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Woord vooraf 

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werkte de eerste auteur aan een doctoraatsproefschrift in de 

psychologie over de motorische en cognitieve ontwikkeling van kleuters (zie Blommaert, 1980). Zijn 

proefgroep bestond uit een goede 500 subjecten uit het toenmalige rijksonderwijs te Leuven. Vooraf 

had hij dat onderzoek al aangevat aan de Vrije Universiteit van Brussel, onder meer in het kader van 

een bijkomende licentie ‘menselijke ecologie’. Bij zijn onderzoek kreeg hij steun van de ministeries 

van Onderwijs en van Nederlandse Cultuur (i.c. het BLOSO), het Nationaal Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek, de Universiteit van Gent en de Vrije Universiteit van Brussel. In de 

jaren ’80 werden aan het toenmalige Onderzoekscentrum voor Secundair en Hoger Onderwijs (nu 

Centrum voor Onderwijseffectiviteit en –evaluatie) van de KU Leuven enkele 

licentiaatsverhandelingen over dezelfde proefgroep gemaakt, o.a. door Herman Verhoelst (1985). In 

het kader daarvan werden bijkomende gegevens verzameld, vooral over de schoolloopbanen in het 

secundair onderwijs. Dit gebeurde langs de schoolsecretariaten en het PMS-centrum (nu CLB) om. 

Toen de subjecten minstens 35 jaar oud waren, werden ze door de eerste auteur geïnterviewd. De 

opbouw van de gegevensbank was vooral het werk van John Vandermeer van de VUB, van Rob 

Stroobants van de Faculteit PPW van de KU Leuven en van de tweede auteur van dit rapport.  

De auteurs danken elkaar, alle genoemde instanties en personen en vooral ook de scholen die 

meegewerkt hebben, evenals de betrokken leerlingen en hun ouders. Velen van hen hebben 

gedurende meerdere decennia meegewerkt.  
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Beleidssamenvatting 

In dit rapport brengen we verslag uit over de resultaten van een reeks verkennende analyses op een 

gegevensbestand waaraan gedurende meer dan vier decennia gewerkt is. Het betreft een kleine 

500 personen die in de eerste helft van de zeventiger jaren van de vorige eeuw vanuit zeven van de 

toenmalige Leuvense Rijkskleuterscholen overgingen naar het lager onderwijs en die gevolgd werden 

tot ze minstens 35 jaar oud werden, in het eerste halve decennium van onze eeuw. In tegenstelling 

met andere follow-upstudies waarbij soms de helft van de oorspronkelijke subjecten niet meer 

konden bevraagd worden (= de onderkant van de arbeidsmarkt), is hier slechts 6% van originele 

groep weggevallen vnl. door overlijden, vertrek naar het verre buitenland voor het 35e levensjaar.  

De focus ligt op de groepen die met een getuigschrift van voltijds BSO of TSO overgingen naar de 

arbeidsmarkt. Die groepen worden systematisch vergeleken met de groepen die succesvol het ASO 

volgden of een diploma hoger onderwijs behaalden na het TSO enerzijds en met wie een toenmalige 

korte kwalificatie TSO of BSO behaalde (d.w.z. na het vierde of vijfde jaar een kwalificatie voor de 

arbeidsmarkt behaalde), een getuigschrift van de zogen. middenstandsopleiding behaalde of met wie 

in het secundair onderwijs helemaal geen kwalificatie behaalde. Exemplarisch worden ook beknopte 

gevalsstudies beschreven.  

Uit het rapport komen een aantal grote lijnen naar voren. We vermelden er hier enkele.  

In de eerste plaats blijkt het reproduceren van ongelijkheden een belangrijk kenmerk van ons 

onderwijssysteem én van de arbeidsmarkt, maar ook van de relationele en de vrijetijdsmarkt. De 

succesvolle en minder succesvolle groepen onderscheiden zich van in het kleuteronderwijs, in 

termen van het prestatieniveau, maar ook in termen van de plaats in de groep kinderen en de 

schoolbeleving. De kloof tussen de latere onderwijsvormen vormt zich reeds daar, ook tussen TSO en 

BSO.  

In de tweede plaats blijken sommige studierichtingen zoals snit en naad of kleding en haartooi in het 

BSO maar ook schoonheidszorgen in het TSO nauwelijks of niet tot meer succesvolle 

beroepsloopbanen te leiden dan het niet behalen van een diploma. Omgekeerd gaat het niet behalen 

van een diploma in een aantal gevallen gepaard met een relatief succesvolle beroepsloopbaan 

dankzij compenserende elementen, zoals o.a. een grote persoonlijke inzet, de bijzondere hulp van 

een ouder, partner, ... Behalve aan persoonskenmerken en externe steun is dit ook toe te schrijven 

aan een snel evoluerende arbeidsmarkt. Denken we daarbij o.a. aan het vervangen van uitvoerende 

jobs (ook  op cognitief gemiddeld niveau) door machines en aan de opkomst van de informatica en 

de uitbouw van de logistieke diensten.  

In de derde plaats blijken erg veel afgestudeerden zich achteraf hun vroegere studiekeuze te 

beklagen.  

In een periode waarin gesproken wordt over de hervorming of de modernisering van ons secundair 

onderwijs, stellen we voor om ons beperkt onderzoek eens op populatieschaal over te doen. Met de 

nu bij Vlaamse of Belgische diensten beschikbare gegevens kan dit op korte termijn. In afwachting 

van de resultaten van dit aanvullende onderzoek, lijkt een voor de hand liggende conclusie uit ons 

onderzoek dat alle specifieke beroepsopleidingen in ons secundair onderwijs in sterke mate 
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algemeen vormend moeten worden en dat een overgang van een tweede graad algemeen onderwijs 

naar een beroepsvoorbereidende opleiding opnieuw een vanzelfsprekende overgang zou moeten 

worden.  
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Inleiding 

Omdat daarover in Vlaanderen relatief weinig bekend is, leggen we de focus in dit rapport op de 

beroepsloopbaan van gekwalificeerden van gemiddeld niveau. Meer specifiek gaat het in eerste 

instantie om de beroepsloopbaan van personen die het 6e en eventueel het 7e jaar TSO of BSO met 

succes afgewerkt hebben (en die geen diploma van hoger onderwijs behaald hebben).  

De groepen TSO en BSO worden vergeleken met elkaar en met zes andere groepen, nl.  

 

 ASO-ers die veelal ook hoger onderwijs gevolgd hebben,  

 TSO-ers die ook een diploma van hoger onderwijs behaald hebben 

 KK TSO, d.i. de groep die de vroegere korte kwalificatie TSO volgde en een kwalificatie 
behaalde op het einde van het vierde of het vijfde jaar  

 KK BSO, voor die groep geldt hetzelfde maar dan in het BSO 

 de VIZO-groep, die een leercontract behaalde 

 en last but not least, de groep die geen kwalificatie behaalde, de ongekwalificeerden. 

Onze belangrijkste onderzoeksvragen zijn : in hoever verschillen de vermelde acht types van 

afgestudeerden van het secundair onderwijs van elkaar inzake  

 

 een reeks kenmerken van het thuismilieu, sommige persoonskenmerken en enkele 
indicatoren van de schoolloopbaan enerzijds,  

 en een aantal kenmerken van hun beroepsloopbaan en hun beroepssituatie op de 
leeftijd van 35 jaar anderzijds.  

 

Aansluitend beschrijven we ook het eigen oordeel van de subjecten over de aansluiting van hun 

beroep bij de vroegere studies en besteden we enige aandacht aan andere levensdomeinen 

(gevolgde bijscholingen, vrijetijdsactiviteiten en gezondheid).  

Dit alles komt aan bod in het eerste deel, dat aanvangt met een probleemstelling en een beschrijving 

van de onderzoeksgroep en de gevolgde aanpak. De onderzoeksgroep bestaat uit 492 personen die 

in de periode 2000-2005 de leeftijd van 35 jaar bereikten.  

In het tweede deel beschrijven we kort een aantal gevalsstudies van (op de arbeidsmarkt)  

succesvolle en niet-succesvolle TSO- en BSO-ers, evenals van al dan niet succesvolle personen die 

geen kwalificatie behaald hadden. Daarbij komt ook de samenhang tussen het beroep en de 

vroegere studies aan bod.  

Elk deel wordt afgesloten met een reflectie op de resultaten. In de algemene slotbeschouwingen 

blikken we terug op het geheel en formuleren we enkele voorzichtige beleidsadviezen.
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1. Vergelijkende studie van 8 types van uitstromers 
van het secundair onderwijs 

1.1 Probleemstelling 
 
De VDAB haalt al jaren regelmatig aan dat voor een aantal knelpuntberoepen onvoldoende nieuwe 
kandidaten opdagen. Terzelfdertijd stelt men vast dat ruim 240.000 inwoners van Vlaanderen 
werkloos zijn en geen gepaste baan vinden op een snel wijzigende arbeidsmarkt. Terwijl in de 
postindustriële  maatschappij hoog technologisch opgeleiden en creatieve geesten zeer gegeerd zijn 
en voor laaggeschoolden er nog kansen bestaan op het vinden van werk (bijv. in de 
schoonmaakbranche, de horeca), is de huidige situatie van “gemiddeld geschoolden” relatief vaak 
onzeker, omdat de uitvoering van hun taken steeds meer door automaten overgenomen wordt (bijv. 
een betaalautomaat vervangt de loketbeambte in de bank, een scanner  of automatisch registratie-
apparaat een verkoopster, een kassierster in een warenhuis, een meteropnemer van een 
elektriciteitsbedrijf).  Robotten en softwaretoepassingen op het gebied van dienstverlening gaan 
steeds meer menselijke arbeid vervangen en de beroepswereld grondig wijzigen. Terwijl 
technologische vooruitgang voorheen vnl. gebeurde door de mechanisering van fysieke en manuele 
arbeid, is te verwachten dat dit in de eenentwintigste eeuw ook voor een aantal mentale, cognitieve 
taken het geval zal zijn. 

 
Is het toeval dat de knelpuntberoepen zoals bijv. (auto-)elektricien, banketbakker, ... vaak in de 
categorie of het bereik van die “gemiddeld opgeleiden” en de dienstensector voorkomen? Klopt het 
dat werkgevers steeds meer flexibiliteit eisen via uitzend- of interimarbeid (half miljoen personen zo 
aan het werk in België), detachering, schijnzelfstandigheid, onderaanneming, ...? D.w.z. dat zij 
werknemers verkiezen met een beperkte sociale bescherming en beperkte kansen om rechten af te 
dwingen,... en navenante verloning. Technologische veranderingen zouden aanleiding geven tot een 
tendens van dalende tewerkstelling van het aantal "gemiddeld” opgeleiden, aldus Goos en Manning 
(2007), terwijl er toch ook een tekort zou bestaan aan zo ‘n afgestudeerden. Zijn er 
opleidingsrichtingen van het secundair niveau die aan die negatieve tendensen ontsnappen of er 
extra gevoelig voor zijn? Bestaan er betere en minder goede studiekeuzes wat betreft kansen op 
tewerkstelling? Leiden onderwijsvormen en studierichtingen tot bepaalde categorieën of klassen die 
sterk de manier determineren waarop men later, vnl. professioneel, in het leven staat? 
 
Het TSO en BSO worden hier opgevat als typische vormen van een “gemiddelde scholingsgraad”. 
Bereiden die voor op jobs met precaire statuten, leiden die studies tot grotere of kleinere risico's op 
de arbeidsmarkt?  Zouden op grond van het relatieve beroepssucces van de betreffende subjecten en 
groepen niet enkele ervaringen kunnen benut worden voor het aanpassen van het aanbod van 
bepaalde studierichtingen in de toekomst, zodanig dat die o.a. beter zouden aansluiten bij de 
invulling van de knelpuntjobs?   
 
Tot nu toe zijn er in Vlaanderen weinig resultaten bekend van onderzoek dat zich toespitste op de 
beschrijving van het verdere verloop van loopbanen na het verschillend gekwalificeerd verlaten van 
het secundair onderwijs. Er zijn wel de VDAB-statistieken die een beeld schetsen van de 
tewerkstelling opgedeeld volgens de behaalde kwalificatie  (VDAB, 2013). Die data slaan echter alleen 
op een toestand van maximaal één à vijf jaar na het verlaten van de dagschool. Is over langere 
periodes geen beter inzicht te krijgen op de evolutie van loopbanen? Hoe differentiëren zich bijv. 
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professioneel de TSO- en BSO-oud-leerlingen van elkaar en van ongekwalificeerde schoolverlaters als 
het over meer dan tien jaar gaat?  Dit rapport wil het gemis aan dergelijke bevindingen bij een 
“gewone of doorsnee schoolbevolkingsgroep” gedeeltelijk opvangen, daarbij abstractie makend van 
de school als instelling die ook de zeer belangrijke taak heeft waarden, morele principes bij te 
brengen zoals democratische attitudes, gelijke rechten voor en plichten van burgers, empathie met 
achtergestelden,… maatschappelijk engagement, kwaliteiten om daaraan te participeren, zich 
verbonden te voelen met de anderen. Onze aandacht gaat naar de problemen i.v.m. tewerkstelling 
gezien vanuit het standpunt van het individu, i.z. van zijn of haar dagscholing gedurende het 
secundair onderwijs. Er wordt in de tekst voorbijgegaan aan belangrijke systeemdeterminanten van 
de arbeidsmarkt (bijv. collectieve afspraken betreffende arbeidstijd, loon,…) en openbare 
ondersteuning (bijv. opvang van kinderen tijdens de werkuren, vervoer van en naar het werk,…).    

1.2 Uitgangspunten 

 
Om te bepalen wie “gekwalificeerd” is, wordt hier de meest gangbare definitie in Vlaanderen 
overgenomen. Die werd ontwikkeld door het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL, zie Van 
Landeghem, De Fraine, Gielen, & Van Damme, 2013). D.w.z. hij of zij die in het bezit is van een 
diploma van secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO), een studiegetuigschrift van het zesde jaar voltijds 
gewoon beroepsonderwijs, een certificaat van het deeltijds beroepsonderwijs, een getuigschrift van 
de leertijd (derde jaar VIZO of Vlaams Instituut voor Zelfstandige Ondernemers) of een 
kwalificatiegetuigschrift behaald in opleidingsvorm drie of vier van het buitengewoon onderwijs. 
 
Wegens de significante positieve effecten van de specificiteit van de opleiding waarin iemand 
afstudeert en van de specificiteit van het beroep waarin iemand instroomt (Van Trier e.a., 2010) zal 
aan het belang van die specificiteitsaspecten voor een match tussen studie en beroep aandacht 
besteed worden. Die benadering lijkt het best met een gewoon logische gedachtegang samen te 
gaan: een studierichting wordt immers verondersteld o.a. de kennis en vaardigheden bij te brengen 
die nodig zijn om een bepaald beroep of job uit te oefenen, voorlopig abstractie makend van 
bepaalde bekwaamheden eigen aan de persoon in kwestie (i.z. die om zich sociaal te integreren) en 
van de lokale arbeidsmarkt.  In die context waren van der Velden & Wolbers (2000) zelfs reeds tot de 
conclusie gekomen dat opleidingen voor 60 procent bijdragen aan verschillen in loon tussen 
schoolverlaters, terwijl individuele verschillen voor 40 procent de loonverschillen bepalen. Dat 
gebeurde aan de hand van een Nederlandse steekproef van 21.246 respondenten ondervraagd 
anderhalf jaar na het voltooien van hun secundair en beroepsonderwijs.   
 
I.v.m. de studie van de relatie tussen opleiding en job zal de verticale (mis-)match (of mate van 
overeenstemming of aansluiting qua niveau tussen job en studies) hier zoveel mogelijk onder 
controle gehouden worden door hoger en lager opgeleiden niet rechtstreeks met “gemiddeld 
geschoolden” te vergelijken qua positie op de arbeidsmarkt. Verhaest, Sellami, & Van der Velden 
(2013) rapporteerden  met behulp van SONAR-data reeds uitvoerig over de aansluiting tussen 
opleiding en beroep bij afgestudeerden uit het Vlaamse hoger onderwijs en deden dat ook in 
internationaal perspectief.  Omdat betreffende de “gemiddeld geschoolden” op lange termijn minder 
bekend is wordt daarop gefocust en dan vooral op de horizontale (mis-)match bij die populatie, i.z. de 
afgestudeerden van het TSO en BSO. 
 
Ligt een job bij hen in het verlengde van de gekozen studierichting? Volgens CEDEFOP (2010, p. 13) 
wordt horizontale mismatch gedefinieerd als “een situatie waarin het niveau van onderwijs of 
vaardigheden wel, maar de aard van het onderwijs of de vaardigheden niet overeenkomen met de 
vereisten van de baan”.  
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In welke mate verschillen TSO- en BSO-groepen van elkaar en van andere groepen leeftijdsgenoten 
qua loopbaan, (mis-)match en andere levensdomeinen? Achteraf zal ook gepoogd worden om de 
aanvulling, vervanging (of substitueerbaarheid) van (eventuele) leemten in de schoolse opleidingen 
door bijscholing te belichten. Werd er tijdens de beroepsuitoefening bijv. gebruik gemaakt van 
bijscholing inzake informatica, speelde hulp van familie, de partner,... een rol om leemten te 
compenseren? Heeft de aansluiting van studie- en beroepsinhoud ook gevolgen voor de gezondheid 
(bijv. het aantal dagen ziekte)? 
 

1.3 Data, werkmethode, keuze van follow-upgroepen 

 
Om de aangehaalde problemen te onderzoeken werd gebruik gemaakt van een dataverzameling die 
in het kleuteronderwijs startte. Het betreft alle kinderen van het toenmalige Rijksonderwijs in 
Leuven, in vijf opeenvolgende schooljaren (Blommaert, 1980). Alle 525 kleuters, in 1970 tot 1974 
overgaand naar 7 lagere scholen, maakten deel uit van de bestudeerde groep, ook degenen die 
overstapten naar het vrij, provinciaal en gemeentelijk onderwijs. Deze populatie wordt hier in de 
eerste plaats zo volledig mogelijk beschreven. 
 
In vergelijking met de gehele Vlaamse bevolking en die van de regio Leuven (cf. Nuttin, 1965) bevatte 
de bestudeerde populatie toen een lichte oververtegenwoordiging van vaders die een studieniveau 
van het middelbaar en het hoger onderwijs bereikt hadden. Ondanks het feit dat het alleen kinderen 
uit het toenmalige rijksonderwijs betrof weerspiegelde de proefgroep in belangrijke mate de 
kenmerken van hun macro-sociaal milieu, bijv. wat betreft de spreiding van de woonplaatsen over het 
gewest naargelang de bevolkingsdichtheid van de geografische sectoren en sociaaleconomische 
status van het thuismilieu. Heel wat kinderen uit naburige landelijke gemeenten kwamen naar 
Leuven naar school. 
 
