                 
11  FWO-project ‘Sinba’ (2008-2011) 
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Dit zal ook nuttig zijn wanneer in een volgend manuscript schoolprofielen en 
implementatiestrategieën voor het schooleigen GOK-beleid aan elkaar zullen 
gekoppeld worden. Agirdag (2011) alludeert hier reeds op: “Waarom presteert de 
ene school beter dan de andere? Scholen, ook concentratiescholen, blijken 
individueel erg verschillende resultaten neer te zetten. Er zijn nogal wat 
concentratiescholen die een goed rapport kunnen voorleggen omdat ze doorheen 
de tijd ‘good practices’ hebben ontwikkeld en de extra GOK-middelen goed 
hebben besteed om de leerwinst van hun leerlingen te optimaliseren.” 

Naast deze theoretische argumenten om scholen in minstens drie klassen in te 
delen, is een statistische indicator ook behulpzaam om het aantal klassen te 
bepalen. Dit kan gebeuren op basis van het Bayesian Information Criterion (BIC) 
waarbij een lagere BIC beter is (Nylund et al., 2007). Strikt genomen, zouden op 
basis van de BIC vier klassen het best zijn. Tabel 2 toont immers dat vier klassen 
de laagste BIC opleveren. Er wordt echter geopteerd voor drie klassen omdat een 
indeling van de steekproefscholen in vier klassen o.m. een klasse met slechts twee 
scholen oplevert. Inhoudelijk gaat het om een afsplitsing van twee zeer kansarme 
scholen uit de groep van achtergestelde scholen. 

Tabel .2 Bayesian Information Criterion (BIC) 

Aantal klassen BIC 
1 5480,449 
2 5398,474 
3 5356,207 
4 5352,207 
5 5385,166 
 

Tabel 3 toont de verdeling van de 132 scholen uit de steekproef over drie klassen. 

Tabel .3 Verdeling van de scholen over drie klassen 

Latente klasse Aantal scholen % 
1 106 80,30 
2 17 12,88 
3 9 6,82 
Totaal 132 100 
 

Latente klasse 1 vormt de grootste groep met 106 scholen en vertegenwoordigt 
80% van de steekproef. Klasse 2 telt 17 scholen (d.i. 13%) en klasse 3 bevat 9 
scholen (d.i. 7%). 
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2.2. De geschatte parameters van het model 

De output in Mplus geeft informatie over de ‘fit’ van het model. Het latente klasse 
model voorspelt tot welke klasse een school met bepaalde kenmerken behoort en 
voorspelt dus de waarde die de categorische latente variabele ‘schoolcontext’ 
aanneemt voor die school (zie tabel 4). De ‘entropy’ is een maat om te bepalen hoe 
goed die voorspelling is. In deze analyse bedraagt de entropy 0,947. De kans is dus 
klein dat een school in de verkeerde klasse ingedeeld wordt. 

Het model bevat drie factoren waarvan het gemiddelde verschilt over de drie 
klassen12. Ook binnen een klasse lopen de waarden van een factor uiteen terwijl 
alle andere parameters van het CFA model constant gehouden worden over de 
klassen. 

 
 

                                                 
12  Klasse 3 wordt als referentieklasse gehanteerd: de gemiddelde factorscore is telkens nul. 
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Tabel .4 Schatting parameters voor latente klasse (schoolcontext) 

 Klasse 1 (n=106) Klasse 2 (n=17) Klasse 3 (n=9) 
Parameter Schatting SE Schatting SE Schatting SE 

Anciënniteit leerkrachtenteam 
(F1) BY 

      

Gem_leeftijd 1 0 1 0 1 0 
Gem_anc_ond 1,115 0,053 1,115 0,053 1,115 0,053 
Gem_anc_school 0,910 0,055 0,910 0,055 0,910 0,055 
Anciënniteit directeur (F2) BY       
Gem_dir_anc_school 1 0 1 0 1 0 
Gem_dir_anc_ond 0,854 0,353 0,854 0,353 0,854 0,353 
Inplanting school (F3) BY       
Grootstad 1 0 1 0 1 0 
Gebouw_basisvoorwaarden 1,281 1,751 1,281 1,751 1,281 1,751 
Gebouw_nieuwe_uitdagingen 0,531 0,696 0,531 0,696 0,531 0,696 
Kansarme buurt 1,057 0,444 1,057 0,444 1,057 0,444 
F2 WITH       
F1 0,092 0,064 0,092 0,064 0,092 0,064 
Means       
Gem_tewerk -0,137 0,099 0,685 0,265 0,393 0,350 
Ratio_man_vrouw 0,044 0,105 -0,399 0,220 0,131 0,300 
Ratio_tijd_vast -0,230 0,064 1,352 0,541 0,504 0,351 
Leservaring alvorens 
dir_school 

0,001 0,108 -0,128 0,250 0,125 0,417 

Leservaring alvorens dir_ond 0,044 0,098 -0,574 0,411 0,300 0,175 
GOK-lestijden -0,411 0,048 1,662 0,314 1,577 0,538 
ZVB 0,128 0,111 -0,696 0,054 -0,381 0,422 
OVB -0,275 0,062 -0,146 0,158 3,031 0,594 
F1 0,202 0,477 -0,987 0,558 0 0 
F2 -0,108 0,473 -0,260 0,512 0 0 
Means       
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F3 -0,191 0,483 1,468 0,686 0 0 
Intercepts       
Gem_leeftijd -0,048 0,465 -0,048 0,465 -0,048 0,465 
gem_anc_ond -0,054 0,519 -0,054 0,519 -0,054 0,519 
Gem_anc_school -0,044 0,423 -0,044 0,423 -0,044 0,423 
Gem_dir_anc_school 0,100 0,455 0,100 0,455 0,100 0,455 
Gem_dir_anc_ond 0,063 0,401 0,063 0,401 0,063 0,401 
Thresholds       
Basisdipl dir$kleuterl -2,216 0,338 -0,333 0,618 -25,357 0 
Basisdipl dir$onderw 3,903 0,716 2,408 1,049 2,169 1,058 
grootstad$nee 1,223 0,442 1,223 0,442 1,223 0,442 
Gebouw_basis$uitgespr pos -0,709 0,539 -0,709 0,539 -0,709 0,539 
Gebouw_basis$pos 0,688 0,541 0,688 0,541 0,688 0,541 
Gebouw_basis $extreem-
overw pos 

0,813 0,544 0,813 0,544 0,813 0,544 

Gebouw_basis $middelm pos 1,016 0,549 1,016 0,549 1,016 0,549 
Gebouw_basis $middelm-
middelm 

1,089 0,550 1,089 0,550 1,089 0,550 

Gebouw_basis $middelm-
extreem 

1,611 0,568 1,611 0,568 1,611 0,568 

Gebouw_basis $middelm-neg 2,085 0,607 2,085 0,607 2,085 0,607 
Gebouw_basis $extreem-
overw neg 

2,394 0,628 2,394 0,628 2,394 0,628 

Gebouw_basis $neg 2,819 0,644 2,819 0,644 2,819 0,644 
Gebouw_nieuwe_uitd$1 -2,927 0,536 -2,927 0,536 -2,927 0,536 
Gebouw_nieuwe_uitd $2 -2,173 0,397 -2,173 0,397 -2,173 0,397 
Gebouw_nieuwe_uitd $3 -1,607 0,378 -1,607 0,378 -1,607 0,378 
Gebouw_nieuwe_uitd $4 -0,676 0,310 -0,676 0,310 -0,676 0,310 
Gebouw_nieuwe_uitd $5 -0,560 0,307 -0,560 0,307 -0,560 0,307 
Gebouw_nieuwe_uitd $6 0,246 0,300 0,246 0,300 0,246 0,300 
Gebouw_nieuwe_uitd $7 0,576 0,302 0,576 0,302 0,576 0,302 
Gebouw_nieuwe_uitd $8 0,753 0,308 0,753 0,308 0,753 0,308 
Gebouw_nieuwe_uitd $9 2,203 0,446 2,203 0,446 2,203 0,446 
Kansarme buurt$nee 1,932 0,505 1,932 0,505 1,932 0,505 
DIPL HIVO$nee -0,308 0,218 1,433 0,809 0,072 0,887 
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DIPL rem. teach.$nee 1,815 0,300 25,541 0 0,987 0,872 
DIPL BuO$nee 2,854 0,459 2,340 1,115 1,897 1,258 
DIPL instapc directiev$nee -1,046 0,241 -23,647 0 -1,881 1,100 
Variances       
Gem_tewerk 0,911 0,130 0,911 0,130 0,911 0,130 
Ratio_man_vrouw 0,971 0,252 0,971 0,252 0,971 0,252 
Ratio_tijd_vast 0,732 0,269 0,732 0,269 0,732 0,269 
Leservaring alvorens 
dir_school 