Gedurende de jaren 2001 tot en met 2007 werden 492 van de 525 gewezen kleuters (of een enkele 
keer hun ouder of partner) uitvoerig bevraagd over gedane studies, eventuele bijscholingen, vrije tijd, 
gezinssituaties en beroepsloopbaan. Op dat moment waren ze ruim 35 jaar oud. Volgens Rubinstein 
& Weiss (2007) was dat een geschikte leeftijd, omdat de beroepssituatie en lonen de eerste 10 à 15 
jaar van de loopbaan normaal snel evolueren (toename van het loon gedurende die tijd grosso modo 
80%) en het  gemiddelde  daarna niet veel meer stijgt. Mensen kunnen ook na het uitstromen 
(nieuwe) competenties verwerven, of ze versterken. Het originele, vnl. door het dagonderwijs 
bepaalde profiel zou steeds minder gaan doorwegen. Volgens de VDAB zou de aard van de scholing 
vanaf de leeftijd van dertig jaar geen effect meer hebben op de snelheid waarmee men een job vindt. 
Van dan af zouden levens- en werkervaringen zwaarder doorwegen dan de status van het diploma. 
Overgekwalificeerden ervaren dat een indrukwekkend studiecurriculum niet altijd een zegen is op de 
arbeidsmarkt (zie Verhaest & Schatteman, 2010), omdat de flexibilisering van de arbeid is 
toegenomen (cf. het aantal deeltijdse banen, contracten van bepaalde duur, hamburgerjobs, jobs die 
ver afstaan van het behaalde getuigschrift). Slechts voor de helft van de knelpuntberoepen zouden 
volgens de VDAB specifieke diplomavereisten gesteld worden. 
 
Van de gevolgde respondenten bleken er 6 afgestudeerd te zijn als arts (waarvan 3 specialisten), 4 als 
burgerlijk, 2 als bio- en 3 als handelsingenieur, 1 als doctor in de godgeleerdheid, terwijl anderen na 
het kleuteronderwijs onmiddellijk werden opgenomen in het buitengewoon onderwijs wegens 
ernstige leermoeilijkheden. Het betrof dus een zeer heterogene groep, zowel van stedelijke zgn. 
(kans)armen als beter gesitueerden (bijv. personeel van de universiteit), als van het omringende 
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platteland. Veertien subjecten waren, toen de enquêtes plaatshadden, overleden en de overige 19 
die niet konden bevraagd worden, verbleven in het buitenland, onder meer in Turkije, de VSA, Italië, 
Spanje,... waren spoorloos of weigerden mee te werken.  Qua sociaaleconomische status van de 
ouders (= SES) e.a. onafhankelijke variabelen verschilde deze groep van 33 personen niet significant 
van de 492. 
 
De gebruikte databank maakte het o.a. mogelijk na te gaan wat de verschillen waren tussen groepen 
van verschillende studieniveaus en studierichtingen qua beroepsloopbaan, werkloosheid, 
gezondheid, vrijetijdsactiviteiten, eigen appreciatie van hun beroepssituatie. Omdat in de 
bestudeerde follow-up-groep het aantal leerlingen die in het KSO en buitengewoon onderwijs 
afstudeerden te klein was om er conclusies uit af te leiden, werden die groepen hier buiten 
beschouwing gelaten. Hetzelfde gold voor het deeltijds beroepsonderwijs dat toen pas startte.  In het 
VSO (= Vernieuwd Secundair Onderwijs) bestonden toen nog de zgn. “korte kwalificaties TSO en 
BSO”, d.w.z. geslaagd zijn in een vierde leerjaar TSO en BSO of een vijfde specialisatiejaar TSO/BSO. 
Die deelgroepen konden hier eventueel naast de andere afzonderlijk bekeken worden als derde en 
vierde subgroepen met een “gemiddelde scholingsgraad”. Verder waren er nog de respondenten die 
zich via een leercontract van het Vlaams Instituut voor Zelfstandige Ondernemers (=VIZO) 
kwalificeerden. 
 
Wat kenmerkte de beschouwde populaties van gewezen zesdejaars TSO-, BSO-oud-leerlingen, VIZO's 
en degenen die een “korte kwalificatie” behaalden? Gezien niet-gekwalificeerden  en  ASO- of TSO-
oud-leerlingen die in het hoger onderwijs een diploma behaalden, op een ander niveau afstudeerden 
dan de TSO- en BSO- subjecten werden deze drie soorten respondenten (= ASO'ers, TSO'ers geslaagd 
in hoger onderwijs en personen zonder enige kwalificatie) niet in  alle analyses wat betreft 
horizontale (mis-)match opgenomen en in de eerste plaats gebruikt om de "gemiddeld geschoolde" 
groepen er tegenover te situeren. 
 
Om de factor studieniveau bij de analyse onder controle te houden en onderlinge vergelijking van de 
loopbanen van “gemiddeld geschoolden” toe te laten kwamen uiteindelijk volgende aantallen 
respondenten in aanmerking: 
 

 in de eerste plaats 74 BSO-oud-leerlingen, of alle individuen die in 6 of 7 BSO met een A-
attest afstudeerden, ook indien ze nadien in de vierde graad BSO slaagden (bijv. 
verpleegkundige A2 werden) (d.i. 15,0% van de gehele follow-upgroep) 

 in de tweede plaats 72 TSO-oud-leerlingen die in 6 of 7 TSO met een A-attest afstudeerden 
en nadien geen diploma in het hoger onderwijs behaalden (of 14,6% van bestudeerde 
populatie) 

 26 personen die succesvol waren in de vroegere "korte kwalificatiestudierichtingen" (= KK) 4 
en 5 TSO (of 5,3%); die studievorm bestaat nu niet meer omwille van de verlengde leerplicht 

 36 personen die hetzelfde deden in 4 en 5 BSO (of  7,3%) 

 26 subjecten die met succes een driejarige middenstandsopleiding afmaakten (of 5,3%). 
 
Daarnaast bestond de totale studiegroep van 492 personen nog uit 167 subjecten die het ASO 
gekwalificeerd beëindigden en al dan niet hoger onderwijs volgden en daarin al dan niet slaagden, 21 
TSO'ers die na het secundair nog een diploma hoger onderwijs verwierven,  plus 70 respondenten die 
zonder enige officiële kwalificatie het secundair onderwijs verlieten. Die drie groepen werden vnl. 
benut om de andere te helpen situeren. Hun respectieve percentages bedroegen: 33,9,  4,3 en 14,2%. 
 
Naar gevolgde studierichtingen bestond de BSO-categorie uit oud-leerlingen "kinderverzorging" (18), 
"gezins- en sanitaire hulp" (6), "kantoor, verkoop" (13), "organisatiehulp" (1), “kleding" (5),  
"haartooi" (7), "grime, maquillage" (3), beroepen in de bouw zoals "centrale verwarming" (3), "lassen 
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en constructie” (1), "houtbewerking" (2), "restauratie van meubelen" (3), "schilder- en 
decoratietechnieken" (1), jobs i.v.m. voeding en horeca: "brood en banket" (2), "slagerij" (1), 
"groepskoken" (2) "hotel, onthaal" (3); "verkoop en etalage" (2), "groenbeheer" (1). Het aantal 
opleidingen i.v.m. dienstensectoren domineerde hier blijkbaar, ongetwijfeld mede omwille van de 
toen nog bestaande korte kwalificaties.   
 
De TSO'ers kwamen uit de richtingen "techniek-wetenschappen" (2), "elektriciteit, elektronica" (5), 
"mechanica" (5), "telecommunicatie" (4), "autotechnieken" (2), "hotel" en "toerisme" (6), 
"boekhouden en handel" (10), "secretariaat-talen" (9), "informatica" (3), "schoonheidszorgen" (5), 
"grime, maquillage" (2), "verpleegaspirante" (6), "sociaal-technische wetenschappen" (5), "tuinbouw" 
(3), "dek" (2), fotografie (1), "kleding" (1), "reclametekenen" (1). 
 
Hoewel die studievormen niet meer bestaan vermelden we ter vervollediging de belangrijkste en 
typische studierichtingen die toen gevolgd werden in de  "korte kwalificaties" BSO en TSO van het 
toenmalige VSO: 
 

 BSO: "houtbewerking" (12), "metaalbewerking" (4), "carrosserie-plaatbewerking" (1), 
"autotechnieken” (1), "lassen en constructie" (1), "elektrische installaties" (3), "sanitaire 
installaties, centrale verwarming" (6), "verkoop en etalage" (2),  “kleding" (1), "kantoor" (1) 

 TSO: "autotechnieken" (5), "elektriciteit" (8), "mechanica" (3),  "schrijnwerkerij" 
"houtbewerking" (2), "hotel" (3), "handel" (2). 

 
Voor de verzameling van de data werd gebruik gemaakt van een enquête-instrument geïnspireerd 
door het SONAR-onderzoek (SONAR, 2000). De rondvraag had plaats tussen 2001 en 2007, waarbij 
gegevens over de levensloop van 492 subjecten verzameld werden. De interviews gebeurden door 
een ervaren psycholoog bij de respondenten thuis of op een door hen gekozen plaats. Die werkwijze 
leidde ertoe dat ook personen die weinig of niet gemotiveerd waren om mee te werken (i.z. de zgn. 
onderkant van de arbeidsmarkt) de nodige data leverden. Het betreft retrospectieve enquêtevragen 
i.v.m. school- en beroepsloopbaan o.a. met behulp van een kalendertabel, waarbij tot op een maand 
nauwkeurig de duur van de gevolgde studierichting in het dagonderwijs en van de uitgeoefende  jobs 
genoteerd werd door dezelfde geoefende enquêteur. De hele levensloop van het subject kwam aan 
de orde. Voor elke respondent werd nagegaan in welke secundaire school of scholen, welk soort 
studies gevolgd werden en met welk resultaat  
(A-, B-, C-attest), welk soort vervolgopleidingen in het dagonderwijs werden aangevat, wanneer en 
hoe die beëindigd werden (i.z. in het hoger onderwijs) en nadien kwamen de opleidingen in het 
onderwijs voor sociale promotie aan bod, opleidingen georganiseerd door de VDAB en in het kader 
van bedrijven of beroepsorganisaties. 
 
Van elke beroepsactiviteit en inactiviteit werd de start- en einddatum gevraagd. Daardoor is de duur 
van elke job, ook van “zwart werk”, van werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, invaliditeit, thuis 
blijven voor familiale aangelegenheden...van één of meer maanden geregistreerd (1 maand = meer 
dan 15 dagen) tot en met het 35e levensjaar. Daarbij werd ook genoteerd welk het betreffende 
statuut was (arbeider, bediende, zelfstandige, thuis zonder inkomen,...), het type contract (bepaalde, 
onbepaalde duur, uitzendarbeid, helper van ouders,...deeltijds, voltijds), plus de data waarop de 
ouderlijke woning verlaten werd, “op kot” gegaan, wanneer de persoon financieel onafhankelijk 
werd, ging samenwonen, huwen, met een tweede, derde partner ging samenleven, scheidde, 
verantwoordelijk was voor een 1e, 2e, 3e,...kind; vader en moeder van de respondent overleden 
waren, op pensioen gegaan waren, gescheiden waren; wanneer het subject een rijbewijs behaalde en 
welk, in het buitenland verbleef, wanneer hij of zij was beginnen zoeken naar werk; eventueel terug 
bij ouders ging inwonen, een eigen woning aankocht, een ongeval meemaakte, een ernstige ziekte 
meemaakte, gehospitaliseerd werd, een fysieke handicap opliep. Op die manier konden naast de 
beroepsloopbaan belangrijke gebeurtenissen in het leven van elk subject nagegaan worden tot en 
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met het 35e jaar. 
 
Een job of baan is hier gedefinieerd als een continue tewerkstelling bij dezelfde werkgever, of als 
zelfstandige, of als diens helper om bepaalde taken uit te voeren gedurende minstens 1 uur per week 
en minstens 1 maand aaneensluitend. Werk dat minder dan 15 dagen uitgevoerd werd, telde niet 
mee; gebeurde dat gedurende 15 dagen of meer dan werd die periode gelijkgesteld met één of meer 
maanden. De duur is gelijk aan het aantal maanden sinds een bepaalde job startte. 
 
Hoewel het absurd zou kunnen lijken aan de hand van dergelijk feitenmateriaal te zoeken naar 
effecten van de schoolloopbaan op de arbeidsmarktpositie 15 à 17 jaar na het uitstromen, gebeurde 
dit door eerst na te gaan wat relevante studies konden bijbrengen. Dit werd niet gedaan door het 
hoogst behaalde onderwijsdiploma als primair te onderzoeken factor te nemen, zoals Verhaest e.a. 
deden, maar gewoon door de tendensen te vergelijken die naar voor kwamen bij het toetsen van de 
gemiddelde verschillen tussen de omschreven  groepen (i.c. studievormen en -richtingen TSO en BSO 
van een "gemiddeld" niveau), eerst inzake een aantal onafhankelijke veranderlijken en later inzake 
kenmerken van de positie op de arbeidsmarkt. Doordat sommige gevolgde subgroepen nogal klein in 
aantal waren, bijv. de TSO-categorie die ook in het hoger onderwijs een diploma behaalde (N= 21), 
moesten alle bevindingen en conclusies in verband daarmee met de nodige zin voor de relatieve 
waarde ervan bekeken worden. Het feit dat ze een onderdeel vormden van een zeer heterogene, 
"gewone" populatie bij de aanvang van het schoolleven, kon echter ook opgevat worden als een 
verschijnsel dat daarom het bestuderen waard was. Bij veel longitudinale onderzoeken i.v.m. studie- 
en beroepsloopbanen startte men met groepen die zich reeds in het secundair onderwijs bevonden 
of kort nadien, bij het begin van het beroepsleven. Dit houdt een bepaalde selectie in van de 
beschouwde studiegroepen, zoals bijv. die van SONAR (2000). Het rapport "De beroepsloopbaan van 
afgestudeerden TSO en BSO" door Van Dorpe, Van Hoof, Denys en Omey (1995) besloeg een follow-
up van vijf jaar na het afstuderen en ging er in principe van uit dat -voor eenzelfde onderwijsvorm en 
studierichting een gelijke kwalificatiegraad bereikt werd door alle uitstromers in 1994 van alle 
betrokken scholen in Roeselare, Gent, Leuven en Hasselt. Scholen van alle netten waren daarbij 
betrokken, i.c. het Katholiek, Provinciaal, Gemeentelijk secundair onderwijs en de toenmalige ARGO. 
Door een non-respons van 321 personen (of 28,56% = de onderkant van de arbeidsmarkt?) bleven bij 
deze follow-up nog 354 bruikbare TSO-subjecten en 449 BSO'ers van hetzelfde uitstroomjaar over. In 
onze studie vielen zoals gezegd door overlijden (14 subjecten of 2,8%) en onbereikbaarheid  (19 door 
verblijf in buitenland, ontbrekend adres en weigering mee te werken) in totaal 33 cases af of 6%. 

 

1.4 Relevante kenmerken van de bestudeerde groepen volgens 
de vakliteratuur en onze data 

 
Vooraleer met de eigenlijke vergelijking van de loopbanen van de gemiddeld geschoolden te 
beginnen leek het nuttig die te situeren t.o.v. hun leeftijdsgenoten die op andere studieniveaus 
uitstroomden en t.o.v. groepen van omvangrijker studies waarvan de bevindingen algemeen aanvaard 
worden in de vakliteratuur betreffende effecten van variabelen op studie- en beroepsloopbanen. De 
leeftijds- of cohortegenoten van de hier beschouwde studiegroep, nl. de  ASO-oud-leerlingen, TSO'ers 
die ook nog succesvol hogere studies deden en degenen die zonder enige kwalificatie de school 
verlieten, vormden de  groepen waar tegenover de TSO-, BSO-gekwalificeerden te situeren waren. 
 
De kleinere groepen “korte kwalificatie TSO of BSO” en “VIZO-leercontracten” dienden als 
supplementair vergelijkingsmateriaal, omdat over de inhoud van de opleiding o.a. kan opgemerkt 
worden dat de ene patroonleermeester van een VIZO-leerling de andere niet is; wat die laatste bij de 
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eerste leert hangt van zeer veel factoren af. Door het feit dat de zgn. "korte kwalificaties" 
ondertussen niet meer bestaan, is daar een minder eenduidige reeks vereiste kwalificaties gegroeid 
dan in het traditionele, zesjarige BSO en TSO. De operationalisatie van de vakgebonden en 
arbeidsmarktgerichte kwalificatiecriteria in het Vlaamse technisch en beroepsonderwijs is een 
probleem dat o.a. samenhangt met de normen om klassegroepen te vormen en leerkrachten aan te 
stellen: één of meer leerlingen laten overzitten of overgaan kon – in die tijd – voor gevolg hebben dat 
een klassegroep al of niet kon gevormd worden. Waarom zaten 6 van de "kort gekwalificeerden" 
driemaal eenzelfde studiejaar over? Terwijl maar 1 van de 167 ASO-oud-leerlingen 9 schooljaren 
doorbracht in het secundair onderwijs, was dat voor 15 het geval in het TSO en 9 in het BSO (met veel 
kleinere klassegroepen)! Eén deed er 12 jaar over in het TSO, 1 elf jaar, 3 tien jaar en 2 tien jaar in het 
BSO. Dit kan wellicht mee verklaard worden door het feit dat sommigen startten in de "korte 
kwalificatie" maar uiteindelijk toch uitstroomden in de "lange zesjarige kwalificatie". 
 
Wegens een relatief grote eenvormigheid van de kwalificatiecriteria gehanteerd door de betrokken 
scholen werd hier gebruik gemaakt van vijf opeenvolgende cohorten die meestal in dezelfde 
instellingen terecht kwamen (= door dezelfde klassenraden beoordeeld werden), in tegenstelling met 
andere follow-upstudies waar vooral de nadruk gelegd werd op een zo ruim en breed mogelijk 
gespreid staal van de Vlaamse bevolking, waardoor de door de leerkrachten gehanteerde 
kwalificatiecriteria vermoedelijk ook meer verscheiden geweest zijn. Volgens het Verslag van het 
Rekenhof aan het Vlaams Parlement (2014) kwamen tot dat jaar ook nog geen specifieke eindtermen 
en/of kwalificatiecriteria tot stand voor de beroepsgerichte onderwijsopleidingen in het zesde BSO en 
TSO. "In de praktijk zouden de scholen een gedeelte van de leerplannen baseren op de 
beroepsprofielen die zijn vastgesteld door de SERV of andere organisaties; 45% van de door het 
Rekenhof onderzochte leerplannen van de derde graad van het BSO en 77% van de onderzochte 
leerplannen van de derde graad van het TSO vermelden echter geen beroepsprofiel. Overigens is een 
deel van de leerplannen al geruime tijd (10 tot 20 jaar) niet meer geactualiseerd" (aldus het 
Rekenhof).     
 
De vergelijking van de TSO- en BSO-groepen met de andere gebeurde vooreerst voor volgende 
variabelen, omdat zij volgens  klassieke wetenschappelijke studies (zie Creten, Van de Velde, & Van 
Damme, 2004; Lamote e.a., 2013; Van Trier e.a., 2010) beschouwd worden als belangrijke indicatoren 
voor al of niet succesvolle studie- en beroepsloopbanen: 
 

 het geslacht, 

 het opleidingsniveau van de ouders, 

 de sociaaleconomische status van het ouderlijk gezin, 

 de migratieachtergrond, 

 het zittenblijven in lager en secundair onderwijs, 

 prestatieniveaus, i.z. voor moedertaal en rekenen/wiskunde, 

 de schoolse betrokkenheid of aandacht, inspanning die de leerling bereid is te leveren voor 
schoolwerk (bereidheid om dergelijke activiteiten uit te oefenen en intensiteit waarmee dit 
gebeurde), 

 variabelen zoals spijbelen, schoolveranderingen, kenmerken van de scholen en 
onderwijssystemen. Die laatste karakteristieken  werden hier buiten beschouwing gelaten, 
omdat in de groep geen echte spijbelaars voorkwamen en de overgrote meerderheid van de 
acht te vergelijken groepen in dezelfde Leuvense instellingen schoolliepen en er door 
dezelfde onderzoeker gevolgd werden. 

 
Kenmerkten de hier bestudeerde acht groepen zich op dezelfde wijze als vastgesteld door de  studie 
van de gehele Vlaamse schoolbevolking (zie Van Landeghem & Van Damme, 2009) en van 
omvangrijke steekproeven zoals benut door SONAR (2000)? Waren de gevolgde subjecten toen 
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representatief voor de huidige schoolbevolkingen i.z. in het vnl. op de arbeidsmarktgerichte 
onderwijs BSO en TSO?   
 
Bij het toetsen van de verschillen werd in deze studie minimaal het 5%  niveau gehanteerd. Om na te 
gaan of de acht groepen verschillend waren of niet, werd gebruik gemaakt van de Kruskal-Wallis test 
in het geval de beschouwde variabele niet op interval niveau gemeten of niet normaal verdeeld was 
en van ANOVA, indien de veranderlijke op interval niveau gemeten (en normaal verdeeld) was. Indien 
de Kruskal-Wallis test leidde tot significante resultaten, dan was tenminste één van de vergeleken 
groepen verschillend van één van de andere. Die test bepaalde niet tussen welke groepen verschillen 
optraden. De Mann-Whitney test, waarvan ook gebruik gemaakt werd, diende om specifieke groepen 
paarsgewijs te vergelijken op de significantie van hun verschillen en na te gaan of ze stamden uit 
verschillende populaties. Ook voor die test moest niet aangenomen worden dat de veranderlijke 
normaal verdeeld was. 
 
Een ANOVA werd op analoge wijze gevolgd door een reeks ongepaarde t-toetsen om de significantie 
van elk verschil tussen twee subgroepen na te gaan. De resultaten werden in de tabellen in bijlage 
opgenomen. Er werd geen Bonferoni correctie voor het grote aantal vergelijkingen (N=28) toegepast. 
Bij het toepassen van zo’n correctie ligt de grens voor significantie op p<0,0018. Dit betekent dat 
alleen de verschillen uit de tabellen waarvoor p<0.01 geldt; dit zijn de verschillen die in de tabellen 
aangeduid zijn met drie sterretjes (***). 

1.4.1 Het geslacht  
 

Uit tabel 1: “Verband tussen geslacht en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs” bleek 
dat, zoals door bovengenoemde onderzoeken aangetoond, bij de niet-gekwalificeerden het procent 
subjecten van het mannelijk geslacht (61%) duidelijk hoger was dan het procent vrouwen (39%). In de 
ASO-,TSO-groepen waren de verdelingen naar sekse relatief evenwichtig: respectievelijk 50 - 50% en 
47 - 53%. Wel sterk verschillend was het procent vrouwelijke oud-leerlingen in de zesjarige BSO-
studierichtingen: 74%, terwijl jongens van die groep maar 26% uitmaakten. Dit BSO zou vnl. gericht 
zijn op voorbereiding op de dienstensector. 

 
Tabel 1. Verband tussen geslacht en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
(verschillen niet getoetst) 

 

kwalificatie SO man vrouw totaal 

totaal 254(52%) 238 (48%) 492 

ASO 84 (50%) 83 (50%) 167 

TSO&HO 8 (38%) 13 (62%) 21 

TSO 34 (47%) 38 (53%) 72 

korte kwalif TSO 20 (77%) 6 (23) 26 

BSO 19 (26%) 55 (74%) 74 

korte kwalif BSO 31 (86%) 5 (14%) 36 

VIZO 15 (58%) 11 (42%) 26 

zonder 43 (61%) 27 (39%) 70 

 

 
Zoals bij de ongekwalificeerden waren het vooral mannen die zich tevreden stelden met een "korte 
kwalificatie" (77% TSO) (86% BSO) en lagen die frequenties een stuk lager bij de vrouwen (23% TSO) 
(14% BSO). Kon de "korte kwalificatie" daardoor a.h.w. als een voorafspiegeling beschouwd worden 



 

Hoe doen de afgestudeerden van TSO en BSO het op de arbeidsmarkt?| 11 

voor het niet of onvoldoende gekwalificeerd zijn? Werkgevers klagen zelfs regelmatig dat 
afgestudeerden na 6 jaar TSO en BSO onvoldoende opgeleid zijn voor hun taken in het moderne 
bedrijfsleven (cf. bijv. "Toestand onderwijs in Limburg is dramatisch" in "Het Belang van Limburg", 
24/10/2014). Wel moeten we opmerken dat de toenmalige korte kwalificatie eerder op de harde, 
ambachtelijke of industriële sector gericht was. 

1.4.2 Het opleidingsniveau van de ouders 
 

In overeenstemming met de geciteerde literatuur viel het opleidingsniveau van vader en moeder 

volgens tabellen 2 en 3, beduidend hoger uit voor de ASO-groep dan voor de andere groepen, 

behalve degenen die TSO én HO afwerkten.  Volgens de toets van Kruskal-Wallis waren de verschillen 

tussen de groepen significant op dit gebied, zowel voor de vader als voor de moeder. De ouders van 

de TSO-gekwalificeerden namen hier de tweede plaats in. Hun collega's BSO-afgestudeerden, “korte 

kwalificatie”, VIZO en “zonder getuigschrift” onderscheidden, althans wat het studieniveau van de 

vader betreft, zich niet meer van elkaar volgens de Mann-Whitney Test. De gezinsverantwoordelijken 

van uitstromers zonder enig getuigschrift namen niet de laatste positie in. Het studieniveau van de 

moeder van ongekwalificeerde oud-leerlingen was nog significant beter dan dat van VIZO's. VIZO en 

KK BSO vielen nog op door een significant lager niveau dan de twee TSO-groepen. 

 

 
Tabel 2. Verband tussen studieniveau van vader en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 485 2,24 1,20 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  165 2,87 1,25         

TSO+HO 20 2,50 1,24         

TSO  71 2,42 1,25 *        

KK TSO 26 1,85 0,92 ***  *      

BSO  72 1,74 0,90 *** ** **      

KK BSO 36 1,56 0,69 *** ** ***      

VIZO  25 1,44 0,58 *** ** ***      

Zonder  70 1,80 0,97 *** * **      

Kruskall Wallis test: sig *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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Tabel 3. Verband tussen studieniveau van moeder en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 488 1,87 1,05 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  166 2,36 1,19         

TSO+HO 20 2,40 1,27         

TSO  72 1,82 0,94 **        

KK TSO 26 1,65 0,75 **        

BSO  73 1,49 0,75 *** ** *      

KK BSO 36 1,28 0,51 *** *** ** *     

VIZO  25 1,20 0,41 *** *** ** *     

Zonder  70 1,60 0,89 *** **     (+)*  

Kruskall Wallis test: sig *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

1.4.3 De sociaaleconomische status (= SES) van het ouderlijke gezin  
 
De SES werd een eerste maal geoperationaliseerd aan de hand van volgende categorieën: 
 

1. ongeschoolde handarbeider in dienstverband, 
2. gespecialiseerde handarbeider in dienstverband, 
3. geschoolde handarbeider in dienstverband; bedienden die lager middelbaar onderwijs 

genoten, 
4. zelfstandige ambachtslui en handelaars met minder dan vijf personeelsleden; land- en 

tuinbouwers, veefokkers, bloemisten, 
5. middenkader dat hoger onderwijs genoot, 
6. intellectuele en economische bovenlaag. 

 
Volgens deze veranderlijke i.v.m. de sociaaleconomische status van de ouderlijke gezinnen van de 
respondenten, zie tabellen 4 en 5, ging het dezelfde richting uit als wat betreft het studieniveau: de 
vaders van de ASO'ers waren gemiddeld beter dan de anderen, behalve zij die TSO én HO succesvol 
doorliepen; de TSO-gekwalificeerden situeerden zich als tweede beste volgens SES-rang. De andere 
groepen verschilden weinig van elkaar. De vaders van de KK BSO-categorie haalden qua SES het 
laagste gemiddelde. In globo sloot dit aan bij wat reeds gevonden werd i.v.m. het studieniveau van de 
vaders en dit werd bevestigd aan de hand van de Mann-Whitney Test voor het onderscheid tussen de 
groepen onderling. 
 
De beroepscategorie van de moeder differentieerde enkel de ASO-subjecten significant van de twee 
BSO-categorieën en personen zonder enig scholingsgetuigschrift.   
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Tabel 4. Verband tussen Sociaal Economische Status (beroepscategorie) van vader en de behaalde kwalificatie 
in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 489 3,51 1,51 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  166 4,31 1,48         

TSO+HO 20 3,95 1,61         

TS 
O  

72 3,64 1,50 **        

KK TSO 26 2,85 1,16 *** * *      

BSO  73 2,88 1,19 *** ** **      

KK BSO 36 2,75 1,05 *** ** **      

VIZO  26 2,54 1,17 *** ** **      

Zonder  70 3,01 1,26 *** * **      

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

 

Tabel 5. Verband tussen Sociaal Economische Status (beroepscategorie) van moeder (1) en de behaalde 
kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 489 1,74 2,00 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  166 2,28 2,24         

TSO+HO 20 2,25 2,40         

TSO  72 1,68 1,98 
 

       

KK TSO 26 1,50 1,77 
 

       

BSO  73 1,36 1,64 *        

KK BSO 36 1,22 1,44 *        

VIZO  26 1,50 1,77 
 

       

Zonder  70 1,23 1,80 ** 
 

      

Kruskall Wallis test: sign * 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

(1) Huismoeders: N=231 of 47% van de populatie kregen de waarde 0 toegekend in bovenstaande berekening. 

 
Bij de vergelijking van de sociale categorie van de betrokken woningen van de ouders (cf. Graffar, 
1956) van de respondenten in tabel 6 kwam naar voor dat de ASO-abituriënten betekenisvol het 
beste gehuisvest waren, gevolgd door de TSO-subjecten die ook in het HO slaagden en de TSO'ers 
zonder meer.  KK BSO-oud-leerlingen rangschikten zich als de minst goed gehuisvesten, zij het zonder 
significant verschil met onder meer gewezen VIZO-leercontracten. 
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Tabel 6. Verband tussen sociale classificatie van de betrokken woning en de behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 489 2,91 0,75 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  166 3,19 0,78         

TSO+HO 20 3,15 0,67         

TSO  72 2,96 0,68 *        

KK TSO 26 2,77 0,65 **        

BSO  73 2,78 0,65 *** *       

KK BSO 36 2,50 0,61 *** ** **  *    

VIZO  26 2,69 0,62 ** *       

Zonder  70 2,59 0,73 *** ** **      

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

Testing van de grootte van de verschillen tussen de groepen onderling met behulp van de Mann-
Whitney Test gaf aan dat de ASO'ers beter gelogeerd waren dan zes andere categorieën en de TSO-
groep beter dan de “korte kwalificatie BSO”, plus de personen zonder getuigschrift. De andere 
groepen onderscheidden zich niet significant van elkaar, behalve de "zesjarige BSO'ers" van de KK 
BSO. Zou het relatief vroegtijdig schoolverlaten met een minder gunstige sociale toestand thuis te 
maken kunnen hebben? 
 
Tabel 7: “Al dan niet gescheiden zijn van subjecten” en Tabel 8:”Al dan niet gescheiden ouders 
hebben” tonen in de lijn van de andere sociaaleconomische veranderlijken een toename aan van het 
procent gevallen van  scheidingen van de ASO-populatie (15% bij de ouders en 24% bij de subjecten 
zelf) naar de groep niet-gekwalificeerden (39% bij hun ouders en 41% bij de gevolgde oud-leerlingen 
zelf). Uitzonderingen daarop zijn vooral: respectievelijk 31 en 50% bij leercontracten van het VIZO én 
14 en 30 % bij de "zesjarige" BSO-abituriënten. De ouders van deze laatsten kenmerkten zich door het 
minste aantal echtscheidingen (14%) van de acht groepen. Met de ASO'ers schiepen ze het meest 
stabiele gezinsmilieu. 
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Tabel 7. Verband tussen al dan niet gescheiden zijn en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs  
(verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie SO gescheiden nt gescheiden totaal 

totaal 149 (30%) 343 (70%) 492 

ASO 40 (24%) 127 (76%) 167 

TSO&HO 3 (14%) 18 (86%) 21 

TSO 19 (26%) 53 (74%) 72 

korte kwalif TSO 10 (38%) 16 (62%) 26 

BSO 22 (30%) 52 (70%) 74 

korte kwalif BSO 13 (36%) 23 (64%) 36 

VIZO 13 (50%) 13 (50%) 26 

zonder 29 (41%) 41 (59%) 70 

 
 

Tabel 8. Verband tussen scheiding van de ouders en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
(verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie SO gescheiden nt gescheiden totaal 

totaal 110 (22%) 382 (78%) 492 

ASO 25 (15%) 142 (85%) 167 

TSO&HO 8 (38%) 13 (62%) 21 

TSO 14 (19%) 58 (81%) 72 

korte kwalif TSO 10 (38%) 16 (62%) 26 

BSO 10 (14%) 64 (86%) 74 

korte kwalif BSO 8 (22%) 28 (78%) 36 

VIZO 8 (31%) 18 (69%) 26 

zonder 27 (39%) 43 (61%) 70 

1.4.4 Migratieachtergrond  
 

Betreffende de migratie van de subjecten herinneren we eraan dat degenen die achteraf uitweken 

naar het buitenland (1 naar Frankrijk, 1 naar Italië, 1 naar Spanje, 1 naar Turkije, 1 naar Zuid-Afrika, 1 

naar de VSA  en 3 naar Nederland) wegvielen, omdat zij onbereikbaar bleken voor de enquête i.v.m. 

de beroepsloopbaan. Onder de subjecten die als afstammelingen van immigranten konden 

beschouwd worden was er 1 van Hongaarse inwijkelingen, 2 van Marokkaanse en 2 van Spaanse. 

Gezien deze alle vijf gekwalificeerd afstudeerden konden ze gewoon opgenomen worden in de 

betreffende ASO-, TSO- en BSO-groepen. 

 

1.4.5 Zittenblijven in lager en secundair onderwijs  
 
 

Naar analogie met de bevindingen van Creten e.a. (2004), Lamote e.a. (2013) bleek ook hier het 
aantal overzitters in het lager onderwijs toe te nemen van de ASO- en TSO-oud-leerlingen over de 
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andere groepen tot de subjecten zonder kwalificatie en “korte kwalificatie BSO”. Zie tabellen 9 en 10. 
In het lager onderwijs waren het vnl. de korte kwalificatie BSO-, de zesjarige BSO-, de VIZO-  en 
"zonder"-categorieën die een jaar moesten overdoen (respectievelijk 39, 24, 38 en 37%). 
 
Het procent overzitters in het secundair onderwijs was het kleinst in de ASO- en TSO + HO-groep 
(33%), maar viel relatief hoog uit bij de “korte kwalificatie TSO-oud-leerlingen”,  ongekwalificeerden 
en zesjarige TSO'ers (respectievelijk 92,  86 en 78%). Wees dit er o.a. op dat voor niet verder 
studerende TSO'ers het TSO een tweede keus was geweest, na gestart te zijn in het ASO? BSO-
afgestudeerden en VIZO's waren voor de helft samengesteld uit in het secundair onderwijs 
vertraagde leerlingen (respectievelijk 49 en 50%). Dat personen zonder getuigschrift in 86% van de 
gevallen één of meer leerjaren niet gewoon "konden" overgaan leek misschien niet verrassend, maar 
deed wel vragen rijzen waarom de overige 14% er toch de brui aan gaf. 
 

Tabel 9. Verband tussen zittenblijven in het lager onderwijs en de behaalde kwalificatie in het secundair 
onderwijs   (verschillen niet getoetst)  
 

kwalificatie SO bis in LO normaalvorderend onbekend totaal 

Totaal 88 (18%) 397 (81%) 7 492 

ASO 9 (5%) 157 (94%) 1 167 

TSO&HO 3 (14%) 18 (86%)  21 

TSO 4 (6%) 68 (94%)  72 

korte kwalif TSO 4 (15%) 22 (85%)  26 

BSO 18 (24%) 54 (73%) 2 74 

korte kwalif BSO 14 (39%) 19 (53%) 3 36 

VIZO 10 (38%) 16 (62%)  26 

zonder 26 (37%) 43 (61%) 1 70 

 
 

 
Tabel 10. Verband tussen zittenblijven in het secundair onderwijs en de behaalde kwalificatie in het secundair 
onderwijs (verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie SO bis in SO normaalvorderend onbekend totaal 

totaal 276 (56%) 215 (44%) 1 492 

ASO 55 (33%) 112 (67%)  167 

TSO&HO 7 (33%) 14 (67%)  21 

TSO 56 (78%) 16 (22%)  72 

korte kwalif TSO 24 (92%) 2 (8%)  26 

BSO 36 (49%) 38 (51%)  74 

korte kwalif BSO 25 (69%) 11 (31%)  36 

VIZO 13 (50%) 12 (46%) 1 26 

zonder 60 (86%) 10 (14%)  70 

 

1.4.6 Prestatieniveaus en intelligentie  
 
Inzake prestatieniveaus waren verschillende resultaten beschikbaar. Vooreerst het IQ volgens de  
intelligentieschaal van Terman-Merrill, afgenomen in het begin van het kleuteronderwijs en het IQ 
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volgens de intelligentietest van Binet-Bobertag-Norden, afgenomen op de drempel van de lagere 
school, weergegeven in de tabellen 11 en 12. De gemiddelden van de ASO- en TSO + HO-groepen 
vielen het hoogste uit: 103,3 en 100,3 voor de Terman- en 110,3 en 110,6 voor de Binet-schaal. De 
TSO-oud-leerlingen vormden de derde sterkste categorie met gemiddelde IQ's 96,9 en 105,5. Inzake 
intelligentieniveau waren de andere groepen niet erg verschillend. Vermeldenswaard is dat enerzijds 
de VIZO-groep voor de Binettest het bijna zo goed deed  als de TSO-abituriënten (respectieve IQ’s 
gemiddeld 104,4 en 105,5) en dat de ongekwalificeerden het laagste gemiddelde IQ hadden volgens 
Termantest: 87,8 (met een relatief grote standaarddeviatie SD = 16,2). Ook voor de Binetproef was de 
spreiding het grootst bij de personen zonder getuigschrift. 
 