0,989 0,095 0,989 0,095 0,989 0,095 

Leservaring alvorens dir_ond 0,953 0,120 0,953 0,120 0,953 0,120 
GOK-lestijden 0,322 0,066 0,322 0,066 0,322 0,066 
ZVB 0,915 0,134 0,915 0,134 0,915 0,134 
OVB 0,201 0,066 0,201 0,066 0,201 0,066 
F1 0,681 0,089 0,681 0,089 0,681 0,089 
F2 1,035 0,450 1,035 0,450 1,035 0,450 
Residual Variances       
Gem_leeftijd 0,168 0,042 0,168 0,042 0,168 0,042 
gem_anc_ond -0,031 0,032 -0,031 0,032 -0,031 0,032 
Gem_anc_school 0,310 0,053 0,310 0,053 0,310 0,053 
Gem_dir_anc_school -0,044 0,422 -0,044 0,422 -0,044 0,422 
Gem_dir_anc_ond 0,204 0,337 0,204 0,337 0,204 0,337 
 

SE = standard error (standaardafwijking) 

Bron:  
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Zoals eerder aangegeven, zijn de gegevens over leerlingen die een indicatie geven 
over de aard en de behoeften van de populatie niet opgenomen als latente klasse 
indicatoren in het model om in een tweede stap de vraag naar sociale stratificatie 
te kunnen beantwoorden. Nochtans hangt de pedagogische omkadering voor wat 
betreft het aantal GOK-lestijden zeer nauw samen met de achtergrondkenmerken 
van de leerlingen. Wordt de latente klasse analyse dan toch gestuurd door 
schoolcompositie? 

Na weglating van de variabele GOK-lestijden, blijft de schatting van de 
parameters voor drie latente klassen hetzelfde. De entropy daalt echter naar 0,874. 
Dit betekent dat integratie van de variabele GOK-lestijden een betere voorspelling 
oplevert om scholen aan een latente klasse toe te wijzen. 

Anderzijds wijst de BIC na weglating van de variabele GOK-lestijden in de 
richting van twee klassen. Dit levert een tweede klasse op die een combinatie is 
van de hoger vermelde klasse 2 en klasse 3. Conceptueel is het interessanter om 
deze klasse uit te splitsen. 

De keuze van een model met drie klassen blijft dus overeind waarbij het al dan 
niet integreren van de GOK-lestijden weinig tot geen verschil oplevert voor de 
schatting van de parameters van het model en dus voor de typologie van de drie 
groepen scholen maar waarbij de GOK-lestijden wel een meerwaarde leveren aan 
de kwaliteit van de classificatie. 

Terwijl de tabel hierboven de geschatte parameters van het model weergeeft, toont 
de tabel hieronder de resultaten voor de categorische variabelen onder de vorm 
van een kansberekening. Het gaat om de kans waarmee een school tot een 
bepaalde cluster behoort op basis van een bepaalde waarde / antwoordcategorie 
op een bepaalde variabele. Een school die bijvoorbeeld in grootstedelijk gebied 
gelegen is, heeft 19,6% kans om tot cluster 1 te behoren. 
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Tabel .5 Schatting kans voor latente klasse op basis van categorische latente klasse indicatoren 

Klasse 1 

(n = 106) 

Klasse 2 

(n = 17) 

Klasse 3 

(n = 9) 

Variabele Waarde Schatting 

SE 

Schatting 

SE 

Schatting 

SE 

Basisdiploma 

directie kleuterleidster 0,098 

0,030 

0,417 

0,150 

0 

0 

Onderwijzer 0,882 

0,033 

0,500 

0,152 

0,897 

0,097 

Regentaat 0,020 

0,014 

0,083 

0,079 

0,103 

0,097 

grootstad Nee 0,804 

0,043 

0,439 

0,159 

0,773 

0,078 

ja 0,196 

0,043 

0,561 

0,159 

0,227 

0,078 

gebouw_ 
basisvoorwaarden Uitgespr pos 0,386 

0,096 

0,070 

0,049 

0,330 

0,119 

Positief 0,332 

0,060 

0,163 

0,095 

0,336 

0,057 
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Extreem-overw 
pos 0,025 

0,018 

0,023 

0,019 

0,027 

0,020 

Middelm-pos 0,037 

0,022 

0,040 

0,028 

0,041 

0,025 

Middelm-middelm 0,012 

0,012 

0,015 

0,016 

0,014 

0,014 

Middelm-extreem 0,073 

0,036 

0,121 

0,063 

0,085 

0,043 

Middelm-neg 0,047 

0,024 

0,118 

0,060 

0,056 

0,034 

Extreem-overw 
neg 0,022 

0,016 

0,075 

0,051 

0,027 

0,021 

negatief 0,022 

0,016 

0,093 

0,065 

0,027 

0,022 

Uitgespr neg 0,045 

0,017 

0,281 

0,192 

0,056 

0,034 

gebouw_ 
nieuwe_uitdagingen Uitgespr pos 0,056 

0,028 

0,024 

0,014 

0,051 

0,026 

Positief 0,056 

0,028 

0,026 

0,015 

0,051 

0,025 
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Extreem-overw 
pos 0,070 

0,030 

0,035 

0,018 

0,065 

0,032 

Middelm-pos 0,179 

0,046 

0,105 

0,036 

0,170 

0,044 

Middelm-middelm 0,027 

0,019 

0,018 

0,014 

0,026 

0,019 

Middelm-extreem 0,199 

0,046 

0,162 

0,047 

0,198 

0,045 

Middelm-neg 0,077 

0,031 

0,079 

0,032 

0,079 

0,031 

Extreem-overw 
neg 0,039 

0,022 

0,044 

0,025 

0,040 

0,023 

negatief 0,208 

0,047 

0,312 

0,067 

0,221 

0,052 

Uitgespr neg 0,091 

0,033 

0,194 

0,084 

0,100 

0,040 

kansarme_buurt Nee 0,894 

0,029 

0,594 

0,179 

0,873 

0,056 

ja 0,106 

0,029 

0,406 

0,179 

0,127 

0,056 
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DIPL1 
(HIVO) Nee 0,424 

0,053 

0,807 

0,126 

0,518 

0,222 

ja 0,576 

0,053 

0,193 

0,126 

0,482 

0,222 

DIPL2 
(remedial teaching) Nee 0,860 

0,036 

1 

0 

0,729 

0,172 

ja 0,140 

0,036 

0 

0 

0,271 

0,172 

DIPL3 
(buitengewoon onderwijs) Nee 0,946 

0,024 

0,912 

0,089 

0,870 

0,143 

ja 0,054 

0,024 

0,088 

0,089 

0,130 

0,143 

DIPL4 
(directievorming) Nee 0,260 

0,046 

0 

0 

0,132 

0,126 

ja 0,740 

0,046 

1 

0 

0,868 

0,126 

 

SE = Standard Error (standaardafwijking) 
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In wat volgt, wordt een inhoudelijke interpretatie gegeven aan het geschatte 
model van de latente klasse analyse. Op welke wijze kan op basis van de 
waargenomen contextuele kenmerken iets gezegd worden over het onderliggende 
latente kenmerk ‘schoolcontext’ dat op zijn beurt de positie van een school bepaalt 
in het onderwijsveld? 