Tabel 11. Verband tussen het Terman-Merrill IQ (pretest) afgenomen bij begin van het kleuteronderwijs en de 
behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Unpaired T-test 

totaal 410 96,3 14,4 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  141 103,3 13,0         

TSO+HO 16 100,3 9,5         

TSO  62 96,9 12,1 **        

KK TSO 20 94,4 11,1 **        

BSO  57 91,7 13,7 *** * *      

KK BSO 32 88,4 13,4 *** ** **      

VIZO  24 93,5 10,2 ** *       

Zonder  58 87,8 16,2 *** ** **      

Anova test between groups: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

Tabel 12. Verband tussen het Binet-Bobertag-Norden IQ (posttest) afgenomen op het einde van het 
kleuteronderwijs en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs  

 N Gem SD Sign Unpaired T-test 

totaal 489 103,8 13,4 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  166 110,3 11,7         

TSO+HO 20 110,6 11,1         

TSO  72 105,5 9,7 **        

KK TSO 26 101,5 9,9 *** **       

BSO  73 98,7 13,0 *** *** ***      

KK BSO 36 93,3 11,1 *** *** *** ** *    

VIZO  26 104,4 11,8 *     (+)***   

Zonder  70 96,3 14,8 *** *** ***    *  

Anova test between groups: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

Daar de resultaten voor beide tests zo goed als normaal verdeeld waren, kon een “one way ANOVA-
analyse”  uitgevoerd worden. Die toets leverde significante verschillen op tussen de acht groepen, i.z. 
van de ASO'ers evenals TSO + HO t.o.v. de andere groepen. De TSO'ers presteerden  significant beter 
dan  de twee types BSO'ers en ongekwalificeerden. Verder bleken er volgens de Termanschaal geen 
betekenisvolle verschillen te bestaan tussen BSO-afgestudeerden, VIZO's en degenen zonder 
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getuigschrift. Op de Binetschaal daarentegen scoorde de VIZO-groep significant beter dan de korte 
kwalificatie BSO en de ongekwalificeerden. 
 
In het derde leerjaar lager onderwijs werd de intelligentietest "Wechsler Intelligence Scale for 
Children" of WISC afgenomen. Door schoolwissels, verhuizen naar het buitenland, overlijdens 
bestond de oorspronkelijke kleuterpopulatie van 525 subjecten toen nog uit 386 leerlingen of 73,5% 
van de aanvangsgroep. De resultaten zijn opgenomen in de tabellen 13, 14 en 15. Het algemene 
gemiddelde van het verbale IQ bedraagt slechts 91 (zie tabel 13). Dit zou kunnen verband houden 
met het feit dat de gebruikte versie van de WISC nog niet zijn definitieve vorm gekregen had en 
sommige verbaal begaafde jongeren naar andere scholen gegaan zouden zijn, maar dit laatste lijkt 
toch niet in sterke mate het geval gezien de verbale scores (van de 73,5% subgroep die gegevens voor 
de WISC heeft in het derde leerjaar) op kleuterleeftijd een normale gemiddelde score vertoonde (IQ 
104 volgens de Binet-Bobertag-Norden-schaal).   

 
 
Tabel 13. Verband tussen het verbaal WISC IQ, afgenomen in het 3

de
 leerjaar en de behaalde kwalificatie in het 

secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Unpaired T-test 

totaal 355 91,0 10,2 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  122 96,5 9,5         

TSO+HO 12 96,3 10,4         

TSO  51 92,0 8,9 **        

KK TSO 20 91,9 8,9 *        

BSO  53 85,5 6,9 *** *** *** **     

KK BSO 30 84,9 8,7 *** ** ** **     

VIZO  16 88,3 8,7 ** *       

Zonder  51 85,2 9,7 *** ** *** *     

Anova test between groups: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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Tabel 14. Verband tussen het performantie WISC IQ, afgenomen in het 3
de

 leerjaar en de behaalde kwalificatie 
in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Unpaired T-test 

totaal 355 100,2 13,9 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  122 104,5 13,4         

TSO+HO 12 108,3 14,9         

TSO  51 101,3 11,2 
 

       

KK TSO 20 104,0 15,7 
 

       

BSO  53 94,3 11,4 *** ** ** **     

KK BSO 30 95,6 14,5 ** *       

VIZO  16 97,9 12,8 
 

       

Zonder  51 95,4 14,7 *** ** * *     

Anova test between groups: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
 
Tabel 15. Verband tussen het totale WISC IQ, afgenomen in het 3

de
 leerjaar en de behaalde kwalificatie in het 

secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Unpaired T-test 

totaal 355 94,7 11,9 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  122 100,4 11,1         

TSO+HO 12 102,1 12,3         

TSO  51 95,9 9,7 *        

KK TSO 20 97,4 10,4 
 

       

BSO  53 88,3 8,4 *** *** *** ***     

KK BSO 30 88,6 10,8 *** ** ** **     

VIZO  16 91,9 10,2 ** *       

Zonder  51 88,7 12,8 *** ** ** **     

Anova test between groups: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Volgens de Mann-Whitney Test was het verbale IQ bij de ASO'ers significant verschillend van zes 
andere categorieën. De ASO-oud-leerlingen en de succesvolle TSO'ers in het HO vormden weer de 
beste groepen: verbaal IQ gemiddeld 96,5 en 96,3, performantie IQ 104,5 en 108,3 (!), volledige IQ-
schaal 100,4 en 102,1. De TSO-groepen kenmerkten zich, zoals eerder gevonden, opnieuw als derde 
beste van de beschouwde populaties met een relatief hoge performantie-score voor de korte 
kwalificatie (verbaal IQ 92,0 en 91,9 ; performantie IQ 101,3 en 104,0 ; totaal IQ 95,9 en 97,4), 
significant beter dan de BSO-groepen en niet-gekwalificeerden. De BSO- en VIZO-groep en de niet-
gekwalificeerden verschilden nauwelijks van elkaar, zowel voor het verbale als het performantie deel. 
Van de vier zwakste groepen vertoonden de BSO-uitstromers de kleinste spreiding voor het verbaal, 
performantie en globaal IQ, terwijl die het grootst was bij de niet-gekwalificeerden (SD 12,8 t.o.v. 8,4 
voor BSO'ers), wat er op wees dat die laatste groep relatief verscheiden was qua cognitieve 
mogelijkheden. Mag dit in verband gebracht worden met het feit dat sommigen onder hen 
gedurende het latere beroepsleven  zonder degelijke schoolse opleiding toch nog relatief succesvol 



 

Hoe doen de afgestudeerden van TSO en BSO het op de arbeidsmarkt?| 20 

waren (zie deel II, punt 2:"Gevalsschetsen van niet-gekwalificeerden") ? Een “one way ANOVA” 
analyse voor het normaal verdeelde performantie IQ en het IQ voor de volledige schaal in het 3e 
leerjaar LO leverde betekenisvolle verschillen op tussen de groepen.   
 
De prestatieniveaus voor rekenen en taal aan de hand van schoolvorderingentests in eerste en derde 
leerjaar lager onderwijs onderscheidden significant de ASO-groep van alle andere, ook van de TSO-
categorie die in HO slaagde, tenzij voor de twee rekentests.  Dit blijkt uit tabellen 
 

 16: rekentest eerste leerjaar (de score is gelijk aan het verschil tussen juiste en foutieve 
antwoorden), 

 17: rekentest derde leerjaar, 

 18: technisch lezen eerste leerjaar, 

 19: begrijpend lezen eerste leerjaar, 

 20: spellingstest derde leerjaar. 
 

Uit de tabellen blijkt ook dat we in het derde leerjaar met minder volledige gegevens te maken 
hebben dan in het eerste leerjaar: 73,5% in het derde i.p.v. 83%. De normaal verdeelde resultaten 
voor sommige tests lieten toe de verschillen tussen de groepen te controleren met een “one way 
ANOVA” gevolgd door een a posteriori-vergelijking tussen de gemiddelden. Zo bleken voor de 
rekentest "TR 34" (tabel 17) de verschillen tussen de groepen duidelijk significant. 
 T.o.v. de twee groepen BSO'ers en ongekwalificeerden deden de TSO-oud-leerlingen het vrij goed 
voor rekenen in het 3e jaar lager onderwijs (gemiddelde respectieve scores 39,7 ; 37,2 ; 37,8  en 
46,2), wat voor “rekenen 1e jaar” (tabel 16) ook kon gezegd worden van de “korte kwalificatie TSO” 
(in het derde jaar geen betekenisvol verschil met 6 jaar TSO, wel in het eerste jaar, maar in een 
onverwachte richting, nl. TSO KK 51,9 en TSO 6 jaar 27,8!!). In vergelijking met de anderen 
presteerden de ongekwalificeerden, BSO- en VIZO-subjecten bijzonder zwak voor rekenen in het 1e 
LO. De SD was relatief groot voor de rekentest 1e leerjaar van de groepen VIZO, “korte kwalificatie 
BSO” en ongekwalificeerden. In de derde klas was er weinig verschil tussen de vier zwakste groepen 
qua gemiddelde van de resultaten voor rekenen. 
 
In de gevallen waarin de resultaten van schoolvorderingentests niet normaal verdeeld waren, zoals 
voor de rekentest 1e leerjaar, “begrijpen van een tekst” uit de Stilleestest van Hove en de 
spellingsproef uit de test TR34 voor het derde leerjaar leverde de Mann-Whitney Test geen 
significante verschillen meer op tussen de groepen BSO, VIZO en ongekwalificeerden, behalve tussen 
BSO en KK BSO enerzijds en ongekwalificeerden en BSO anderzijds voor “begrijpen van een tekst” in 
het 1e leerjaar en een "spellingstest" in het 3e LO. Merkwaardig dat de "kort gekwalificeerden" niet 
alleen minder goed presteerden voor taal dan hun leeftijdsgenoten die 6 jaar BSO volgden, maar 
meestal ook t.o.v. de groep zonder enige kwalificatie en VIZO's (zie tabellen 16 t.e.m. 20). 
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Tabel 16. Verband tussen de resultaten (1) op de schoolvorderingen rekentest 1
ste

 leerjaar en de behaalde 
kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 404 26,8 51,4 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  129 52,3 42,1         

TSO+HO 15 31,8 42,0         

TSO  59 27,8 44,8 ***        

KK TSO 21 51,9 34,6 
 

 (+)*      

BSO  64 13,9 45,1 ***   **     

KK BSO 32 -1,6 54,8 ***  * ***     

VIZO  23 -0,4 53,9 ***  * **     

Zonder  61 0,7 57,1 *** * ** ***     

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
(1) De totaaluitslag is het aantal goed beantwoorde items verminderd met het aantal fout beantwoorde items 
 

 
Tabel 17. Verband tussen de resultaten op de schoolvorderingen rekentest 3

de
 lj en de behaalde kwalificatie in 

het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Unpaired T-test 

totaal 346 43,8 11,6 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  117 48,9 10,8         

TSO+HO 12 45,6 11,0         

TSO  53 46,2 8,2 
 

       

KK TSO 20 43,1 10,8 
 

       

BSO  48 39,7 10,0 ***  ***      

KK BSO 29 37,2 11,6 *** * ***      

VIZO  17 41,2 11,3 *        

Zonder  50 37,8 12,5 *** 
 

***      

Anova test between groups: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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Tabel 18. Verband tussen de resultaten op de schoolvorderingenproef technisch lezen in het 1
ste

 leerjaar en de 

behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 

 N Gem SD Sign Unpaired T-test 

totaal 404 21,1 9,6 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  129 25,4 8,1         

TSO+HO 15 20,2 11,2 *        

TSO  60 22,5 7,8 *        

KK TSO 22 20,6 9,1 *        

BSO  64 20,0 9,2 ***        

KK BSO 32 13,3 7,8 *** * *** ** **    

VIZO  23 16,1 9,9 ***  **      

Zonder  59 17,7 10,4 *** 
 

**   (+)*   

Anova test between groups: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

 

 
Tabel 19. Verband tussen de resultaten op de schoolvorderingenproef begrijpend lezen in het 1

ste
 leerjaar en de 

behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 404 28,6 13,2 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  129 35,8 11,3         

TSO+HO 15 27,1 13,7 *        

TSO  60 30,0 11,5 **        

KK TSO 22 28,3 12,9 *        

BSO  64 25,6 12,5 ***  *      

KK BSO 32 17,4 10,1 *** * *** ** **    

VIZO  23 22,7 12,9 ***  *      

Zonder  59 23,4 13,1 *** 
 

**   (+)*   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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Tabel 20. Verband tussen de resultaten op de schoolvorderingen spellingstest 3de leerjaar en de behaalde 
kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 347 35,7 11,0 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  117 41,9 7,6         

TSO+HO 12 34,5 9,5 **        

TSO  53 35,7 9,6 ***        

KK TSO 20 34,7 13,3 *        

BSO  49 32,2 12,4 ***        

KK BSO 29 24,0 10,5 *** ** *** ** **    

VIZO  17 32,9 8,4 ***     (+)**   

Zonder  50 32,9 10,1 *** 
 

   (+)***   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
 
De gemiddelde schooluitslagen over de zes leerjaren voor taal (zie tabel 21) illustreerden duidelijk de 
dominerende positie van de ASO'ers t.o.v. de overigen, zelfs degenen die na TSO met succes HO 
doorliepen. De  TSO-afgestudeerden deden het beter dan de twee BSO-groepen en de BSO'ers na 6 
jaar studie differentieerden zich van de KK BSO. Opvallend was dat KK BSO gemiddeld zwakker 
presteerde voor taal dan VIZO's en personen zonder getuigschrift.     
 
 

Tabel 21. Verband tussen de resultaten taal in het lager onderwijs en de behaalde kwalificatie in het secundair 
onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 311 80,2 11,6 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  109 88,6 5,5         

TSO+HO 11 78,6 7,1 ***        

TSO  47 80,8 7,6 ***        

KK TSO 20 77,4 14,0 ***        

BSO  44 75,7 9,4 ***  **      

KK BSO 26 64,1 9,9 *** *** *** *** ***    

VIZO  15 73,9 12,7 ***     (+)*   

Zonder  39 75,8 12,5 *** 
 

   (+)***   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
De schoolresultaten voor rekenen in het lager onderwijs (cf. tabel 22) onderstreepten opnieuw het 
betekenisvolle verschil tussen ASO-oud-leerlingen en de zeven andere groepen, ook de TSO'ers die 
slaagden in HO. De TSO-abituriënten deden het opnieuw significant beter dan de BSO-groepen (plus 
nu ook VIZO's en niet-gekwalificeerden). De BSO'ers die 6 jaar volmaakten onderscheidden zich van 
hun collega's KK BSO. Opnieuw scoorde KK BSO significant minder goed dan VIZO en 
ongekwalificeerden. Ook de grote spreiding van de schoolresultaten voor rekenen bij de subjecten 
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zonder getuigschrift viel op: ze was ruim het dubbele van die bij de ASO-respondenten, TSO'ers + HO 
én zesjarige TSO (14,9 tegenover 7,1 ; 7,3 en 7,3).  

 
Tabel 22. Verband tussen de resultaten rekenen in het lager onderwijs en de behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 311 79,2 11,8 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  109 88,0 7,1         

TSO+HO 11 82,0 7,3 **        

TSO  47 79,6 7,3 ***        

KK TSO 20 78,9 8,2 ***        

BSO  44 72,7 8,5 *** ** *** *     

KK BSO 26 64,9 9,2 *** *** *** *** ***    

VIZO  15 72,8 11,1 *** * *   (+)*   

Zonder  39 72,9 14,9 *** 
 

*   (+)**   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Wat vastgesteld werd i.v.m. de schoolresultaten "taal" en “rekenen” in het lager onderwijs herhaalde 
zich voor het totaalresultaat (tabel 23).  De Mann-Whitney Test toonde betekenisvolle verschillen aan 
tussen de ASO'ers en de andere groepen voor alle vakken samengeteld. De TSO-leerlingen haalden 
globaal betere schooluitslagen dan de twee BSO-groepen. De BSO'ers die de 6 jaar met succes 
beëindigden, verschilden van hun KK collega's maar niet van VIZO's en niet-gekwalificeerden. De KK 
BSO-categorie kwam zelfs als zwakker voor de dag dan VIZO's en schoolverlaters zonder enig 
certificaat.  Zoals reeds eerder aangehaald bleek deze laatste categorie zeer heterogeen: SD (11,1) of 
meer dan het dubbele van de ASO- en TSO + HO-afgestudeerden (SD 4,7 en 4,4). 

 
Tabel 23. Verband tussen het totaalresultaat in het lager onderwijs en de behaalde kwalificatie in het secundair 
onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 285 82,1 9,5 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  102 89,1 4,7         

TSO+HO 9 82,0 4,4 ***        

TSO  44 82,6 6,7 ***        

KK TSO 20 79,7 9,9 ***        

BSO  41 77,5 7,8 *** * **      

KK BSO 23 69,2 8,6 *** *** *** ** ***    

VIZO  11 78,4 7,1 ***     (+)**   

Zonder  35 77,8 11,1 *** 
 

   (+)**   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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1.4.7 Schoolse betrokkenheid, engagement voor studie 
 

Toen de beschouwde subjecten in het vijfde leerjaar lager onderwijs zaten (64,4% van de originele 
groep kleuters) in de Leuvense rijksscholen werden hen in een vragenlijst de volgende vragen 
voorgelegd: “Wat doe je na schooltijd gewoonlijk voor het avondeten? Wat doe je daarna? Wat doe 
je de rest van de avond?”  De operationalisering van het engagement voor school en studie gebeurde 
door leerlingen die dadelijk na de lesuren aan hun huiswerk en lessen of lectuur begonnen een 
hogere score te geven dan degenen die dat na het avondeten deden en door de laagste score te 
geven, indien het werk voor school pas gestart werd later op de avond. 
 
In overeenstemming met te verwachten bevindingen volgens Lamote e.a. (2013) in het secundair 
onderwijs, scoorden de ASO- en TSO + HO-groepen significant beter dan de BSO-groepen, VIZO's en 
subjecten zonder kwalificatie. Tabel 24 toont het gemiddelde engagement voor studie in het 5e 
leerjaar. 
 