3. Interpretatie resultaten 

3.1. Inplanting 

Voldoet de kwaliteit van het schoolgebouw aan de basisvoorwaarden inzake 
hygiëne, bewoonbaarheid en veiligheid? 

 

 

Figuur .3 Kans op een kwalitatief schoolgebouw op het vlak van basisvoorwaarden voor de 
drie klassen 

De scholen in klasse 1 en 3 hebben een schoolgebouw dat uitstekend 
beantwoordt aan de eisen van hygiëne, bewoonbaarheid en veiligheid. De scholen 
in klasse 2 daarentegen hebben 28% kans op een uitgesproken negatief profiel op 
het vlak van de basisvoorwaarden voor een kwaliteitsvol schoolgebouw. 

Voldoet de kwaliteit van het schoolgebouw aan de ‘21ste eeuwse’ uitdagingen 
inzake duurzaamheid, nieuwe onderwijsmethoden en de veranderende 
maatschappelijke rol van de school? 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

klasse 1

klasse 2

klasse 3



 36 

 

 

 

Figuur .4 Kans op een kwalitatief schoolgebouw op het vlak van nieuwe uitdagingen voor de 
drie klassen 

Klasse 1 en klasse 3 zijn aan elkaar gewaagd wat de kwaliteit van hun 
schoolgebouwen betreft naar toekomstige uitdagingen toe. In figuur 4 valt het op 
dat de kansen van klasse 2 telkens slechter uitvallen dan die van klasse 1 en klasse 
3: aan de ‘positieve’ en ‘neutrale’ zijde van de grafiek (categorie 1 t.e.m. 6) liggen 
de kansen van de scholen in klasse 2 lager en aan de ‘negatieve’ zijde (categorie 8 
t.e.m. 10) liggen hun kansen hoger. Zo hebben scholen uit klasse twee 31% kans op 
een schoolgebouw waaraan op het vlak van ‘21ste eeuwse’ uitdagingen 
overwegend negatieve evaluaties toegekend werden (categorie 9) en 19% kans op 
één van de meest problematische schoolgebouwen die aan vrijwel geen enkele 
toekomstige uitdaging kunnen voldoen (categorie 10). 

Waar is de school gelegen en wat zijn de kenmerken van haar werkgebied? 
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Figuur .5 Kans op inplanting van de school in grootstad en/of kansarme buurt voor de drie 
klassen 

Een school kan tegelijk in een grootstad en in een kansarme buurt gelegen zijn, 
maar dit hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Scholen die behoren tot klasse 2 hebben 
56% kans om in een grootstedelijk gebied13 gelegen te zijn en hebben 41% kans om 
zich te situeren in een buurt in moeilijkheden, kansarmoede en/of achterstelling. 
Scholen die behoren tot klasse 1 en klasse 3 daarentegen hebben hoogstens 23% 
kans om in een grootstedelijk gebied gelegen te zijn en hoogstens 13% kans om 
zich te situeren in een kansarme buurt. 

3.2. Historiek 

 

                                                 
13  De facto gaat het om scholen in Brussel, in het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (Kraainem, 

Machelen, Wemmel, …), in Gent en in Antwerpen. 
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Figuur .6 Het gemiddeld aantal extra lestijden OVB en ZVB per kind (schooljaar 2001-2002) 
voor de drie klassen (gestandaardiseerde waarden) 

De waarden in figuur 6 zijn een gestandaardiseerde versie van de 
oorspronkelijke waarden. Ze stellen het aantal standaarddeviaties boven of onder 
het gemiddelde voor. Om een gestandaardiseerde waarde te berekenen, wordt 
immers het gemiddelde verminderd met de oorspronkelijke waarde en het 
verschil wordt gedeeld door de standaarddeviatie. 

Zo toont figuur 6 dat in de periode vóór het GOK-decreet de scholen in klasse 3 
het hoogste aantal lestijden onderwijsvoorrang per kind ontvingen. Concreet gaat 
het om drie standaarddeviaties boven het gemiddelde van 0,032 uren OVB per 
kind. Dit is een extreme waarde aangezien 99,7% van de gestandaardiseerde 
waarden tussen -3 en +3 liggen, vanwege de empirische regel. Figuur 7 illustreert 
dit aan de hand van een Gauss-of klokcurve van de standaardnormale verdeling. 

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Normale_verdeling 

Figuur .7 De standaardnormale verdeling 
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Binnen een afstand van één standaarddeviatie van het gemiddelde µ ligt 
ongeveer 68% van het oppervlak onder de grafiek en ongeveer 95% binnen twee 
standaarddeviaties afstand van het gemiddelde. De curve gaat daarna vrij snel 
naar nul: ongeveer 99,99% van het oppervlak ligt binnen vier standaarddeviaties 
afstand van het midden. Afwijkingen van meer dan vier standaarddeviaties van 
het midden zijn dus zeer zeldzaam. 

De scholen in klasse 3 waren dus duidelijk op onderwijsvoorrang gericht terwijl 
hun aantal uren zorgverbreding per kind lager lag dan het gemiddelde van 0,026 
uren ZVB/kind in de steekproef. De uren OVB en ZVB die de scholen in klasse 1 
en klasse 2 ontvingen, schommelden rond het gemiddelde waarbij de scholen in 
klasse 1 eerder gericht waren op zorgverbreding dan op onderwijsvoorrang. 

3.3. Pedagogische omkadering 

Figuur 8 toont in welke mate een school in de beginperiode van het GOK-decreet 
extra lestijden ontvangt om een gelijke onderwijskansenbeleid te voeren. 

 

Figuur .8 Het aantal GOK-lestijden per kind in de eerste GOK-cyclus naar klasse 
(gestandaardiseerde waarden) 

Er is een duidelijke tweedeling tussen klasse 1 enerzijds en klasse 2 en klasse 3 
anderzijds. De scholen in klasse 1 krijgen iets minder GOK-lestijden dan het 
gemiddelde van 0,109 lestijden per kind. De scholen in klasse 2 en klasse 3 
daarentegen krijgen ruim anderhalve standaarddeviatie meer GOK-lestijden per 
kind dan het gemiddelde. 
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3.4. Personeelskenmerken 

3.4.1. Leerkrachtenteam 

Onderstaande figuren vergelijken de leerkrachtenteams naar leeftijd, geslacht, 
ervaring en tewerkstellingsmodaliteiten. 

 

Figuur .9 Leeftijd en anciënniteit van het leerkrachtenteam naar klasse (factorscores) 

De leeftijd van een leerkracht hangt sterk samen met zijn/haar anciënniteit in het 
onderwijs en binnen de huidige school. Daarom werd voor deze items een 
factorscore berekend waarbij klasse 3 als referentiecategorie gehanteerd wordt. 
Figuur 9 toont dat het leerkrachtenteam van scholen in klasse 1 meer ervaring 
heeft dan het leerkrachtenteam van scholen in klasse 3. De scholen in klasse 2 
vertonen een tegenovergesteld beeld: hun leerkrachtenteam is opvallend jonger en 
minder ervaren. Op zich hoeven jonge leerkrachten geen negatief gegeven te zijn; 
integendeel, ze zijn volgens de nieuwste inzichten opgeleid, en zorgen voor een 
frisse wind op school. Echter, het is belangrijk dat er in de personeelsopbouw van 
een organisatie een evenwichtige mix is van jonge en oude medewerkers. 
Gemiddeld genomen beschikken de scholen in klasse 2 vooral over jonge 
leerkrachten. Dit suggereert dat er een groter verloop is onder de leerkrachten in 
klasse 2 dan in de andere klassen. 

Onderstaande figuur geeft de verhouding weer van mannelijke en vrouwelijke 
leerkrachten in het team naar klasse. Bij de oorspronkelijke waarden staat waarde 
1 voor evenveel vrouwelijke als mannelijke leerkrachten. Een waarde hoger dan 1 
betekent meer mannen dan vrouwen en een waarde lager dan 1 betekent meer 
vrouwen dan mannen. Figuur 10 toont echter de gestandaardiseerde waarden 
waarbij de nullijn voor het gemiddelde staat van 0,165. Gemiddeld genomen zijn 
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leerkrachtenteams in de steekproef dus overwegend vrouwelijk. Dit wordt o.m. 
toegeschreven aan de vlakke onderwijsloopbaan en aan het imago van de 
leerkracht als zorgberoep. 

 

Figuur .10 De verhouding mannelijke / vrouwelijke leerkrachten in het team naar klasse 
(gestandaardiseerde waarden) 

De drie klassen zijn minder dan een halve standaarddeviatie verwijderd van het 
gemiddelde. Toch zijn er lichte verschillen merkbaar: de scholen in klasse 2 
hebben het meest vrouwelijke leerkrachtenteam terwijl de scholen in klasse 3 het 
meest mannelijke team hebben. 

De volgende figuren belichten de tewerkstellingsmodaliteiten van de teams in de 
verschillende klassen van scholen. Eerst komt het tewerkstellingspercentage aan 
bod en daarna de verhouding tussen tijdelijke en vastbenoemde leerkrachten in 
het team. 
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Figuur .11 Het gemiddeld tewerkstellingspercentage van het leerkrachtenteam naar klasse 
(gestandaardiseerde waarden) 

Het gemiddeld tewerkstellingspercentage van een leerkrachtenteam in de 
steekproef is 89,82%. Figuur 11 toont dat de leerkrachten van scholen in klasse 1 
vaker in een deeltijds arbeidsregime werken, terwijl de leerkrachten van scholen 
in klasse 2 en klasse 3 voor 90 à 100% tewerkgesteld zijn en dus ook vaker voltijds 
werken. 

Figuur 12 geeft de verhouding weer van tijdelijke en vastbenoemde leerkrachten 
in het team naar klasse. Bij de oorspronkelijke waarden staat waarde 1 voor 
evenveel vastbenoemde als tijdelijke leerkrachten. Een waarde hoger dan 1 
betekent meer tijdelijke leerkrachten in het team en een waarde lager dan 1 
betekent meer vastbenoemde leerkrachten. Figuur 12 toont echter de 
gestandaardiseerde waarden waarbij de nullijn voor het gemiddelde staat van 
0,692. Gemiddeld bestaan leerkrachtenteams in de steekproef dus overwegend uit 
vastbenoemde collega’s. 
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Figuur .12 De verhouding tijdelijke / vastbenoemde leerkrachten in het team naar klasse 
(gestandaardiseerde waarden) 

Het valt op dat de scholen in klasse 2 ruim één standaarddeviatie meer dan 
gemiddeld tijdelijke leerkrachten tewerk stellen. Voor klasse 3 is dit een halve 
standaarddeviatie. De scholen in klasse 1 hebben een stabieler leerkrachtenteam 
met het meest vastbenoemde leerkrachten. 

3.4.2. Directie 

De ervaring en de opleiding van de directie geven meer informatie over de input 
aan personeel in een school. 

Figuur 13 belicht de leservaring die de directeur opgebouwd heeft in het 
onderwijs en in de huidige school alvorens de functie van directeur te bekleden. 
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Figuur .13 Per klasse het gemiddeld aantal jaren dat de directeur les gegeven heeft in het 
onderwijs (LES 2) en in de huidige school (LES 1) alvorens deze functie te bekleden 
(gestandaardiseerde waarden) 

Een directeur heeft gemiddeld genomen 18 jaar les gegeven waarvan 7 jaar in de 
huidige school alvorens directeur te worden. De drie klassen situeren zich rond 
deze gemiddelden en zijn hoogstens 0,6 standaarddeviatie ervan verwijderd. Toch 
zijn er lichte verschillen merkbaar: de directeurs uit klasse 2 hebben het minst 
leservaring en de directeurs uit klasse 3 hebben het meest leservaring. 

Hoe lang bekleedt de directeur al die functie? De anciënniteit van de directeur in 
die functie over zijn/haar volledige loopbaan in het onderwijs hangt sterk samen 
met het aantal jaren dat hij/zij die functie bekleedt in de huidige school. Daarom 
werd voor deze items een factorscore berekend waarbij klasse 3 als 
referentiecategorie gehanteerd wordt. 
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Figuur .14 Anciënniteit van de directeur in die functie naar klasse (factorscores) 

Zowel de scholen in klasse 1 als in klasse 2 hebben een minder ervaren directeur 
dan de scholen in klasse 3. Ook het verschil tussen klasse 1 en klasse 2 valt op: de 
directeurs in klasse 2 zijn het minst ervaren. 

Figuur 15 en figuur 16 tonen de opleiding die de directeur genoten heeft. 

 

Figuur .15 Kans op basisdiploma van de schooldirectie voor de drie klassen 

Over het algemeen heeft de directeur een basisdiploma van onderwijzer. De 
scholen die behoren tot klasse 2 hebben het meest kans om hiervan af te wijken: ze 
hebben 42% kans op een directie met basisdiploma kleuterleidster en ze hebben 
8% kans op een directie met basisdiploma regentaat. De kans dat scholen uit 
klasse 3 een directeur hebben met basisdiploma kleuterleidster is onbestaande, 
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terwijl ze - in vergelijking met de andere klassen - het meest kans hebben op een 
directeur met basisdiploma regentaat (10%). 

In theorie zijn deze drie basisdiploma’s van de geïntegreerde lerarenopleiding 
gelijkwaardig. In de praktijk echter blijkt de lerarenopleiding voor het secundair 
onderwijs de sterkere studenten (uit de humaniora) aan te trekken, terwijl de 
lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs de zwakkere studenten aantrekt. 

Tot slot geeft figuur 16 per klasse weer hoe groot de kans is dat de directeur over 
een bijkomend diploma (HIVO, remedial teaching, …) beschikt. 

 

Figuur .16 Kans op bijkomend diploma van de schooldirectie voor de drie klassen 

Schooldirecties hebben vooral een bijkomend diploma ‘directievorming’ en/of 
een diploma Hogere Opvoedkundige Studiën (HIVO) behaald. 

De opleiding HIVO wordt georganiseerd door de Hogere Instituten voor 
Opvoedkunde. Dit is een driejarige deeltijdse voortgezette opleiding voor 
leerkrachten uit het basisonderwijs. Ze vergt dus een ernstige inspanning qua 
tijdsinvestering en energie. Veelal wordt dit diploma vereist van een 
schooldirecteur en daarom wordt deze opleiding vaak gevolgd bij wijze van ‘pre-
socialisatie’ door leerkrachten die een directiefunctie ambiëren. De opleiding is 
gericht op een brede, fundamentele basis voor de eigen praktijk. 

De instapcursus directievorming wordt georganiseerd door de respectievelijke 
onderwijskoepels en is gericht op de professionalisering van schoolleiders. Het 
gaat om sessies van een halve dag en men kan inschrijven per schooljaar. Deze 
basisopleiding wordt (al dan niet verplicht) gevolgd door beginnende directeurs 
die, door de eisen die hun nieuwe functie stelt, niet altijd de tijd vinden om ook 
effectief op de cursus aanwezig te zijn. 

Het valt op dat alle directeurs uit klasse 2 de instapcursus directievorming 
gevolgd hebben, terwijl zij de laagste kans hebben op een bijkomend diploma 
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HIVO (19%). Deze trend keert zich daarentegen om voor de directeurs uit klasse 1 
die het meest kans hebben op een bijkomend diploma HIVO (58%) en het minst 
kans op een instapcursus directievorming (74%). 

De cursussen ‘remedial teaching’ en ‘buitengewoon onderwijs’ zijn bij 
directeurs niet erg in trek. Toch tekenen er zich verschillen af tussen de klassen: 
geen enkele directeur uit klasse 2 heeft een bijkomend diploma ‘remedial teaching’ 
terwijl de collega’s uit klasse 3 toch 27% kans hebben op dit diploma. Het zijn 
eveneens de directeurs uit klasse 3 die het meest kans hebben op een bijkomend 
diploma ‘buitengewoon onderwijs’ (13%). 