Tabel 24. Verband tussen engagement voor de studie in het 5

de
 leerjaar van het lager onderwijs en de behaalde 

kwalificatie in het secundair onderwijs 

 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 251 4,51 2,59 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  89 4,96 2,23         

TSO+HO 9 5,56 1,51         

TSO  40 4,93 2,80 
 

       

KK TSO 14 4,43 2,59 
 

       

BSO  32 4,03 2,82 * *       

KK BSO 22 3,91 3,29 * *       

VIZO  10 3,30 2,00 * *       

Zonder  35 3,83 2,66 * *       

Kruskall Wallis test: sign * 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
 
Een andere manier om het engagement voor school en studie te operationaliseren bestond erin na te 
gaan in hoever de betrokkenen in hun vrije tijd als 14- à 16-jarigen bezig waren met lectuur. Zie 
daartoe tabellen 25 en 26. Opnieuw kenmerkten de ASO- en TSO + HO-afgestudeerden zich als 
degenen die het meeste lazen en het vaakst teksten in een andere taal doornamen, i.v.m. 
wetenschappen, natuur, techniek, literatuur en geschiedenis. Qua frequentie van leesactiviteiten en 
leerinhouden van het gelezene volgden de TSO-abituriënten op de derde plaats. De gemiddelden 
voor beide veranderlijken (tijd besteed aan lectuur en soort lectuur) van de vier overige groepen: 
BSO-, BSO KK-, VIZO-oud-leerlingen en ongekwalificeerden differentieerden zich niet meer van elkaar; 
dat was enkel nog het geval voor de KK TSO en KK BSO, voor het soort lectuur. 
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Tabel 25. Verband tussen frequentie (1) van lectuur op 15-jarige leeftijd en de behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 276 3,36 2,22 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  99 3,75 2,15         

TSO+HO 11 5,09 2,97         

TSO  42 3,69 2,32 
 

       

KK TSO 20 3,08 1,95 
 

       

BSO  33 2,86 2,09 * *       

KK BSO 21 2,52 2,23 ** * *      

VIZO  15 2,53 1,78 * * *      

Zonder  35 2,77 2,05 * *       

Kruskall Wallis test: sign ** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
(1) Uitgedrukt in aantal uren lectuur per week 
 
 
Tabel 26. Verband tussen aard van lectuur (1) op 15-jarige leeftijd en de behaalde kwalificatie in het secundair 
onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 275 3,06 1,17 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  99 3,61 1,14         

TSO+HO 11 4,27 0,47 *        

TSO  42 3,26 1,17 
 

**       

KK TSO 20 2,85 1,04 ** ***       

BSO  32 2,47 0,95 *** *** **      

KK BSO 21 2,10 0,54 *** *** *** **     

VIZO  15 2,40 0,91 *** *** *      

Zonder  35 2,40 0,81 *** *** **      

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
(1) Scoring op een 6-puntenschaal gaande van 1 = leest niet, 2= louter strips, over 5= literatuur en wetenschap tot 6= 

teksten in vreemde taal. 
 

 
Op het einde van de derde kleuterklas kregen de subjecten de opdracht in elk van 9 vakken op een 
blad papier een tekening te maken. Ze waren vrij dit te doen zoals ze het wilden. Naast een aantal 
andere beoordelingscriteria werd o.a. nagegaan in hoever ze zich voor de opdracht inzetten aan de 
hand van items zoals de weergave van verschillende details en van diverse, afwisselende 
onderwerpen binnen de grenzen van elk vakje, bijv. bloemen in een tuin, visjes in een aquarium, 
kentekens op een vliegtuig, een boom met fruit, een TV-antenne op het dak van een huis, 
wenkbrauwen boven de ogen, enz.. Naargelang het al of niet aanwezig zijn van zo'n kenmerken in 
minstens 2 vakken (met bijv. tekeningen van een huis, boom, menselijke of andere figuur,…) werd een 
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score 1 of 0 gegeven. De weergave van zo'n details in een groter geheel werd beschouwd als signalen 
van toewijding, zin voor afwerking. 
 
In tabel 27 is aangegeven dat dit bij de ASO-groep in 10% van de gevallen voorkwam, bij de 6 jaar 
TSO-categorie ook in 10%, bij de 6 jaar BSO- en TSO + HO-subjecten in 5%, de korte kwalificatie TSO 
in 4% en KK BSO 3% , niet-gekwalificeerden in 3%; bij de personen met een VIZO-certificaat kwam dat 
niet voor (0%). Hoewel hier geen significantietoetsen werden uitgevoerd op de data leek de opname 
en integratie van zinvolle details in tekeningen van complexere gehelen enigszins samen te gaan met 
de bestaande hiërarchie tussen onderwijsvormen en kwalificatiegroepen. 
 
Tabel 27. Verband tussen engagement in kindertekeningen en de behaalde kwalificatie in het secundair 
onderwijs 
Score 1 staat voor hoog engagement 
(verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie SO score 1 score 0 onbekend totaal 

totaal 23 (5%) 451 (92%) 8 492 

ASO 17 (10%) 147 (88%) 3 167 

TSO&HO 1 (5%) 19 (90%) 1 21 

TSO 7 (10%) 65 (90%)  72 

korte kwalif TSO 1 (4%) 25 (96%)  26 

BSO 4 (5%) 68 (92%) 2 74 

korte kwalif BSO 1 (3%) 35 (97%)  36 

VIZO 0 (0%) 26 (100%)  26 

zonder 2 (3%) 66 (94%) 2 70 

 

1.4.8 Voorlopige besluiten omtrent relevante variabelen i.v.m. succes op 
school 

 
Zoals in de betreffende vakliteratuur werd tussen de beschouwde groepen een vrij stabiele  
hiërarchische relatie gevonden met de gunstigste prognostische indicaties bij de ASO- en TSO + HO-
groepen (meestal significant beter) gevolgd door de TSO-oud-leerlingen en minder positieve scores 
voor de afgestudeerden na 6 jaar BSO. VIZO en niet-gekwalificeerden haalden soms nog minder 
voordelige scores dan laatstgenoemden, hoewel soms ook de korte kwalificatie van het BSO de minst 
sterke groep bleek. 
 
Terwijl voor cognitieve prestaties zoals de pretest van Terman bij de aanvang van het 
kleuteronderwijs, voor de WISC in het 3e LO, voor de rekentests in het 1e en 3e leerjaar er geen 
significante verschillen vast te stellen waren tussen de groep KK BSO enerzijds en de groepen VIZO en 
"zonder getuigschrift" anderzijds, was dit wel het geval voor technisch en begrijpend lezen in het 1e 
leerjaar voor de groep ongekwalificeerden én voor de spellingstest 3e LO + de schoolresultaten voor 
taal, rekenen en totaal voor zowel niet-gekwalificeerden als VIZO's. In die gevallen bleek de korte 
kwalificatie van het BSO de zwakst presterende groep. Kon dit bij de KK BSO wijzen op een specifieke 
problematiek i.v.m. een gebrek aan motivatie om zich in te zetten voor school en studie (zie de 
zwakke schoolresultaatgemiddelden in tabellen 21, 22 en 23), evenals moeilijkheden met geschreven 
taal (zie tabellen 18, 19 en vooral 20), terwijl zij voor de pretest in het kleuteronderwijs (zie tabel 11) 
én niet-verbale opgaven (zie tabellen 13, 14, 16, 17) in het aanvankelijk LO het evengoed deden als 
VIZO's en de groep "zonder"?   
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Gezien het hier praktisch steeds ging om variabelen geregistreerd tijdens de kleuterleeftijd en 
beginperiode van de lagere school leek het erop dat zich dan reeds een zekere dualiteit aandiende 
met aan de ene kant degenen die er qua bekwaamheden en leefmilieu er relatief goed voorstonden 
(in de eerste plaats de ASO-studenten) en aan de andere kant degenen die over vaak significant 
minder mogelijkheden beschikten (de BSO-abituriënten, de groep met een certificaat van het VIZO en 
de niet-gekwalificeerden). TSO-oud-leerlingen bevonden zich ergens tussenin. Wel mogen we niet uit 
het oog verliezen dat we het hier steeds over het gemiddelde van groepen hebben. 
Opvallend was ook dat vooral prestaties gerelateerd aan cognitieve functies van de persoon en 
sociaaleconomisch-culturele karakteristieken van het leefmilieu de positie determineerden van 
gevolgde subjecten op de lagere school. De schoolresultaten voor taal, rekenen en het geheel van alle 
vakken waren quasi een kopie van de uitslagen voor intelligentie- en schoolvorderingsproeven.    
 
Hoe weerspiegelden deze vaststellingen zich nu in het latere beroepsleven van de subjecten, i.z. voor 
de “gemiddeld geschoolden”?  Die vraag beantwoorden we in onderdeel 6. 
 

1.5 Andere kenmerken van de acht groepen 

 
Vooraleer specifiek met de rapportering over de beroepssituatie te beginnen bekeken we ook nog 
enkele andere variabelen in het perspectief van hun eventuele relevantie voor beschouwde soorten 
groepen leerlingen uit verschillende onderwijsvormen. 

1.5.1 Aantal kinderen per ouderlijk gezin 
 

Hoewel minder gebruikelijk in deze context, werd ook het aantal kinderen in het ouderlijke gezin van 
de respondenten vergeleken bij de beschouwde groepen. Volgens de Kruskal-Wallis-test waren de 
verschillen op dit gebied betekenisvol. ASO-oud-leerlingen telden het kleinste aantal broers en zussen 
(gemiddeld 2,21 kinderen in het gezin), terwijl de niet-gekwalificeerden het grootste aantal 
(gemiddeld 3,10) telden. De TSO-groep die de 6 jaar afmaakte, kwam zoals al zo vaak vastgesteld, op 
de derde plaats (gemiddeld 2,43). De BSO'ers volgden daarop met 2,60, VIZO's met 2,88 en "zonder 
certificaat" met 3,10. Met behulp van de Mann-Whitney Test bleek dat de ASO- en TSO-categorieën 
zich qua aantal brussen niet significant van elkaar differentieerden. Het ASO verschilde wel significant 
van de categorieën BSO, VIZO en "zonder". Ook het verschil tussen TSO en TSO KK enerzijds en 
ongekwalificeerden anderzijds was significant. 
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Tabel 28. Verband tussen het aantal kinderen in het ouderlijk gezin en de behaalde kwalificatie in het secundair 
onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 489 2,53 1,25 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  166 2,21 1,08         

TSO+HO 20 2,40 1,05         

TSO  72 2,43 1,15 
 

       

KK TSO 26 2,23 0,91 
 

       

BSO  73 2,60 1,13 **        

KK BSO 36 2,97 1,54 **        

VIZO  26 2,88 1,28 **   *     

Zonder  70 3,10 1,54 *** 
 

** **     

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

1.5.2 Sociometrische status  

 
Na een half jaar inscholing in het eerste leerjaar lager onderwijs werd een sociometrische proef 
afgenomen tijdens dewelke de kinderen in vijf situaties aan een psychologisch assistente 
meedeelden: 
(1) met welke klasgenootjes ze liefst een dag aan zee zouden doorbrengen, en met wie niet 
(2) naast wie ze liefst zouden zitten om rekenoefeningen te maken, en naast wie niet 
(3) met wie ze bij voorkeur een groot schilderij zouden maken, en met wie niet 
(4) met wie ze op de speelplaats graag om ter vlugst zouden willen lopen en met welke van de 
kinderen van de klas niet 
(5) welke de beste vriendjes van hun klas waren? 
 
In tabel 29 staan de gemiddelde scores in procenten voor de vijf situaties waarin de leerlingen 
klasgenoten positief konden waarderen. Het bleek dat gemiddeld 23,4% van de ASO-oud-leerlingen 
positief beoordeeld werden. Betekenisvol lager was het positieve waarderingsoordeel voor de 
volgende groepen: KK BSO 14,9 en niet-gekwalificeerden 14,5%. 
 
In tabel 30 staan de negatieve procenten. Daaruit kwam naar voor dat subjecten van de groepen VIZO 
(18,4%), “korte kwalificatie” BSO (18,2%), "zonder kwalificatie" (15,8%) en in mindere mate KK TSO 
(14,5%) het vaakst verworpen werden. (Reden om later de school vervroegd te verlaten? Zie bijv. het 
verschil tussen de zesjarige BSO'ers en KK TSO met respectieve gemiddelden 10,2 en 14,5). Het minst 
gediscrimineerd waren de TSO'ers (8,4%) (doorsneeleerlingen?) en ASO'ers (8,7%). 
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Tabel 29. Verband tussen positief gepercipieerd worden door medeleerlingen op een sociometrieproef in het 
eerste leerjaar en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 398 19,1 14,2 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  131 23,4 16,5         

TSO+HO 13 17,9 11,0         

TSO  58 18,0 12,0 
 

       

KK TSO 21 19,7 17,6 
 

       

BSO  61 18,5 12,4 
 

       

KK BSO 33 14,9 11,5 **        

VIZO  24 16,2 10,2 
 

       

Zonder  57 14,5 12,1 *** 
 

  *    

Kruskall Wallis test: sign ** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
 

 
Tabel 30. Verband tussen negatief gepercipieerd worden door medeleerlingen op een sociometrieproef in het 
eerste leerjaar en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 400 11,7 11,5 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  131 8,7 6,6         

TSO+HO 13 11,8 13,1         

TSO  58 8,4 9,0 
 

       

KK TSO 21 14,5 13,5 *  *      

BSO  63 10,2 12,0 
 

  (-)*     

KK BSO 33 18,2 14,4 ***  ***  **    

VIZO  24 18,4 15,7 **  **  **    

Zonder  57 15,8 13,4 ** 
 

**  *    

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
In tabel 31 is het verschil gemaakt tussen de positieve en de negatieve beoordelingen. Daar heeft de 
ASO-groep veruit de hoogste sociometrische status (14,7) met de zesjarige TSO-afgestudeerden op de 
tweede plaats (9,6), de zesjarige BSO-categorie op de derde plaats (8,0), TSO + HO op de vierde (6,2) 
en KK TSO op de vijfde (5,2). Degenen zonder getuigschrift (-1,4), met een VIZO- (-2,1) en een “korte 
kwalificatie-attest" BSO (-3,3) sloten de rij. Qua globale sociometrische status onderscheidde de ASO-
populatie zich betekenisvol van KK BSO, VIZO, ongekwalificeerden en KK TSO. Had dit te maken met 
een verschillende attitude t.o.v. het schoolmilieu bij deze vier groepen vroegtijdige uitstromers en de 
ASO'ers die zich er beter thuis voelden? Zo differentieerden de zesjarige TSO'ers en BSO'ers, zij het 
minder sterk dan de ASO'ers, zich ook van de schoolverlaters KK BSO, VIZO's en personen zonder 
getuigschrift. 
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Tabel 31. Verband tussen positieve percepties door medeleerlingen verminderd met negatieve, op een 
sociometrieproef in het eerste leerjaar en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 398 7,3 19,2 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  131 14,7 17,2         

TSO+HO 13 6,2 19,6         

TSO  58 9,6 14,8 
 

       

KK TSO 21 5,2 24,3 *        

BSO  61 8,0 18,4 
 

       

KK BSO 33 -3,3 18,3 ***  **  **    

VIZO  24 -2,1 20,3 ***  *  *    

Zonder  57 -1,4 18,9 *** 
 

***  **    

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Dat het in mindere of meerdere mate voldoen aan de eisen om te leren lezen, schrijven, rekenen 
(d.w.z. voldoen aan de eisen van de maatschappij) ook op sociaal vlak belangrijke gevolgen had, was 
evident. Merkwaardig dat precies die groepen die later eerst het schoollopen stopzetten, alvast 
gemiddeld, het minst populair waren bij hun klasgenootjes in het 1ste leerjaar lager onderwijs. 
 
Kan het belang van een positief sociaal-emotioneel klimaat in de klas, onder leiding van de 
leerkracht, beter geïllustreerd worden? Was het toeval dat Vanderiviere (2014) op grond van 
hetzelfde databestand constateerde dat aanpassingsmoeilijkheden in het begin van het lager 
onderwijs (bijv. moeite hebben om afscheid te nemen van ouder aan de schoolpoort, zich aan ouder 
vastklampen, terug beginnen bedwateren,… en het tegengestelde: zich zelfstandig en geëmancipeerd 
gedragen) nog relevant bleken voor het al of niet gekwalificeerd uitstromen en zodoende ook voor de 
latere kansen in het beroepsleven tot 35 jaar? (Het voorkómen van onaangepast gedrag van 
eersteklassertjes kan o.a. gebeuren door een stimulerend kleuteronderwijs en sociale, cultuur-
pedagogische ondersteuning van zwakke gezinnen, goed taalonderwijs en leerlingen-volgsystemen, 
zodat vlug kan ingegrepen worden als het fout loopt). 

1.5.3 Lichaamstype  
Toetsing van de verschillen (met de Kruskal-Wallis test) tussen de bestudeerde acht groepen inzake 
lichaamsbouw met behulp van de reciproke ponderale index (een maat van slankheid, niet-
zwaarlijvigheid) (Hebbelinck, Duquet, Ross, & Fraser, 1972) leverde geen significante verschillen op. 
 
Op de drempel van de lagere school, op zesjarige leeftijd zijn meisjes gemiddeld één jaar en drie tot 6 
maand voor op jongens qua biologische leeftijd (Tanner & Faulkner, 1979). Ook in de puberteit begint 
de groeispurt eerder bij meisjes dan bij jongens. Waar meisjes op 16 à 17-jarige leeftijd meestal 
lichamelijk praktisch volgroeid zijn, is dat bij jongens pas vaak zo na hun 17e à 18e jaar. Dit verschil in 
fysiologische maturiteit zou mee aan de basis kunnen liggen van het groter aantal mislukkingen in het 
secundair onderwijs bij jongens. Dit kon hier echter niet gecontroleerd worden, maar zou bij nieuw 
onderzoek alleszins moeten bestudeerd, ook i.v.m. de kansen op succes in het latere beroepsleven: 
mannen met een goede lichamelijke prestatiegeschiktheid kunnen jobs, waarbij die kwaliteiten een 
belangrijke rol spelen, beter aan dan hun fysiek zwakkere leeftijdsgenoten, bijv. in de sport, bij 
dakwerken e.a. functies in de bouw, in de logistiek of transport.   
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1.6 Positie op de arbeidsmarkt van de acht groepen 

  
Hoe deden de verschillende groepen oud-leerlingen het op de arbeidsmarkt op vijfendertigjarige 
leeftijd, 10 à 17 jaar na afstuderen, een fase waarin het gemiddelde loon gaat stabiliseren volgens 
Rubinstein & Weiss (2007)? De karakterisering van de positie op de arbeidsmarkt gebeurde aan de 
hand van een achttal  componenten. 

1.6.1 Kwantitatieve analyse van de beroepsloopbaan: procent van de tijd na 
afstuderen al dan niet gewerkt hebben  

 
Volgens Tabel 32 waren het in de eerste plaats de ongekwalificeerden die vaak zonder job zaten 
(27,8% van de tijd) en in de tweede plaats de VIZO-subjecten (18,1%). Tussen de beschouwde 
groepen waren de verschillen significant volgens de Kruskal-Wallis Test. Het minimum (10,5%) kwam 
voor bij de groep ASO'ers. Volgden dan de TSO- (11,7%) en BSO- (12,0%) categorieën. De KK TSO 
(13,3%), TSO + HO (15,6%) en KK BSO (17,0%) namen tussenposities in. Opvallend waren wel de grote 
SD’s van de drie groepen “korte kwalificatie” BSO (21,8), VIZO's (20,1) en vooral "zonder" (30,5). De 
ASO-populatie onderscheidde zich hier significant van laatstgenoemde drie groepen. De TSO'ers en 
BSO'ers (na 6 leerjaren succesvol uitstromen) differentieerden zich duidelijk van de subjecten zonder 
certificaat. 
 