4. ‘Portret’ van de drie groepen scholen 

Op basis van de hierboven beschreven inhoudelijke interpretatie van de latente 
klasse analyse, vertonen de scholen in klasse 2 duidelijk een achtergesteld profiel 
ten opzichte van de scholen in klasse 1 of klasse 3: een slechte infrastructuur in een 
kansarme en/of grootstedelijke buurt en een minder ervaren, vaak wisselend 
schoolteam met een minder geschoolde schoolleider. In figuur 17 worden deze 
scholen benoemd als ‘brandpuntscholen’ omdat alle mogelijke negatieve context- 
en inputkenmerken samen vallen in klasse 2. 

De scholen in klasse 1 daarentegen hebben alle kenmerken in huis om een 
gunstige positie in het onderwijsveld in te nemen: op het gebied van hygiëne en 
veiligheid is het schoolgebouw zeer goed in orde, ze beschikken over ervaren, 
vastbenoemde leerkrachten en een goed opgeleide directie. Deze scholen worden 
benoemd als ‘scratch’ scholen (zie figuur 17). Dit betekent dat zij op neutrale wijze 
aan de startstreep verschijnen: zonder noemenswaardige nadelige kenmerken en 
zonder in het oog springende troeven. 
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Figuur .17 Drie groepen basisscholen met verschillende posities in het onderwijsveld 

Tot slot worden de scholen uit klasse 3 benoemd als ‘onderwijskansenscholen 
met extra troeven’. Ze worden namelijk gekenmerkt door een directie die uitmunt 
op het vlak van ervaring en opleiding. Bovendien vertonen deze scholen een 
gerichtheid op kansarme leerlingen met een voorgeschiedenis van veel extra uren 
onderwijsvoorrang (OVB), met veel GOK-uren en met een directeur die meestal 
een bijkomend diploma heeft dat kansarme en leerbedreigde kinderen ten goede 
komt. 

Belangrijk om te weten is dat de bijkomende middelen OVB niet automatisch 
toegekend werden op basis van leerlingenaantallen: scholen moesten vooraf een 
aanwendingsplan indienen waarop ze geselecteerd werden. Voor die tijd was dat 
ongebruikelijk. Verlot (1999) stelde vast dat scholen gelegen in sterk kansarme 
buurten en met een moeilijke populatie er soms erg goed in slaagden om te 
beschrijven hoe ze rond Nederlands als tweede taal, preventie en remediëring, 
schoolopbouwwerk en intercultureel onderwijs zouden werken. Bij de 
beoordeling vooraf en de controle door de inspectie achteraf is er geen 
rechtstreeks verband vastgesteld tussen de populatie van de school, haar ligging 
en de kwaliteit van het aanwendingsplan. 

Dit is een opmerkelijke vaststelling die in het licht van de huidige analyse 
bevestigd wordt. Blijkbaar dekt klasse 3 de scholen waarop Verlot doelde. Door 
hun schoolcompositie (cf. infra) was hun gelijke onderwijskansenbeleid gericht op 
migrantenkinderen. Het feit dat deze scholen een beter opgeleide en meer ervaren 
directeur hebben, is een mogelijke verklaring voor een kwalitatief sterker 
aanwendingsplan (i.t.t. de scholen van klasse 2). 

De drie clusters zijn ongelijk gespreid over de onderwijsnetten. De 
rijpercentages in tabel 6 tonen dat 64% van de ‘scratch’ basisscholen tot het 
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onderwijsnet van het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) behoren. De 
brandpuntscholen zijn minder uitgesproken verdeeld over de netten: 23,5% 
behoort tot het gemeenschapsonderwijs (GO), 35% van deze basisscholen zijn 
gemeentescholen (OGO) en 41% behoort tot het VGO. Tot slot behoort de grootste 
groep onderwijskansenscholen met extra troeven tot het gemeenschapsonderwijs 
(44%). 

Tabel .6 Frequentietabel van klasse en onderwijsnet 

Freq     
%     
Rij% onderwijsnet    
Kolom% GO OGO VGO totaal 

Klasse 1 17 21 68 106 
‘scratch’ basisschool 12,88 15,91 51,52 80,30 
 16,04 19,81 64,15  
 68,00 72,41 87,18  

Klasse 2 4 6 7 17 
Brandpuntschool 3,03 4,55 5,30 12,88 
 23,53 35,29 41,18  
 16 20,69 8,97  

Klasse 3 4 2 3 9 
Onderwijskansenschool met extra troeven 3,03 1,52 2,27 6,82 
 44,44 22,22 33,33  
 16,00 6,90 3,85  

totaal 25 29 78 132 
 18,94 21,97 59,09 100 

 

 

Bron:  

Fishers’s test met p = 1,818E-04 geeft aan dat de waargenomen verschillen 
tussen de drie groepen basisscholen naar onderwijsnet statistisch significant zijn. 
Toch wordt er best omzichtig omgesprongen met deze relatieve cijfers aangezien 
de absolute aantallen scholen in sommige cellen van tabel 6 (te) klein zijn om nog 
betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om dezelfde reden is het moeilijk om 
verklarende hypothesen te toetsen. Wat de schoolgebouwen betreft, vermeldt de 
schoolgebouwenmonitor (AGIOn, 2009) dat er verschillen tussen de 
onderwijsnetten voorkomen, maar dat de verschillen gering zijn. 
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5. Welk soort leerlingen gaat naar welk soort scholen ? 

Na het blootleggen van het ‘portret’ van de drie klassen scholen, komt de 
compositie van de leerlingenpopulatie in deze groepen van scholen aan bod. Om 
de matching tussen leerlingen en scholen te toetsen, wordt er nagegaan of er a 
priori verschillen zijn in materiële en menselijke middelen tussen scholen met veel 
respectievelijk weinig doelgroepleerlingen van het GOK-beleid. Is er sprake van 
(zelf)selectie van GOK-leerlingen naar bepaalde scholen? Als er een ongelijke 
toegang van welomschreven groepen van leerlingen tot een bepaalde klasse van 
scholen wordt vastgesteld, zou dat een vorm van sociale stratificatie betekenen. 
Het concept sociale stratificatie is verwant met de concepten sociale differentiatie 
en sociale ongelijkheid. Sociale differentiatie verwijst naar verschillen tussen leden 
van een samenleving (vb. burgerlijke staat) zonder dat hierbij noodzakelijk sprake 
is van een hiërarchische rangorde. Sociale ongelijkheid verwijst ook naar verschillen 
tussen mensen maar veronderstelt wel een hiërarchische rangorde. Hierdoor 
krijgen mensen ongelijke toegang tot waardevolle hulpbronnen, diensten en 
posities in de samenleving. Dit resulteert in nadelen voor sommigen en privileges 
voor anderen. Sociale stratificatie tenslotte betekent dat de ongelijke toegang tot 
waardevolle hulpbronnen in de samenleving is geïnstitutionaliseerd. Individuen 
worden niet op toevalsbasis toegewezen aan bepaalde ongelijke posities. Sociale 
stratificatie houdt dus een duidelijke afbakening tussen ongelijke 
maatschappelijke groepen in en een zekere hardnekkigheid in de structuur van de 
sociale stratificatie. Sociale instituties zoals het onderwijssysteem kunnen 
bijdragen aan de bestendiging van de ongelijkheid; zelfs over generaties heen. 
(Vandecasteele, 2007) 

Voor de drie klassen scholen geeft tabel 7 meer informatie over het gemiddeld 
percentage GOK-leerlingen bij het begin van de eerste GOK-cyclus (2002). 