Tabel 32. Verband tussen % van de tijd tussen afstuderen en de leeftijd van 35 jaar dat pp niet aan het werk was 
en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 492 14,6 19,7 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  167 10,5 15,3         

TSO+HO 21 15,6 18,5         

TSO  72 11,7 15,1 
 

       

KK TSO 26 13,3 17,4 
 

       

BSO  74 12,0 13,2 
 

       

KK BSO 36 17,0 21,8 *        

VIZO  26 18,1 20,1 **        

Zonder  70 27,8 30,5 *** 
 

**  **    

Kruskall Wallis test: sign ** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Meer of min het spiegelbeeld van het voorgaande was de tijd aan het werk van betrokkenen: zie 
tabel 33. Deze versterkte het zo-even omschreven beeld. ASO-abituriënten waren het meest 
beroepsactief (87,9% van de tijd). Volgden dan de drie TSO-groepen (84,3; 83,2 en 83,2%), de twee 
BSO-categorieën (82,4 en 82,8%) en de VIZO's (80,0%).  De personen zonder getuigschrift waren maar 
voor 68,0% van de tijd professioneel bezig geweest; de SD van de gewerkte tijd varieerde bij hen zeer. 
 
Toetsing van de onderlinge verschillen tussen de groepen met de Mann-Whitney Test wees erop dat 
ASO-abituriënten een significant groter procent van de tijd aan het werk geweest waren dan hun  
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BSO-, VIZO- en ongekwalificeerde collega's. De TSO'ers en BSO'ers  deden dat enkel t.o.v. degenen 
zonder certificaat. 
 
Tabel 33. Verband tussen % van de tijd tussen afstuderen en de leeftijd van 35 jaar dat pp wel aan het werk was 
(1) en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 492 82,4 22,5 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  167 87,9 17,5         

TSO+HO 21 83,2 15,3         

TSO  72 83,2 22,5 
 

       

KK TSO 26 84,3 19,9 
 

       

BSO  74 82,4 19,3 **        

KK BSO 36 82,8 25,3 
 

       

VIZO  26 80,0 20,7 *        

Zonder  70 68,0 31,2 *** * *** * * *   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
(1) Hier werd tevens rekening gehouden met het percentage tewerkstelling in die periode zodat de som van de 

gemiddelden uit de tabellen 32 en 33 niet 100% is. 

1.6.2 Gewerkt hebben voor een uitzendkantoor na afstuderen  
 
Qua aantal interimjobs sinds het verlaten van de dagschool traden er geen significante verschillen op 
tussen de beschouwde categorieën. De ongekwalificeerden hadden relatief iets meer 
uitzendopdrachten meegemaakt op 35 jaar. Het gemiddelde van die groep was één interimjob per 
subject. Hoewel BSO- en TSO-oud-leerlingen qua gemiddeld aantal uitzendjobs praktisch niet 
verschilden van de ASO-groep, was de SD bij de KK BSO-populatie (2,23) duidelijk groter dan bij TSO-
abituriënten (0,91) wat kon wijzen op een moeilijker zoektocht bij sommige BSO'ers om een gepaste 
baan te vinden. 
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Tabel 34. Verband tussen aantal interimjobs tussen afstuderen en de leeftijd van 35 jaar en de behaalde 
kwalificatie in het secundair onderwijs 

 

 N Gem SD Mann – Whitney U test: niet sign 

totaal 492 0,47 1,36 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  167 0,33 1,04         

TSO+HO 21 0,24 0,54         

TSO  72 0,35 0,91 
 

       

KK TSO 26 0,85 1,64 
 

       

BSO  74 0,30 1,08 
 

       

KK BSO 36 0,64 2,23 
 

       

VIZO  26 0,27 0,60 
 

       

Zonder  70 1,00 2,08 
  

      

Kruskall Wallis test: niet sign 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

In die lijn traden er ook weinig significante verschillen op wat betreft de duur van het werken met een 
“contract van onbepaalde duur” (tabel 35) tussen de acht groepen, behalve voor de laatste categorie, 
de niet-gekwalificeerden, met de ASO-,TSO- en BSO- groepen. BSO'ers (na 6 jaar studie) zouden 
echter minder tijd met een contract van onbepaalde duur gewerkt hebben dan personen met een KK 
TSO. 

 
 
Tabel 35. Verband tussen % van de tijd tussen afstuderen en de leeftijd van 35 jaar dat pp aan het werk was met 
een contract van onbepaalde duur en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 492 55,1 32,7 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  167 59,7 31,5         

TSO+HO 21 54,2 36,8         

TSO  72 58,8 31,2 
 

       

KK TSO 26 67,3 26,3 
 

       

BSO  74 53,7 30,8 
 

  *     

KK BSO 36 57,7 33,1 
 

       

VIZO  26 45,4 37,1 
 

       

Zonder  70 39,9 33,6 *** 
 

** *** * *   

Kruskall Wallis test: sign ** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

1.6.3 Maandloon 
 

Systematische toetsing van de verschillen qua maandloon tussen de acht populaties aan de hand van 
de Mann-Whitney Test liet zien dat de ASO'ers significant meer verdienden dan de andere groepen 
behalve de TSO + HO-categorie. De TSO-afgestudeerden met 6 jaar secundaire opleiding deden het 
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dan weer beter dan  BSO'ers, VIZO's en subjecten "zonder". Opvallend: de "kort gekwalificeerde" 
BSO'ers (86% mannen, vooral in de harde sectoren tewerkgesteld) verdienden gemiddeld meer dan 
de BSO'ers na 6 jaar studie (74% vrouwen, vooral in zachte sectoren). KK BSO onderscheidde zich ook 
in positieve zin van de VIZO-oud-leerlingen en de subjecten "zonder kwalificatie". De VIZO's 
verdienden gemiddeld het minste, zij het niet betekenisvol verschillend van de ongekwalificeerden. 

 
 

Tabel 36. Verband tussen maandloon op 35-jarige leeftijd (1) en de behaalde kwalificatie in het secundair 
onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 478 6,41 2,21 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  163 7,55 2,23         

TSO+HO 21 7,33 2,35         

TSO  70 6,40 1,94 ***        

KK TSO 26 6,46 2,16 **        

BSO  73 5,18 1,64 *** *** *** **     

KK BSO 35 6,03 1,29 *** *   (+)**    

VIZO  25 4,92 1,85 *** *** *** **  **   

Zonder  65 5,43 1,99 *** ** ** *  *   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

(1) Van 14 individuen ontbraken de gegevens wegens huisman, resp –vrouw of wegens weigering om een 
bedrag te noemen. 

 

1.6.4 Beroepscategorie 
 

Volgens de Mann-Whitney Test onderscheidden de ASO- en TSO + HO-groepen (met duidelijk kleinere 
SD’s) zich significant van de overigen wat betreft het statuut van “arbeider in de private sector” (tabel 
37). Dit kwam duidelijk het minste voor bij genoemde afgestudeerden, meer bij de TSO-collega's na 6 
jaar secundair en een KK,  bij de BSO'ers, VIZO's  en degenen zonder getuigschrift. De TSO-oud-
leerlingen (met 6 jaar opleiding) waren dan weer betekenisvol minder arbeider in privédienst dan 
degenen met een getuigschrift TSO “korte kwalificatie” en de vier volgende groepen. De BSO'ers (74% 
vrouwen) telden op hun beurt betekenisvol minder arbeid(st)ers dan de groepen KK BSO (86% 
mannen), VIZO's en ongekwalificeerden. KK BSO bestond ook nog betekenisvol meer uit arbeiders 
dan de subjecten zonder certificaat. In essentie herhaalde zich hier wel in grote lijnen de reeds eerder 
vastgestelde hiërarchische relatie tussen de acht groepen.    
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Tabel 37. Verband tussen % van de tijd tussen afstuderen en de leeftijd van 35 jaar dat pp aan het werk was als 
arbeider in de privé sector en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 492 20,8 31,0 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  167 3,1 10,5         

TSO+HO 21 0,8 1,8         

TSO  72 13,7 26,0 *** *       

KK TSO 26 37,4 31,3 *** *** ***      

BSO  74 27,5 33,0 *** *** **      

KK BSO 36 54,0 35,6 *** *** ***  ***    

VIZO  26 47,0 33,4 *** *** ***  **    

Zonder  70 36,6 33,5 *** *** ***  * (-)*   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Het omgekeerde deed zich grosso modo voor bij de onderlinge vergelijking van de groepen wat 
betreft het statuut “bediende in de private sector”(tabel 38) met één belangrijke uitzondering: de 
TSO-categorie (na 6 jaar studie) bestond voor een belangrijk deel uit bedienden, waardoor het 
significantiepeil van .05 voor het verschil niet (meer) bereikt werd t.o.v. ASO, TSO + HO, KK TSO en 
BSO, wel t.o.v. KK BSO, VIZO en "zonder". KK TSO onderscheidde zich ook nog van de drie 
laatstgenoemde: KK BSO,  VIZO en ongekwalificeerden. De BSO-subjecten (met zesjarige opleiding; 
74% vrouwen, vooral in de dienstensector) kenmerkten zich ook door een significant groter aantal 
bedienden dan de KK BSO (86% mannen), VIZO's en de groep zonder kwalificatie. 
 

Tabel 38. Verband tussen % van de tijd tussen afstuderen en de leeftijd van 35 jaar dat pp aan het werk was als 
bediende in de privé sector en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 492 34,9 38,4 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  167 50,4 40,4         

TSO+HO 21 51,7 40,6         

TSO  72 43,4 37,1 
 

       

KK TSO 26 28,6 33,7 ** *       

BSO  74 32,6 35,8 **        

KK BSO 36 12,3 26,6 *** *** *** * **    

VIZO  26 8,1 17,7 *** *** *** * **    

Zonder  70 10,6 22,8 *** *** *** * ***    

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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Vastbenoemden in de openbare sector (tabel 39) kwamen significant meer voor bij ASO-
afgestudeerden dan bij de overige groepen, behalve bij de oud-leerlingen TSO + HO en “korte 
kwalificatie” TSO. De andere groepen differentieerden zich in dit opzicht niet van elkaar. Dat was wel 
het geval als het ging om het statuut van bediende in de privé sector (tabel 38), waar TSO'ers zich 
significant onderscheidden van KK BSO, VIZO en "zonder", terwijl zesjarige BSO'ers zich eveneens van 
dezelfde drie laatste categorieën differentieerden.   
 

Tabel 39. Verband tussen % van de tijd tussen afstuderen en de leeftijd van 35 jaar dat pp aan het werk was als 
vastbenoemde in de openbare sector en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 492 8,1 21,6 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  167 13,4 27,2         

TSO+HO 21 8,7 21,2         

TSO  72 8,4 24,1 *        

KK TSO 26 8,5 19,4 
 

       

BSO  74 3,9 15,6 **        

KK BSO 36 3,1 10,4 *        

VIZO  26 2,7 13,9 *        

Zonder  70 3,9 12,9 * 
 

      

Kruskall Wallis test: sign ** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

1.6.5 Gestelde eisen bij uitvoering van job op vijfendertig jaar  
 
Bij het behandelen van kenmerken van de uitgevoerde job werd onder meer gevraagd in hoever 
meerdere talen moesten gekend zijn, men met de computer moest kunnen werken, men regelmatig 
moest studeren om bij te blijven, enz.. Naargelang men volledig akkoord, eerder wel akkoord, eerder 
niet akkoord, helemaal niet akkoord ging met de uitspraak werd een score 1, 2, 3 of 4 gegeven. Op 
grond van de gesommeerde scores voor dit type items kreeg elke baan van elke vijfendertigjarige een 
waardering qua gestelde eisen. Berekening van het gemiddelde qua eisen voor elk van de zes 
groepen reveleerde dat de ASO- en TSO + HO-subjecten significant aan hogere criteria moesten 
beantwoorden dan de TSO-leeftijdsgenoten, plus alle andere minder gunstig gewaardeerde groepen. 
De zesjarige TSO'ers deden dat op hun beurt tegenover de vijf volgende categorieën. Onderlinge 
verschillen golden veel minder voor deze laatsten. Enkel KK TSO zou nog aan hogere eisen hebben 
moeten voldoen dan de VIZO's en de groep "zonder", terwijl de twee soorten BSO-afgestudeerden 
zich nog in die zin differentieerden van de ongekwalificeerden. Beide BSO-categorieën lieten geen 
verschil zien. 
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Tabel 40. Verband tussen eisen gesteld aan de job op 35-jarige leeftijd en de behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 479 15,3 3,00 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  162 17,3 2,42         

TSO+HO 21 17,5 3,04         

TSO  70 15,8 2,12 *** *       

KK TSO 26 14,6 1,88 *** *** *      

BSO  73 13,9 2,38 *** *** ***      

KK BSO 35 14,1 2,24 *** *** ***      

VIZO  26 12,7 3,03 *** *** *** *     

Zonder  66 13,0 2,70 *** *** *** ** * *   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

1.6.6 Autonomie bij de uitvoering van job op vijfendertig jaar  
 

Op dezelfde manier als i.v.m. gestelde eisen kon aan de hand van uitspraken zoals: “ik kan zelf 
beslissen op welke wijze ik mijn werk doe, hoeveel werk ik op een dag doe, welk werk ik doe,...”, een 
score berekend worden betreffende de autonomie bij de uitvoering van de job. Volgens de Mann-
Whitney Test konden de ASO- en TSO + HO-gediplomeerden betekenisvol meer zelf beslissen hoe zij 
hun arbeid verrichtten dan de andere groepen. Dit kwam goed overeen met de vorige vaststellingen 
betreffende de "gestelde eisen", zij het dat de zesjarige TSO'ers alleen autonomer functioneren dan 
de KK TSO'ers, de BSO'ers met 6 jaar studie en de ongekwalificeerden. De verschillen tussen de vijf 
resterende minder prestigieuze groepen onderling waren niet of net niet significant. 

 
 
Tabel 41. Verband tussen autonomie bij de uitvoering van de job op 35-jarige leeftijd en de behaalde 
kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 479 7,58 1,67 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  162 8,30 1,72         

TSO+HO 21 8,90 1,79         

TSO  70 7,54 1,57 ** **       

KK TSO 26 7,08 1,35 *** *** *      

BSO  73 7,07 1,33 *** *** **      

KK BSO 35 6,94 1,43 *** ***       

VIZO  26 6,92 1,26 *** ***       

Zonder  66 6,80 1,43 *** *** **      

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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1.6.7 Sociaal karakter van job op vijfendertig jaar  

 
Zoals hierboven omschreven, werd ook het sociaal karakter van de job geoperationaliseerd via items 
zoals: “het was een job waarbij ik met andere mensen moest samenwerken, waarbij ik met andere 
mensen in contact kwam,...”. Volgens de gemiddelde totaalscore van de acht groepen hadden de 
ASO- en TSO + HO-subjecten het vaakst banen met een sociale inslag; het verschil met alle andere 
groepen was significant. Voor de TSO'ers na 6 studie gold dit ook tegenover de overige vijf populaties, 
waarbij sociale aspecten van de job minder aan bod kwamen. Voor de rest kwamen geen significante 
verschillen naar voor. Enkel de twee BSO-categorieën zouden zich op dit punt nog onderscheiden van 
de ongekwalificeerden. 
  
Tabel 42. Verband tussen sociaal karakter van de job op 35-jarige leeftijd en de behaalde kwalificatie in het 

secundair onderwijs 

 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 479 12,1 2,26 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  162 13,2 2,18         

TSO+HO 21 13,7 1,65         

TSO  70 12,4 1,92 ** **       

KK TSO 26 11,4 1,72 *** *** *      

BSO  73 11,6 2,25 *** *** *      

KK BSO 35 11,5 1,58 *** *** *      

VIZO  26 10,9 1,93 *** *** **      

Zonder  66 10,7 2,09 *** *** ***  ** **   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

1.6.8 Bedrijfssector waarin tewerkgesteld op vijfendertig jaar  
 
Analyse van de data volgens de sector waarin men tewerkgesteld was liet zien dat de aantallen nogal 
varieerden. Daarom beperkten we ons tot het vermelden van de meest frequent voorkomende 
sectoren per groep met vermelding van het aantal subjecten. Zo viel op dat relatief veel BSO-
afgestudeerden in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening (20), groot-en 
kleinhandel(19) en  vervoer, opslag (9) terecht kwamen. De TSO-afgestudeerden vonden vnl. een 
baan in groot- en kleinhandel (17), onroerend goed, verhuur, diensten aan bedrijven (11), 
gezondheidszorg (7) en vervoer, opslag (7). Specifiek voor de ASO- en TSO + HO-subjecten was dat die 
relatief vaak in het onderwijs een job vonden (respectievelijk 21 en 5 personen), een sector waarin 
andere follow-up-groepen praktisch niet terecht kwamen tenzij bijv. als schoonmaakster. Personen 
zonder getuigschrift hadden het meest jobs in de sectoren groot- en kleinhandel (11), de traditionele 
industrie (13), vervoer, opslag, communicatie (12), schoonmaak (5) en horeca (5). 

 

 

 

 

 
 



 

Hoe doen de afgestudeerden van TSO en BSO het op de arbeidsmarkt?| 40 

Tabel 43. Aantal tewerkgesteld in diverse sectoren op 35 jarige leeftijd per behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs 
(verschillen niet getoetst) 
 

sector job 35 ASO TSO+ TSO KK TSO BSO KKBSO VIZO zonder totaal 

onbekend 4  2  1 1  5 13 

Bouw 4  4 4 2 7 2 4 27 

Financiële sector 17  2  3  1  23 

Gemeenschaps- en sociaal-culturele sector, 
persoonlijke voorzieningen 

8  3 1  1  3 16 

Gespecialiseerde diensten aan personen 1  1  1 1 3 1 8 

Gezondheidszorg, maatschappelijke diensten 18 3 7 2 20 1 4 5 60 

Groot- en Kleinhandel 24 3 17 6 19 7 8 11 95 

Horeca 4  6 1 4   5 20 

Onderwijs 21 5   3   2 31 

Onroerend goed, verhuur, diensten aan 
bedrijven 

20 7 11 2 2 3 1 1 47 

Openbaar bestuur 16 1 6 3 5 2 2 3 38 

Schoonmaakbedrijven     3   5 8 

Traditionele industrie 13 1 6 3 2 6 3 13 47 

Vervoer, opslag, communicatie 12 1 7 4 9 6 2 12 53 

Wetenschappelijke, technologische sector 5     1   6 

 

1.7 Subjectief oordeel over aansluiting van studie en beroep 
 
 
Ter vervollediging van de kenschetsing van hun situatie op de arbeidsmarkt volgt hierna een 
weergave van de essentie van het beeld dat de acht categorieën hiervan zelf hadden. 