Tabel .7 Gemiddeld percentage GOK-leerlingen naar klasse 

Klasse Benaming N Mean Std Dev Min Max 

1 ‘scratch’ basisschool 96 19,85 11,54 2,38 66,80 
2 brandpuntschool 15 68,07 19,60 30,77 92,66 
3 onderwijskansenschool 

met extra troeven 
9 72,01 24,42 24,40 96,23 

 

Scholen in klasse 2 en klasse 3 zijn vaak concentratiescholen met respectievelijk 
een gemiddelde van 68% en 72% GOK-leerlingen. Dit staat in schril contrast tot 
scholen in klasse 1 met een gemiddelde van 20% GOK-leerlingen. Een variantie-
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analyse (tabel 8) en een Tukey-toets (tabel 9) bevestigen dat dit verschil tussen 
klasse 1 en de twee andere klassen significant is. 

Tabel .8 Variantie-analyse met ‘klasse’ als onafhankelijke variabele en % GOK-leerlingen 
als afhankelijke variabele 

Source DF Sum of 
Squares 

Mean Square F Value Pr>F 

Model 2 47513,84 23756,92 121,93 <.0001 
Error 117 22796,27 194,84   
Corrected 
Total 

119 70310,11    

 

Aangezien de variantie-analyse niet aangeeft of het verschil slechts tussen twee 
klassen of tussen alle drie de klassen zit, verschaft een Tukey-toets die de klassen 
paarsgewijs met elkaar vergelijkt, hierin meer inzicht. Klasse 1 en klasse 2 
verschillen significant van elkaar op het gebied van percentage GOK-leerlingen. 
Dit geldt ook voor klasse 1 en klasse 3. Tussen klasse 2 en klasse 3 is er echter geen 
(significant) verschil in het percentage GOK-leerlingen. 

Tabel .9 Tukey-toets van klasse voor % GOK-leerlingen 

Klasse-vergelijking Verschil tussen gemiddelden *** indien significant 
(niveau 0,05) 

3-2 3,94  
3-1 52,16 *** 
2-3 -3,94  
2-1 48,22 *** 
1-3 -52,16 *** 
1-2 -48,22 *** 

 

De verschillen in socio-economische achtergrondkenmerken (SES) van de 
leerlingenpopulatie tussen de drie klassen worden hieronder visueel 
weergegeven. 
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Figuur .18 Gemiddelde SES school naar klasse 

Figuur 18 toont voor elke klasse een ‘box plot’ van de gemiddelde SES op 
school. Het valt op dat de ‘doos’ van klasse 1 kleiner is dan die van klasse 2 en 
klasse 3. Dit betekent dat er in de groep van ‘scratch’ basisscholen minder 
variantie is t.o.v. het gemiddelde. De scratch scholen vormen m.a.w. op basis van 
de socio-economische status van hun leerlingen een vrij homogene groep. De SES-
scores op schoolniveau zijn gestandaardiseerde waarden en de gemiddelde SES 
van scholen in klasse 1 is -0,033. De ‘snorharen’ van klasse 1 zijn echter langer dan 
die van de andere klassen. Dit wijst er op dat klasse 1 meer ‘buitenbeentjes’ tussen 
haar scholen telt die op het gebied van SES van de leerlingenpopulatie niet tot het 
gros14 van de middelste 50% scholen in klasse 1 behoren. Deze uitschieters zijn 
zowel scholen met een gemiddelde SES in het hoogste kwartiel als in het laagste 
kwartiel. 

De gemiddelde SES van scholen in klasse 2 en klasse 3 ligt lager dan in klasse 1 
met een respectievelijke SES-score van -0,301 en -0,442. Het valt op dat de socio-
economische status van leerlingen in onderwijskansenscholen met extra troeven 
het laagst is in vergelijking met de andere groepen scholen. De langgerekte 
‘dozen’ van klasse 2 en klasse 3 in figuur 18 tonen een grote variantie t.a.v. het 
gemiddelde. Zij overstijgen de gemiddelde SES van ‘scratch’ scholen echter niet. 
Integendeel, de middelste 50% brandpuntscholen en onderwijskansenscholen met 
extra troeven hebben een schoolpopulatie met een gemiddelde SES die tot één 
standaarddeviatie lager ligt dan het steekproefgemiddelde. De waargenomen 
variatie situeert zich dus in het segment van de laagste SES-scores. 

                                                 
14  Dit is het interkwartiel (Q1 – Q3). 
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Tabel 10 is een kruistabel die de bovenstaande informatie verfijnt door de 
frequenties aan te geven waarmee de scholen van een bepaalde klasse tot een 
bepaald GOK-stratum behoren. Het GOK-stratum geeft immers weer over welk 
type school het gaat op basis van de samenstelling van hun leerlingenpopulatie 
naargelang de verschillende combinaties van GOK-criteria15 waarop de 
onderwijskansarme leerlingen aantikken (Verhaeghe et al., 2002). Deze typen 
variëren van kansrijk naar zeer kansarm: 

– Een kansrijke GOK-school telt relatief weinig GOK-doelgroepleerlingen, 
waarvan de meeste Vlaamse, Nederlandstalige kinderen zijn, met een moeder 
met een laag opleidingsniveau, maar niet levend van een vervangingsinkomen. 

– In een modale GOK-school zijn gemiddeld twee op drie leerlingen GOK-
doelgroepleerlingen, vooral anderstaligen waarvan de meeste behalve hun 
anderstaligheid aan geen enkel ander GOK-criterium beantwoorden.16 In 
tweede orde gaat het om anderstaligen die wel nog aan andere criteria 
beantwoorden, maar niet van een vervangingsinkomen leven. 

– Een kansarme GOK-school telt gemiddeld iets minder dan 50% GOK-
doelgroepleerlingen, waarvan de helft autochtone kansarmen: vooral Vlaamse 
kinderen waarvan de moeder laag opgeleid is maar ook een relatief hoog 
percentage Vlaamse kinderen uit gezinnen die van een vervangingsinkomen 
leven. 

– De zeer kansarme GOK-scholen zijn de ‘klassieke’ concentratiescholen. Ze tellen 
gemiddeld bijna 90% GOK-doelgroepleerlingen, vooral kansarme allochtonen 
(anderstaligen), waarvan de helft van een vervangingsinkomen blijkt te leven. 

                                                 
15  In 2002 waren de GOK-criteria: het gezin leeft van een vervangingsinkomen, de moeder heeft 

geen diploma SO of gelijkwaardig, het kind verblijft buiten het gezin, de ouders behoren tot de 
trekkende bevolking, de thuistaal is niet het Nederlands. 

16  Taal als GOK-criterium geldt enkel in combinatie met een ander GOK-criterium. De 
omschrijving van de modale GOK-school werd overgenomen uit het LOA-rapport nr. 5. 
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Tabel .10 Frequentietabel van klasse en GOK-stratum 

Freq      
%      
Rij% GOK-

stratum 
    

Kolom% kansrijk modaal kansarm zeer 
kansarm 

totaal 

Klasse 1 10 70 15 1 96 
‘scratch’ basisschool 8,40 58,82 12,61 0,84 80,67 
 10,42 72,92 15,63 1,04  
 83,33 100,00 75,00 5,88  

Klasse 2 1 0 3 10 14 
Brandpuntschool 0,84 0 2,52 8,40 11,76 
 7,14 0 21,43 71,43  
 8,33 0 15,00 58,82  

Klasse 3 1 0 2 6 9 
Onderwijskansenschool met extra 
troeven 

0,84 0 1,68 5,04 7,56 

 11,11 0 22,22 66,67  
 8,33 0 10,00 35,29  

totaal 12 70 20 17 119 
 10,08 58,82 16,81 14,29 100 

 

Ontbrekende waarden = 13 

Bij de kolompercentages valt op dat alle scholen met een modaal 
leerlingenpubliek ‘scratch’ basisscholen (klasse 1) zijn. Ook 83% van de scholen 
met een kansrijke leerlingenpopulatie zijn ‘scratch’ scholen. Daarnaast zijn drie 
vierden van de scholen uit het kansarme GOK-stratum eveneens ‘scratch’ scholen. 
De scholen met een zeer kansarme leerlingenpopulatie daarentegen zijn verdeeld 
over klasse 2 en klasse 3: 59% zijn brandpuntscholen en 35% zijn 
onderwijskansenscholen met extra troeven. 