1.7.1 Match en mismatch van studie- en beroepsloopbaan 
 

Na het overlopen van een aantal belangrijke karakteristieken van de job werd aan elk subject 
gevraagd hoe belangrijk de kennis opgedaan tijdens de schoolloopbaan (m.i.v. het eventueel 
doorlopen hoger onderwijs) was voor de huidige baan. Naargelang het antwoord “volledig akkoord, 
eerder wel akkoord, eerder niet akkoord, helemaal niet akkoord” was, wat betreft het de belang van 
schoolkennis voor de baan, of “niet van toepassing”, werden de scores 1, 2, 3, 4, of 5 toegekend. Zie 
tabel 44. Deze toonde dat ASO-ers en die met TSO + HO met een gemiddelde score van 2,37 en 2,19 
“eerder wel akkoord” gingen met het belang van de kennis op school verworven. Voor TSO- en BSO-
afgestudeerden (na 6 jaar studie) waren die gemiddelde scores 2,69 en 2,78. Voor de “korte 
kwalificaties” kwamen die gemiddelden op 2,96 en 3,20, wat het antwoord “eerder niet akkoord” het 
meest benadert. De gemiddelde scores 3,20,  3,48 en 3,5 van respectievelijk de KK BSO- en de VIZO-
groep plus de ongekwalificeerden laten zien dat de schoolse kennis door hen niet als belangrijk 
ervaren werd. 

 

 
  



 

Hoe doen de afgestudeerden van TSO en BSO het op de arbeidsmarkt?| 41 

Tabel 44. Belang van de opgedane kennis tijdens de schoolloopbaan voor de huidige job per behaalde 
kwalificatie in het secundair onderwijs 
(laag gemiddelde wijst op hoog belang) 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 478 2,78 0,87 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  162 2,37 0,72         

TSO+HO 21 2,19 0,75         

TSO  70 2,69 0,77 ** **       

KK TSO 26 2,96 0,87 *** **       

BSO  73 2,78 0,87 *** **       

KK BSO 35 3,20 0,72 *** *** **  *    

VIZO  25 3,48 0,71 *** *** *** * **    

Zonder  66 3,50 0,73 *** *** *** ** *** *   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Controle van de significantie van de beoordelingen van het belang van schoolse kennis toonde dat de 
ASO- en TSO + HO-groepen zich duidelijk onderscheidden van de anderen. De TSO-en BSO-groepen 
(na 6 jaar studie) deden dat enkel t.o.v. de  KK BSO-, VIZO- en “zonder-certificaat-categorieën”. Die 
laatste twee differentieerden zich niet onderling. 
  
Op het einde van het interview werd nog eens naar het persoonlijke oordeel gepolst betreffende het 
verband tussen de belangrijkste inkomstenbron en de gedane studies. Was er een direct verband met 
de gedane studies (inclusief het hoger onderwijs voor de subjecten die dit volgden) dan werd score 1 
gegeven, was er indirect verband dan score 2 en was er geen enkele relatie score 3. In de lijn met 
voorgaande vaststellingen betreffende schoolkennis was het verband tussen studies en inkomen 
weer betekenisvol verschillend tussen de groepen. De relatie tussen de gevolgde opleiding en het 
inkomen op 35 jaar kwam het sterkst naar voor bij de groep TSO + HO (gemiddelde score 1,28) en de 
ASO-oud-leerlingen (dito gemiddelde 1,71). Zie Tabel 45. De match bij TSO- en BSO-groepen (na 6 
jaar secundair) leverde een gemiddelde score op van  respectievelijk 1,97 en 2,07. De TSO-en BSO-
"kort gekwalificeerden" achtten het gevolgde onderwijs weer minder nuttig dan hun 
"studiesdoorzettende" collega's: gemiddelde scores 2,32 en 2,37 respectievelijk. Voor VIZO-
leercontracten en personen zonder enige kwalificatie bleek in de meeste gevallen weinig of geen 
verband te bestaan tussen studie en verdiensten; zie de respectieve scores 2,50 en 2,90. 
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Tabel 45. Verband tussen inkomen en de gedane studies in de beleving van de proefpersoon per behaalde 
kwalificatie in het secundair onderwijs 
(laag gemiddelde wijst op sterk verband) 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 478 2,08 0,84 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  163 1,71 0,69         

TSO+HO 18 1,28 0,57 (-)**        

TSO  70 1,97 0,72 ** ***       

KK TSO 25 2,32 0,80 *** ** *      

BSO  73 2,07 0,89 ** **       

KK BSO 35 2,37 0,88 *** *** **  *    

VIZO  26 2,50 0,86 *** *** *** * **    

Zonder  68 2,90 0,35 *** *** *** ** *** *   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

Controle van de significantie van de verschillen tussen de groepen toonde dat de TSO + HO-groep het 
belang van gedane studies zelfs meer apprecieerde dan de ASO'ers, maar dat die samen met de 
TSO'ers +HO zich betekenisvol onderscheidden van de rest. De TSO-categorie (na 6 jaar studie) 
differentieerde zich betekenisvol van de "kort gekwalificeerde" collega's en dito BSO'ers, VIZO’s en 
ongekwalificeerden, maar niet t.o.v. BSO (na 6 jaar). Die zesjarige BSO'ers onderscheidden zich nog 
van KK BSO , VIZO's en niet-gekwalificeerden. De “korte kwalificaties” TSO en BSO waardeerden 
tenslotte het verband tussen gedane studies en inkomen nog positiever dan de niet-
gekwalificeerden; KK TSO onderscheidde zich zo ook van VIZO. 
 
De gedetailleerde resultaten van tabel 46 tonen een systematisch toenemende afwezigheid van 
samenhang tussen studies en inkomen, gaande van TSO'ers die succesvol waren in het HO (5%), over 
de ASO-groep (13%), TSO- (24%) en BSO-groepen (42%), VIZO-subjecten (73%) en ongekwalificeerden 
(89%). "Kort gekwalificeerde" TSO'ers en BSO's situeerden zich, zoals al eerder gezien, tussen hun 
collega's die de zes studiejaren volmaakten en VIZO's met respectieve gemiddelden 50 en 61%. 

 
Tabel 46. Verband tussen inkomen en de gedane studies in het secundair onderwijs in de beleving van de pp 
(sommering ruwe data) (verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie SO 
direct 

verband 
indirect 
verband 

geen verband 
geen van 
vorige 3 

GA totaal 

totaal 150 (30%) 141 (29%) 188 (38%) 11 (2%) 3 (1%) 492 

ASO 70 (42%) 71 (43%) 22 (13%) 3 1 167 

TSO&HO 14 (67%) 3 (14%) 1 (5%) 3  21 

TSO 19 (26%) 34 (47%) 17 (24%) 1 1 72 

korte kwalif TSO 5 (19%) 7 (27%) 13 (50%)- 1  26 

BSO 26 (35%) 16 (22%) 31 (42%) 1  74 

korte kwalif BSO 9 (25%) 4 (11%) 22 (61%)  1 36 

VIZO 6 (23%) 1 (4%) 19 (73%)   26 

zonder 1 (1%) 5 (7%) 62 (89%) 2  70 
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Terwijl voor meer dan 85% van de ASO'ers en voor 81% van de TSO +HO-afgestudeerden de 
dagscholing direct of indirect van nut zou zijn geweest, bleek dat maar voor 8% van de personen 
zonder kwalificatie het geval;  73% van de TSO- en 57% van de BSO-abituriënten spraken zich uit in de 
zin van een directe of indirecte relatie tussen studie en inkomsten. Bij de personen met een "korte 
kwalificatie" werd dit voor TSO 46% en BSO 36%. Bij de VIZO-categorie daalde dit percentage tot 27% 
en bij de groep "zonder" tot 8%. Kan men hier, zoals voor de relevante kenmerken uit de 
vakliteratuur, niet opnieuw spreken van een duidelijke hiërarchie? 
 
Wegens de relatieve betekenis van de twee subjectieve oordelen betreffende het belang van de 
kennis op school opgedaan voor de huidige job en van de studies voor de inkomsten, werd 
onmiddellijk na de interviewvragen over de schoolloopbaan en vooraleer met de enquête over 
uitgeoefende jobs begonnen werd, ook gevraagd: “als u opnieuw een studieniveau zou moeten 
kiezen, op welk niveau zou u dan willen afstuderen?” Dit oordeel kon gegeven worden met een 
minimum aan kansen op reductie van de cognitieve dissonantie of het geven van een sociaal 
wenselijk antwoord, omdat de specifieke enquête over de aard en inhoud van uitgeoefende jobs nog 
niet gebeurd was. 
 
Volgens tabel 47 zouden 73% van de ongekwalificeerden een ander niveau gekozen hebben. 
Merkwaardig leek dat ook 74% van de TSO-abituriënten een ander studiepeil zouden verkiezen 
mochten ze hun schoolloopbaan kunnen herbeginnen en 85% van de "kort gekwalificeerde" TSO'ers. 
Zagen de TSO-oud-leerlingen zich op vijfendertigjarige leeftijd relatief vaak beperkt op professioneel 
vlak door hoger geschoolden, vooral degenen die het vroegst de opleiding stopgezet hadden, terwijl 
zij het eigenlijke werk moesten opknappen? De BSO-groep bood een verdeeld beeld: 46% koos op 
hetzelfde niveau af te studeren en 54% op een ander. Zoals de "korte kwalificatie" TSO wenste de 
groep KK BSO in 78% van de gevallen een hogere studievorm aan te vatten mocht dat kunnen. Dit 
was ook het geval voor de VIZO's: 85% zou hoger mikken bij herkansen.  Alles samen genomen waren 
er op 35 jaar relatief veel personen die, mochten ze kunnen herbeginnen, op een ander niveau 
zouden willen afstuderen, zelfs 46% van de ASO-personen. Laatstgenoemden dachten daarbij 
ongetwijfeld vooral aan het hoger onderwijs. 

 
 

Tabel 47. Verband tussen het opnieuw kiezen voor een afstudeerniveau en de behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs (verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie SO 
zelfde 
niveau 

ander 
niveau 

GA totaal 

Totaal 186 (38%) 301 (61%) 5 (1%) 492 

ASO 89 (53%) 77 (46%) 1 167 

TSO&HO 13 (62%) 8 (38%)  21 

TSO 18 (25%) 53 (74%) 1 72 

korte kwalif TSO 4 (15%) 22 (85%)  26 

BSO 34 (46%) 40 (54%)  74 

korte kwalif BSO 7 (19%) 28 (78%) 1 36 

VIZO 4 (15%) 22 (85%)  26 

Zonder 17 (24%) 51 (73%) 2 70 

 
Ook qua studierichting (tabel 48) viel op dat er zeer veel gekozen zou worden voor een andere dan 
voor degene die men effectief gevolgd had. Bijna steeds meer dan de helft van de gevolgde subjecten 
wenste zich op andere materie toe te leggen: de TSO-groep voor 67%, de BSO-afgestudeerden voor 
65%, de ongekwalificeerden voor 67%, de “korte kwalificatie” TSO voor 77% en BSO voor 67%, de 
VIZO-subjecten voor 69%, de ASO-abituriënten voor 57% en de TSO + HO voor 43%. Vooral die laatste 
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twee categorieën zouden bij mogelijke herneming van de studieloopbaan dezelfde richtingen kiezen 
(respectievelijk 41 en 52%). 

 
Tabel 48. Verband tussen het opnieuw kiezen voor een studierichting en de behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs (verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie SO 
zelfde 

richting 
andere 
richting 

GA totaal 

totaal 172 (35%) 309 (63%) 11 (2%) 492 

ASO 68 (41%) 95 (57%) 4 167 

TSO&HO 11 (52%) 9 (43%) 1 21 

TSO 23 (32%) 48 (67%) 1 72 

korte kwalif TSO 5 (19%) 20 (77%) 1 26 

BSO 26 (35%) 48 (65%)  74 

korte kwalif BSO 11 (31%) 24 (67%) 1 36 

VIZO 8 (31%) 18 (69%)  26 

zonder 20 (29%) 47 (67%) 3 70 

 
Die andere keuze was in een aantal gevallen toen wellicht "wishful thinking", maar weerspiegelde dat 
niet een zekere onvoldaanheid met voorbije beroepservaringen? (ontevredenheid die ook in andere 
levensdomeinen een rol speelde?). Zie tabel 49, die de redenen voor die andere keuzes 
inventariseert. De meest frequente reden waarom men een andere opleiding zou hebben willen 
volgen was: “uit interesse”. Dit gold voor 25,6% van alle subjecten, 30,5% van TSO- en 27,0%  van 
BSO-afgestudeerden, 28,1% van de ASO-groep. Voor de KK BSO- en VIZO-subjecten was "interesse" 
een relatief minder belangrijke reden om een andere studierichting of een ander niveau te kiezen: 
respectievelijk 11,1 en 11,5%. 

 
 
Tabel 49. Frequentieverdeling van de redenen van het kiezen voor een ander niveau of een andere 
studierichting in het secundair onderwijs 
(verschillen niet getoetst) 
 

reden ASO TSO+ TSO KK TSO BSO KKBSO VIZO zonder totaal 

Om job beter aan te kunnen 11 1 10 2 7 5 4 6 46 

Omwille van promotiekansen 11  1 1 2 3 1 1 20 

Uit interesse 47 6 22 9 20 4 3 15 126 

Om te kunnen solliciteren voor andere 
jobs 

27  22 6 19 11 5 18 108 

Om een (vaste) job te kunnen vinden      1  4 5 

Om meer te kunnen verdienen 4 1 1 2 4 2 3 3 20 

Om meer aanzien te hebben 4  1 1  2 2  10 

Geen toekomst met huidig diploma  1    3   4 

Andere reden 3  2   1   6 

NVT/GA 60 12 13 5 22 6 8 21 147 

 
Een tweede belangrijke reden voor overschakeling naar andere studies luidde: ”om te kunnen 
solliciteren voor andere jobs”. Tweeëntwintig procent (in feite 21,95% van de 492) gaf dergelijk 
antwoord: 25,7% van de niet-gekwalificeerden, 30,5% van de TSO- en 25,7% van de BSO-groep. Die 
keuze kwam niet voor bij de TSO + HO- populatie en in 16,2% van de gevallen als het om ASO'ers ging. 
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Tegenover de frequente wensen anders beroepsactief te zijn (uit interesse of om te kunnen 
solliciteren voor andere jobs) sprongen de bescheiden procenten in het oog i.v.m. de wensen om de 
huidige of toekomstige job beter te kunnen uitoefenen (9,3%) of om te kunnen promoveren (4,1%). 
Het andere 4,1%-item bracht tot uiting dat men door andere studies meer zou hebben kunnen 
verdienen; 2,0% dacht zo meer aanzien te krijgen. 

 
Volgens het bedrijf Kelly Group (Kelly Research, Outsourcing & Consulting Group, 2008)  bleek ook 
internationaal dat de helft van alle werknemers niet tevreden zou zijn met de jobkeuze die hij of zij 
vroeger gemaakt had. Meer dan twee derde betreurde het volgens die "Group" niet langer te hebben 
doorgestudeerd. En de helft vond dat de opleiding die ze gevolgd hadden onvoldoende voorbereidde 
op de werkpraktijk. 

1.7.2 Tevredenheid met de job  

 
De subjecten werd gevraagd in hoever ze al of niet tevreden waren met de inhoud van de 
uitgeoefende job. Moest onder tijdsdruk gewerkt, moesten veel overuren gepresteerd, moest steeds 
hetzelfde gedaan, was er afwisseling, kon men zich uitleven,... ? Men kon elk item beantwoorden met 
“volledig akkoord, eerder wel akkoord, eerder niet akkoord en helemaal niet akkoord”. In 
overeenstemming met deze antwoorden werden respectievelijk de scores 1, 2, 3 en 4 toegekend, 
waarbij een hogere score steeds wees op een grotere tevredenheid. Optelling van die afzonderlijke 
scores leverde een totaalscore op die de mate van tevredenheid over de eigen baan weerspiegelde 
(tabel 50). 

 
Tabel 50. Verband tussen tevredenheid met de job op 35-jarige leeftijd en de behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 479 44,0 4,88 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  162 45,1 4,76         

TSO+HO 21 45,1 7,60         

TSO  70 44,3 3,73 
 

       

KK TSO 26 42,8 5,00 *        

BSO  73 43,0 4,72 ** *       

KK BSO 35 44,6 3,35 
 

       

VIZO  26 42,8 5,40 ** *       

Zonder  66 42,3 5,08 *** * *   *   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

 

Toetsing van de gemiddelde tevredenheidsscores van de acht groepen met behulp van de Mann-
Whitney Test toonde dat de ASO-, TSO + HO-subjecten betekenisvol positiever stonden t.o.v. hun 
arbeidstaken dan de groepen BSO (na 6 jaar), VIZO en "zonder". ASO deed dat ook t.o.v. “korte 
kwalificatie” TSO. De scores van de andere groepen verschilden inzake tevredenheid met de job niet 
significant van elkaar, behalve dat de zesjarige TSO'ers en KK BSO'ers (86% mannen) tevredener 
waren dan de groep ongekwalificeerden. 
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1.7.3 Na te streven doel: persoonlijke ontwikkeling 
  

Naast een oordeel over de aansluiting tussen opleiding en beroepsactiviteit of inkomen werd o.a. ook 
gevraagd hoe belangrijk men het vond om bepaalde doelen na te streven in het verdere leven, o.a. 
studies en opleiding verder zetten, de eigen loopbaan uitbouwen. Die doelen werden gegroepeerd 
onder de rubriek "streven naar persoonlijke ontwikkeling". Naargelang daaraan belang gehecht werd, 
kreeg de respondent een score 1 indien “heel weinig” geantwoord werd, een score 2 bij een 
antwoord “weinig”, een score 3  bij een antwoord “gemiddeld”, een score 4 bij een respons  “veel 
belang” en een score 5 bij “heel veel belang”. 
 
De ASO- en TSO + HO-abituriënten onderscheidden zich in dit opzicht zeer duidelijk significant van de 
andere zes groepen volgens de Mann-Whitney Test. De TSO-afgestudeerden met 6 jaar opleiding 
deden dat dan weer t.o.v. de zesjarige BSO'ers, VIZO's en "zonder". KK TSO-subjecten en de twee 
soorten BSO'ers bleken ook betekenisvol meer te streven naar persoonlijke ontwikkeling dan de niet-
gekwalificeerden. Sloot dit oordeel van de geënquêteerden aan bij hun reële levenspatronen en -
normen? 