Vervolgens tonen de rijpercentages dat de ‘scratch’ basisscholen voor 73% 
scholen zijn met een modale leerlingenpopulatie. Zo’n populatie heeft een aandeel 
anderstalige leerlingen maar de weinigen die eveneens op andere GOK-criteria 
aantikken, komen uit een gezin dat niet van een vervangingsinkomen hoeft te 
leven. De brandpuntscholen zijn voor 71% scholen met een zeer kansarme  
leerlingenpopulatie en zijn daardoor de ‘klassieke’ concentratiescholen met 
kansarme allochtonen waarvan de helft van een vervangingsinkomen blijkt te 
leven. Zo cumuleren de brandpuntscholen kenmerken die hun positie in het 
onderwijsveld benadelen. De onderwijskansenscholen met extra troeven zijn voor 
67% scholen in het zeer kansarme GOK-stratum en voor 22% scholen in het 
kansarme stratum. Ook voor de onderwijskansenscholen met extra troeven vallen 
de kenmerken van hun leerlingenpopulatie nadelig uit. In tegenstelling tot de 
brandpuntscholen hebben zij wel de troeven in handen om met een sterke 
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schoolleider en een duidelijke gerichtheid op kansengroepen een relatief gunstige 
positie in het onderwijsveld op te bouwen. 

Tot slot bevestigt Fishers’s test met p = 1,052E-15 dat de waargenomen 
verschillen in tabel 10 significant zijn. 

Bovenstaande vaststellingen dat elke klasse van scholen een specifieke 
leerlingenpopulatie aantrekt, wijzen in de richting van sociale stratificatie. Op 
basis van het percentage GOK-leerlingen en de gemiddelde SES van een school is 
het duidelijk dat kansrijke kinderen naar ‘scratch’ basisscholen gaan, terwijl 
kansarme kinderen zowel naar brandpuntscholen als naar 
onderwijskansenscholen met extra troeven gaan. Er is dus sprake van ‘sociale 
stratificatie aan de bovenkant’: er zijn structurele mechanismen werkzaam die 
voor een (zelf)selectie van kansrijke kinderen zorgen naar scholen die een gunstige 
positie in het onderwijsveld innemen. 

Het kruisen van de verschillende klassen van scholen met de GOK-strata toont 
bovendien een onderscheid tussen kansarme Vlaamse kinderen en kansarme 
allochtone kinderen. Vlaamse leerlingen met een laag opgeleide moeder en 
komend uit een gezin dat van een vervangingsinkomen leeft, vinden toch de weg 
naar de ‘scratch’ basisscholen. Een zeer kansarme schoolpopulatie daarentegen is 
bijna niet (6%) terug te vinden bij de ‘scratch’ scholen. De meest 
onderwijskansarme kinderen – dit zijn allochtone GOK-leerlingen die vaak uit een 
gezin komen met een vervangingsinkomen – volgen onderwijs in 
brandpuntscholen of in onderwijskansenscholen met extra troeven. De vraag 
‘Gaan kansarme kinderen naar kansarme scholen?’ dient dus beantwoord te 
worden met ‘Niet altijd.’, terwijl de vraag ‘Gaan kansrijke kinderen naar kansrijke 
scholen?’ wel bevestigend kan beantwoord worden. 
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HOOFDSTUK 4 
CONCLUSIE 

1. Terugkoppeling resultaten aan theoretisch kader 

Sinds 2002 voert de Vlaamse overheid een beleid inzake gelijke onderwijskansen 
(GOK) door extra lestijden toe te kennen aan basisscholen die meer dan 10% 
kansarme kinderen onderwijzen. Dit manuscript beoogt de positie van een school 
in het onderwijsveld (in termen van Bourdieu) te achterhalen en haar profiel uit te 
tekenen. Bovendien gaat het na of kansarme leerlingen naar kansarme scholen 
gaan. Daarmee draagt deze contextanalyse van het GOK-beleid op schoolniveau 
bij aan een evaluatie van voornoemd beleid. 

De literatuur over buurteffecten, onderwijssociologie en integrale kwaliteitszorg 
leidt naar een meerdimensionaal concept van schoolcontext als theoretisch kader: 
contextvariabelen zoals de kwaliteit van de infrastructuur of buurtkenmerken en 
input variabelen zoals schoolcompositie of personeelskenmerken worden 
verondersteld een invloed te hebben op de eerder bevoordeelde of achtergestelde 
positie van een school. 

Door middel van een latente klasse analyse (LCA) worden homogene groepen van 
scholen gevormd. 

De gebruikte data zijn afkomstig van de Vlaamse overheid en van de SiBO-
databank. Deze databank is het resultaat van een grootschalig longitudinaal 
onderzoek waarbij meer dan 3500 kinderen in meer dan 100 Vlaamse scholen 
gevolgd werden gedurende hun volledige studieloopbaan in het lager onderwijs. 

De resultaten stemmen overeen met het vermoeden van Thrupp en Lupton (2006) 
dat er clusters van scholen bestaan met gemeenschappelijke contextuele 
kenmerken. De LCA legt namelijk drie groepen van basisscholen bloot. 

Brandpuntscholen hebben duidelijk een achtergesteld profiel ten opzichte van 
de ‘scratch’ basisscholen of de onderwijskansenscholen met extra troeven: een 
slechte infrastructuur in een kansarme en/of grootstedelijke buurt en een minder 
ervaren, vaak wisselend schoolteam met een zwakke schoolleider. Het zijn de 
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typische ‘concentratiescholen’ (gemiddeld 68% GOK-leerlingen) met een hoog 
aandeel zeer kansarme allochtone leerlingen. Deze scholen werden benoemd als 
‘brandpuntscholen’ omdat alle mogelijke negatieve context- en inputkenmerken 
samen vallen in deze groep scholen. 

De ‘scratch’ basisscholen daarentegen hebben alle kenmerken in huis om een 
gunstige positie in het onderwijsveld in te nemen: op het gebied van hygiëne en 
veiligheid is het schoolgebouw zeer goed in orde, ze beschikken over ervaren, 
vastbenoemde leerkrachten en een goed opgeleide directie. Deze scholen werden 
benoemd als ‘scratch’ scholen omdat zij op neutrale wijze aan de startstreep 
verschijnen: zonder noemenswaardige nadelige kenmerken en zonder in het oog 
springende troeven. Met gemiddeld 20% GOK-leerlingen, slagen zij erin kinderen 
uit verschillende bevolkingslagen aan te trekken, behalve de allerarmsten. 

De laatste groep scholen wordt voor een aantal uitdagingen gesteld gezien hun 
kansarme schoolpopulatie (gemiddeld 72% GOK-leerlingen), maar ze hebben 
extra troeven in huis om dit te ondervangen. Ze worden met name gekenmerkt 
door een directie die uitmunt op het vlak van ervaring en opleiding. Bovendien 
vertonen deze scholen een gerichtheid op kansarme leerlingen met een 
voorgeschiedenis van veel extra uren onderwijsvoorrang (OVB), met veel GOK-
uren en met een directeur die het meest kans maakt op een bijkomend diploma 
dat kansarme en leerbedreigde kinderen ten goede komt. Daarom werden deze 
scholen benoemd als ‘onderwijskansenscholen met extra troeven’. 

De verschillen tussen het gemiddeld percentage GOK-leerlingen zijn significant 
voor ‘scratch’ basisscholen en brandpuntscholen en voor ‘scratch’ basisscholen en 
onderwijskansenscholen met extra troeven. Kansarme kinderen gaan dus niet 
altijd naar kansarme scholen, maar er is eerder sprake van een sociale stratificatie 
aan de ‘bovenkant’. 

Uit internationaal én Vlaams onderzoek blijkt immers dat ouders met een 
verschillende sociale en etnische achtergrond verschillende schoolkeuzemotieven 
hanteren (Agirdag et al., 2012). Alhoewel alle ouders bij aanvang van het 
schoolkeuzeproces een zekere voorselectie maken op basis van het kenmerk 
bereikbaarheid, kiezen gezinnen uit etnisch-culturele minderheden sneller voor 
een buurtschool. Bereikbaarheid is namelijk een rekbaar begrip: wat bereikbaar is 
voor de ene ouder is dat niet voor de andere. Verschillen in hulpmiddelen zorgen 
ervoor dat kansrijke ouders een grotere mobiliteit aan de dag leggen. 

Kansarme kinderen gaan dus in eerste instantie naar de buurtschool; los van het 
feit of het een ‘scratch’ basisschool, een brandpuntschool of een 
onderwijskansenschool met extra troeven is. Kansrijke kinderen echter verplaatsen 
zich zo nodig verder naar een school die voldoet aan de keuzemotieven van hun 
ouders. De sociale stratificatie ‘aan de bovenkant’ zou dus een gevolg kunnen zijn 
van de zogenaamde witte vlucht. Ouders met een hogere socio-economische 
status, autochtone ouders en ouders die zichzelf als katholiek omschrijven, zijn 
minder tolerant ten opzichte van het aandeel leerlingen uit etnisch-culturele 
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minderheden dat ze aanvaardbaar vinden op een school. Zij vertonen mijdgedrag 
ten aanzien van een (voor hen) ‘te zwarte’ school. Dit kan dus verklaren waarom 
zij hun kind liefst inschrijven in een ‘scratch’ basisschool. 

Deze sociaal-etnische segregatie in het basisonderwijs is een bijzondere vorm 
van sociale stratificatie. Leerlingen worden niet op toevalsbasis toegewezen aan 
een school die in het onderwijsveld een positie inneemt met meer of minder kans 
op succes. 

De context waarbinnen het GOK-beleid geïmplementeerd wordt, is dus niet voor 
elke school dezelfde. Thrupp en Lupton (2011) stellen dat scholen kunnen 
gepositioneerd worden op een spectrum van cumulatief bevoordeeld tot 
cumulatief achtergesteld. Het is echter geen sinecure om de drie gevonden 
groepen basisscholen op dit spectrum te plaatsen. Brandpuntscholen kunnen als 
cumulatief achtergesteld beschouwd worden. Maar hoe verhouden ‘scratch’ 
basisscholen zich tot onderwijskansenscholen met extra troeven? De theorie van 
Pierre Bourdieu biedt hier een uitweg door te stellen dat niet alleen de 
hoeveelheid kapitaal bepaalt tot welke groep een school behoort. Ook de 
samenstellingsmix van de verschillende soorten (deel)kapitalen is van belang. 
Bovendien kunnen het volume en de structuur van de kapitalen wijzigen 
doorheen de tijd (Vandecasteele, 2007). De positie van een school in het 
onderwijsveld dient dus niet zozeer voorgesteld te worden op een lineair 
spectrum maar veeleer in een meerdimensionaal veld. 

2. Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor 
vervolgonderzoek 

Alvorens de implicaties van deze studie voor beleid en praktijk te bespreken, is 
het belangrijk om zich bewust te zijn van een aantal beperkingen. 

Het operationaliseren van de schoolcontext waarbinnen het GOK-beleid zich 
afspeelt, is moeilijk op exhaustieve wijze te volbrengen. Het theoretisch kader 
biedt houvast en ruime inspiratie maar soms zijn de beschikbare data 
ontoereikend om de te meten buurtmechanismen, sociologische kapitalen of 
exogene factoren uit het CIPO-model volledig te omvatten. Toch neemt deze 
contextanalyse van het Vlaamse GOK-beleid op schoolniveau - meer dan tot nu 
toe in onderzoek het geval was – een ruim pallet elementen uit de bredere sociale, 
politieke en economische invloedsfeer op in de analyse. Bovendien heeft opname 
van een variabele in de analyse pas zin als zij een onderscheidend vermogen heeft 
m.b.t. de positionering van een school in het onderwijsveld. De zorguren bv. 
behoren tot de omkadering van een school maar aangezien de punten ‘zorg’ 
evenredig verdeeld worden, dragen zij niets bij aan het feit of het om een 
bevoordeelde of achtergestelde school gaat. 
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Voor de latente klasse analyse (LCA) beveelt Vermunt (2004) een groot aantal 
observaties (vb. 500 of 1000) aan. De onderzochte steekproef bevat slechts 132 
scholen waardoor de ‘power’ van de analyse wat lager kan zijn. Hierdoor zou het 
kunnen dat bepaalde kleine klassen niet worden gevonden. Gezien onze 
theoretische argumenten voor de keuze van een drietal klassen is dit niet 
problematisch. Het opzet van dit onderzoek is een aantal grote groepen/clusters 
van scholen te vinden en niet om op exhaustieve wijze de allerkleinste klasse op 
het spoor te komen. 

De resultaten van dit manuscript leveren stof voor verder onderzoek. 
Zo blijkt dat de quasi-marktwerking in het onderwijsveld niet alleen haar 

weerslag vindt op de sociale stratificatie van leerlingen maar ook op die van 
leerkrachten en directies. Kansarme scholen worstelen met een minder ervaren 
korps en met meer personeelsverloop. Toekomstige analyses zouden bv. een 
indicator kunnen berekenen van de hoeveelheid leerkrachtwedde per kind er in 
een bepaald type school uitgegeven wordt. Een school met overwegend jonge 
leerkrachten heeft immers een ‘goedkoper’ team. 

‘Scratch’ basisscholen, brandpuntscholen en onderwijskansenscholen met extra 
troeven hebben volgens Bourdieu elk een bepaalde manier van denken en 
handelen die voortvloeit uit de positie die zij innemen in het onderwijsveld. 
Vervolgonderzoek zal de manier waarop deze positionering vorm geeft aan de 
houdingen die scholen aannemen ten aanzien van hun leerlingen, belichten en 
meer bepaald de manier waarop deze positionering vorm geeft aan het gelijke 
onderwijskansenbeleid van een school. Op die wijze worden ook ‘proces’ (d.i. 
initiatieven die een school neemt om output te realiseren) en ‘output’ (d.i. de 
kwaliteit die een school bereikt) van het CIPO-model onderzocht voor deze drie 
groepen scholen. 

3. Implicaties voor beleid en praktijk 

Op basis van de latente klasse analyse stellen we vast dat schoolcontext sterk kan 
verschillen en bijgevolg kan de positie die een school inneemt in het 
onderwijsveld erg ongelijk zijn. 

Een school hoeft zich hier echter niet bij neer te leggen. Ondanks het feit dat de 
theorie van Bourdieu de sociale reproductie sterk benadrukt, is transformatie toch 
mogelijk. Het uitkristalliseren van de context van scholen heeft als doel het 
bewustzijn te verhogen en doet een appel aan het responsief vermogen van 
scholen. Hoe een school een ‘antwoord’ biedt op haar al dan niet achtergestelde 
positie hangt nauw samen met de andere dragers van beleidvoerend vermogen: 
visie, innovatie, reflectie, participatie, … (Van Petegem, Devos, Mahieu, Thu Dang, 
& Warmoes, 2006) Door het versterken van de beleidskracht van scholen krijgen 
ze greep op de eigen positie in het onderwijsveld. 
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De overheid kan hier een belangrijke steun betekenen door een gulden 
middenweg te kiezen tussen een generiek beleid en een geïndividualiseerd beleid. 
Het onderwijsveld is immers geen ‘level playing field’ en daarom zou een minder 
‘neutraal’ discours over schooleffectiviteit moeten ontwikkeld worden. Voor 
scholen in een minder gunstige positie laat de contextualisering van 
onderwijsbeleid toe om de prestaties van een school billijker te beoordelen, om de 
middelen rechtvaardiger te verdelen en om scholen beter te adviseren en te 
ondersteunen. Scholen met verschillende posities in het onderwijsveld verdienen 
immers gelijke kansen om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken. Dit alles zou 
leiden tot betere antwoorden op de behoeften van onderwijskansarme 
leerlingenpopulaties (Thrupp & Lupton, 2006). 
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