 
Tabel 51. Verband tussen het belang dat men hecht aan persoonlijke ontwikkeling als na te streven doel en de 
behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 488 5,87 1,64 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  166 6,77 1,34         

TSO+HO 21 6,86 1,49         

TSO  71 5,87 1,31 *** **       

KK TSO 26 5,50 1,33 *** **       

BSO  74 5,46 1,42 *** *** *      

KK BSO 35 5,69 1,45 *** **       

VIZO  26 4,92 1,90 *** *** **      

Zonder  69 4,43 1,52 *** *** *** ** *** ***   

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

1.8 Onderscheid tussen de acht groepen inzake andere 
levensdomeinen 

 
Naast het al of niet innemen van een plaats op de arbeidsmarkt waren er andere domeinen waarin 
de gevolgde subjecten actief waren geweest, zoals het zich bijscholen tijdens de beroepsuitoefening 
en het invullen van de vrije tijd na de werkuren. We bekeken ook of men ziek en eventueel 
gehandicapt geweest was. 
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1.8.1 Bijscholing tijdens de periode van beroepsloopbaan 
 
Volgens de Mann-Whitney Test volgden de ASO- en TSO + HO-subjecten gemiddeld significant meer 
uren bijscholing dan de andere zes categorieën. Idem voor zesjarige TSO'ers in vergelijking met de 
twee groepen BSO, VIZO's en niet gekwalificeerden. De categorie KK TSO liet nog significante 
verschillen optekenen met VIZO's en ongekwalificeerden. Vermeldenswaard is dat de zesjarige 
BSO'ers significant minder uren bijscholing volgden dan de ongekwalificeerden . 

 
Tabel 52. Verband tussen het aantal uren bijscholing in de periode tussen afstuderen en de leeftijd van 35 jaar 
en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 492 513 830 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  167 749 860         

TSO+HO 21 565 376         

TSO  72 451 533 ** *       

KK TSO 26 584 1484 ** *       

BSO  74 352 597 *** ** *      

KK BSO 36 263 422 *** *** *      

VIZO  26 135 246 *** *** *** *     

Zonder  70 412 1113 *** *** *** * (+)*    

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Wanneer de uren bijscholing van de VDAB onder de loep genomen werden, kwamen er geen 
betekenisvolle verschillen tussen de groepen aan het licht. De "korte kwalificatie" TSO'ers en 
individuen "zonder" zouden, zoals blijkt uit tabel 53, wat meer uren dan gemiddeld bijkomende 
opleiding van de VDAB gekregen hebben (respectievelijk 142 en 113 in vgl. met 76 gemiddeld voor 
alle subjecten; SD’s 401 en 341 in vgl. met 277), maar omwille van de grote verschillen binnen de 
groepen differentieerden de groepen zich niet significant van elkaar. 

 
Tabel 53. Verband tussen het aantal uren VDAB opleiding in de periode tussen afstuderen en de leeftijd van 35 
jaar en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 

 N Gem SD Mann – Whitney U test: niet sign 

totaal 492 76 277 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  167 65 251         

TSO+HO 21 74 305         

TSO  72 50 225 
 

       

KK TSO 26 142 401 
 

       

BSO  74 91 319 
 

       

KK BSO 36 52 175 
 

       

VIZO  26 43 190 
 

       

Zonder  70 113 341 
  

      

Kruskall Wallis test: niet sign  

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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1.8.2 Vrijetijdsbezigheden tijdens de periode van beroepsloopbaan 
 

Hoewel het aantal vrijetijdsactiviteiten zeer verscheiden was vanuit individueel standpunt gezien 
kwamen bij de vergelijking van ASO-, TSO-, BSO-e.a. groepen grosso modo gelijkaardige trends naar 
voor als eerder vaak vastgesteld. 
 
Culturele activiteiten (zoals theatervoorstellingen en muziekuitvoeringen) bijwonen (tabel 54) 
gebeurde significant meer door ASO- en TSO + HO-categorieën dan door de overige zes groepen. Die 
laatste zes categorieën differentieerden zich niet wezenlijk van elkaar in dit opzicht. 
Gelijkaardige gemiddelde verschillen qua gedragspatroon traden op in de rubriek ‘zich inlaten met 
jeugdwerk en school’ (bijv. door lid te zijn van het oudercomité, leidster te zijn bij de Chiro, 
vrijwilligerswerk te doen) en in het domein van de vrijetijdsbezigheden die complementair waren aan 
het professioneel leven (bijv. vakliteratuur doornemen).  Dezelfde trends golden eveneens voor het 
op de buitenwereld gericht zijn (bijv. een museum bezoeken) en voor het vergroten van het sociale 
kapitaal (bijv. door deel uit te maken van een zangkoor). 

 
 
Tabel 54. Verband tussen participeren aan culturele activiteiten in de vrije tijd en de behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 484 1,75 1,43 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  165 2,44 1,74         

TSO+HO 21 2,29 1,71         

TSO  70 1,56 1,31 *** *       

KK TSO 26 1,04 0,20 *** **       

BSO  72 1,44 1,12 *** *       

KK BSO 35 1,20 0,83 *** **       

VIZO  26 1,04 0,20 *** **       

Zonder  69 1,23 0,79 *** **       

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Ook gezondheidsbevorderend gedrag (tabel 55), zoals o.a. tennissen in de zomer, liet zien dat de TSO 
+ HO- en ASO-groepen dat het meeste deden, maar het verschil met de andere groepen was minder 
uitgesproken bij de ASO'ers (enkel t.o.v. BSO'ers, VIZO's en die "zonder certificaat", terwijl de TSO + 
HO-categorie zich differentieerde van de zes resterende). Onderscheidden zich nog wel significant van 
de zesjarige TSO'ers : de VIZO's en de niet-gekwalificeerden. De overige groepen differentieerden zich 
niet betekenisvol van elkaar. 
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Tabel 55. Verband tussen gezondheidsbevorderend gedrag in de vrije tijd en de behaalde kwalificatie in het 
secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 484 3,03 1,27 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  165 3,32 1,22         

TSO+HO 21 3,74 0,93         

TSO  70 3,16 1,14 
 

*       

KK TSO 26 2,88 1,37 
 

*       

BSO  72 2,88 1,28 * **       

KK BSO 35 2,94 1,38 
 

*       

VIZO  26 2,35 1,35 ** ** **      

Zonder  69 2,49 1,21 *** *** **      

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Tegengestelde verschillen kwamen tot uiting als het ging om “evasief” gedrag (tabel 56), zoals bijv. 
marihuana, alléén een “joint” roken, 20 u. per week of meer op café doorbrengen. Dit kwam volgens 
de Mann-Whitney Test betekenisvol minder voor bij de ASO-afgestudeerden dan bij de anderen. TSO- 
en BSO-subjecten na 6 jaar secundair deden dat ook duidelijk minder dan de "kort gekwalificeerden" 
BSO, evenals de subjecten "zonder". Wel merkwaardig dat twee groepen die vroegtijdig de school 
vaarwel zegden zich ook later onderscheidden van hun studiegenoten die het zes jaar volhielden, 
door ontwijkende of "evasieve" gedragskenmerken (= o.a. impulsief reageren, onmiddellijke 
genoegdoening nastreven, vluchten voor frustrerende omgeving,…?). 
 

Tabel 56. Verband tussen evasief gedrag in de vrije tijd en de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
 

 N Gem SD Sign Mann – Whitney U test 

totaal 483 2,02 1,36 ASO TSO+HO TSO KK TSO BSO KK BSO VIZO Zonder 

ASO  165 1,50 0,99         

TSO+HO 21 1,81 1,17         

TSO  70 1,85 1,18 *        

KK TSO 26 2,38 1,55 **        

BSO  72 2,02 1,31 **        

KK BSO 35 2,70 1,55 *** * **  *    

VIZO  26 2,44 1,53 **        

Zonder  68 2,88 1,56 *** ** ***  **    

Kruskall Wallis test: sign *** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 
Gelijkaardige tendensen kwamen tot uiting i.v.m. gedrag tijdens de vrijetijdsbesteding waarbij de 
relatie met het andere geslacht leek te primeren. Die vrijetijd bestond dan bijv. uit “verkeren, achter 
de meisjes zitten”. ASO'ers weken in dat opzicht significant af van de BSO'ers, VIZO’s en personen 
zonder getuigschrift en TSO'ers van VIZO’s  in die zin dat eerstgenoemden dat minder deden dan de 
laatste genoemden (tabel niet opgenomen). 
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Qua tijd besteed aan vrijetijdsbezigheden, beoefening van bepaalde sporten zoals voetbal, basket, 
lopen,... van in groep of alleen beoefende activiteiten waren er geen duidelijke differentiaties tussen 
de acht groepen afgestudeerden, tenzij dat zesjarige BSO'ers minder bezig zouden zijn met 
ontspanning, sporten en activiteiten in groep. Opmerking: 75% van de BSO-afgestudeerden waren 
vrouwen! 

1.8.3 Gezondheidsproblemen  
 
Tabel 57 geeft aan hoeveel procent van de respondentengroepen ernstige ziekten, ongevallen en 
hospitalisaties meemaakte en/of eventueel gehandicapt bleef.  Personen zonder getuigschrift  zouden 
in 73% van de gevallen al eens te kampen gehad hebben met dergelijke gezondheidsproblemen, maar 
ook de groepen “korte kwalificatie” TSO (73%), BSO (64%) en VIZO (62%) onderscheidden zich op het 
eerste zicht van de zesjarige BSO-, TSO- en ASO-categorieën (respectievelijk 49, 50 en 43%). In de TSO 
+ HO-categorie verklaarde niemand daarmee te maken gehad te hebben. 

 

 
Tabel 57. Te kampen hebben met medische problemen (ongeval, zware ziekte, hospitalisatie, handicap) 
opgedeeld volgens de behaalde kwalificatie in het secundair onderwijs 
(verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie SO 
N  

ziek of… 
% 

ziek of 
N totaal 

totaal 253 51 492 

ASO 72 43 167 

TSO&HO 0 0 21 

TSO 36 50 72 

korte kwalif TSO 19 73 26 

BSO 36 49 74 

korte kwalif BSO 23 64 36 

VIZO 16 62 26 

zonder 51 73 70 

 
 
Bij nazicht van de 492 individuele gevallen bleken er op vijfendertigjarige leeftijd 5 fysiek gehandicapt 
te zijn (deels verlamd aan benen 3, rug gebroken 1, meerdere vingers verloren 1). Eenentwintig 
anderen leden aan ernstige ziekten of afwijkingen (multipele sclerose 2, klompvoeten 1, (darm-
)kanker 2, mucoviscidose 1, was sinds volwassen opgenomen in psychiatrische inrichting 1, waren 
mentaal gehandicapt 16 (IQ kleiner dan 80 gedurende het lager onderwijs vastgesteld), verslaafd aan 
alcohol en/of drugs 3, maakten ernstige depressies door 5, leed aan de gevolgen van een 
hersenbloeding en was werkonbekwaam 1). Hierbij werden ernstige relationele problemen, die ook 
gevolgen kunnen hebben voor de inzet op de arbeidsmarkt, buiten beschouwing gelaten (bijv. een 
alleenstaande met meerdere kinderen ten laste). Zeven daarvan waren "border-line cases".  
Minimum 37 + 7 van de 492 d.w.z.  7,5 à 8,9 % van het gevolgde bevolkingsstaal was daardoor 
gehandicapt om een volwaardige baan aan te nemen.    
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1.9 Eerste bedenkingen bij de resultaten van enkelvoudige, 
beschrijvende statistische analyses  

 
Hoewel de gehele groep, gevolgd vanaf de kleuterschool, slechts uit 492 subjecten bestond 
verdeelden die zich grosso modo op dezelfde wijze als in geciteerde, grotere vergelijkende studies (zie 
o.a. Creten e.a.(2004), Lamote e.a. (2013)) in termen van variabelen zoals het geslacht, het 
opleidingsniveau van de ouders, de sociaaleconomische status van het ouderlijk gezin, het 
zittenblijven in lager en secundair onderwijs, prestatieniveaus voor moedertaal en rekenen, de 
schoolse betrokkenheid, het al of niet gekwalificeerd zijn. 
 
Wegens de beperktheid van het bevolkingsstaal en de vele jaren die verlopen zijn sinds de gebruikte 
registraties gebeurden, dienen de resultaten daarom steeds met de nodige omzichtigheid 
geïnterpreteerd te worden. 
 
Zolang de studie zich beperkte tot de vergelijking van percentages, gemiddelden, standaarddeviaties 
en tot statistische toetsen deed ze denken aan het eentonige verhaal in het boek van Multatuli “Max 
Havelaar” over Saïdja en Adinda: degenen die als kind niet veel hadden, bijv. enkel een buffel om de 
padie (veld) te bewerken, werden in hun mogelijkheden ingeperkt, uiteindelijk zelfs hun buffel 
afgenomen (hier gelijk aan een job en/of getuigschrift van een onderwijsvorm en studierichting met 
reële kansen op een matchende en renderende tewerkstelling). De follow-up-subjecten en -groepen 
met het laagste scholingsniveau en de minst goede prestaties in het kleuteronderwijs en later in het 
lager en secundair onderwijs verdienden als volwassene over het algemeen het minst, benutten het 
minst de kansen om zich via de arbeid persoonlijk te ontwikkelen,… kenden op langere termijn de 
moeilijkste kwalitatieve integratie in de arbeidsmarkt en in het gewone leven (cf. het aantal 
echtscheidingen, de vrijetijdsbesteding, tevredenheid met hun situatie). Dat verschil bleek niet zo 
groot voor de vnl. kwantitatieve eigenschappen van de baan: werkloosheid, tewerkstelling; behalve 
bij vooral de niet gekwalificeerden, die een kleiner procent van de tijd aan het werk waren, oefenden 
de meeste subjecten van de zwakkere groepen meestal wel een job uit, maar vaker een kwalitatief 
minder goede: bijv. als arbeider i.pl.v. bediende, met minder autonomie, in een minder sociale 
omgeving…. minder goed betaald. 
 
Terwijl Van Damme e.a. (2002) geen significante verschillen tussen de gemiddelde nettolonen van 
gelijkaardige groepen uitstromers uit het secundair onderwijs bij het begin van de loopbaan 
vaststelden, bleek dat 17 jaar na het einde van de leerplicht wel het geval. Dat was niet alleen voor de 
uitersten, ASO-oud-leerlingen en niet-gekwalificeerden het geval, daarnaast traden er nog gradaties 
in diverse opzichten op, waardoor afgestudeerden in het TSO er gemiddeld vaak wat beter zouden 
voorstaan dan BSO-uitstromers.  Op vijfendertigjarige leeftijd lag het loon van TSO'ers significant 
hoger, hadden ze minder vaak een arbeidersstatuut, dienden ze aan hogere beroepseisen te voldoen, 
had de inhoud van hun job een meer sociaal karakter,…dan van BSO'ers. Ons onderwijssysteem 
werkte vorige decennia duidelijk sterk selectief zowel wat betreft cognitieve prestaties in kleuter- en 
lager onderwijs als sociometrische status. Dat de schoolbetrokkenheid van kinderen, hun 
vrijetijdsactiviteiten (bijv. de aard van de lectuur) daarmee verband hielden hoeft niet te 
verwonderen… Gevolg: bijna steeds kwamen de ASO-groep (als "1e") en de categorie die na het TSO 
in het HO succesvol was (als "2e") met de voordeligste indicatorwaarden naar voor, gevolgd door de 
TSO-groepen (na zes jaar studie "als 3e" en korte kwalificatie  "als 4e"), daarna de BSO- (na zes jaar 
"als 5e" en KK "als 6e") en VIZO-groepen ("als 7e") en tenslotte de niet-gekwalificeerden ("als 8e"). 
Reproduceerden school en maatschappij extra de bestaande ongelijkheden tijdens de evolutie van 
een industriële naar een mondiale informatie- en dienstenmaatschappij? Dronkers (2014) heeft het in 
dat verband over "de instandgehouden sociale ongelijkheid in en door het onderwijs als 
maatschappelijk strijdperk". 
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Ter vervollediging : recente vaststellingen van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs dat in mei 2013 
peilde bij 3000 leerlingen uit het laatste jaar beroepsonderwijs naar de resultaten voor het Project 
Algemene Vakken (Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis) toonden dat slechts 38% 
het vereiste niveau behaalde voor leesvaardigheid en 39% voor luister- en rekenvaardigheid. Vooral 
BSO-meisjes ondervonden problemen om de in de eindtermen voorziene rekenvaardigheid onder de 
knie te krijgen. Terwijl 11,7 procent van alle leerlingen uitstromend uit het secundair onderwijs 
ongekwalificeerd bleef, was dat 15,8% voor het BSO in 2013. 
 
Men kan zich de vraag stellen of  de vaak betekenisvolle verschillen tussen bepaalde groepen, de 
segregaties van leerlingen in "sterkere en zwakkere" onderwijsvormen, studierichtingen geen 
gevolgen hebben voor het zelfbeeld van betrokkenen, het zich op een verschillende manier 
behandeld voelen: in het BSO als minder gewaardeerd, meer gedisciplineerd dan in het ASO en 
eventueel het TSO? Wat dan ook weer effecten kan hebben op de geneigdheid om te participeren of 
zich te distantiëren van de groep, de school, de samenleving, te geloven in een eerlijke, rechtvaardige 
behandeling, democratie. Het feit dat de laatste tijd de vraag gesteld wordt of geen toelatingsproef 
moet ingevoerd worden voor het hoger onderwijs kan er op wijzen dat er wat schort aan de 
effectiviteit van het secundair niveau, dat daar signalen gegeven worden aan leerlingen, illusies 
gewekt, die achteraf niet blijken overeen te stemmen met de realiteit: het functioneren, het leven in 
een maatschappij waar competitie, rivaliteit voortdurend om de hoek komt kijken, i.z. in de bedrijfs- 
en beroepenwereld. Dat bijna één op de vier laatstejaars uit het BSO op 25 juni 2014 voor het Vlaams 
Belang zou stemmen kan in die sociale context misschien begrepen worden (volgens M. Swyngedouw 
van de KU Leuven in het Belang van Limburg van14/05/2014 na peiling bij bijna 1000 laatstejaars 
middelbaar onderwijs in Limburg), als zich achtergesteld voelen. 
 
In tegenstelling met wat het Rekenhof (2014, p.21) stelt lijkt het op grond van onze bevindingen 
helemaal niet paradoxaal dat “arbeidsmarktgerichte” zesjarige BSO afgestudeerden het gemiddeld 
minder goed doen (= vaker werkloos zijn na één jaar: i.c. 16,27%) dan “niet arbeidsmarktgerichte” 
ASO'ers (= i.c. 11,92%). Dit geldt zeker nog meer als men tewerkstelling en loon op lange termijn 
beschouwt. Hanushek, Woessmann en Zhang (2011) vergeleken genoemde beroepsvariabelen van 
afgestudeerden tussen 1960 en 2010 van 18 OESO-landen en stelden vast dat degenen met een 
voorbereiding via “general education” na een aanpassingsperiode het uiteindelijk beter deden dan 
degenen die uitstroomden na een meer gespecialiseerde “vocational education”, zelfs in een land 
zoals Duitsland, waar het duale “apprenticeship” aanvankelijk extra rendabel bleek t.o.v. een 
voorbereiding in het algemeen secundair onderwijs. Deze onderzoekers maakten o.a. gebruik van 
“propensity-score-matching”, waarbij “ability, family background, age and years of schooling” onder 
controle gehouden werden. Er dient opgemerkt dat in deze vergelijkende studie de auteurs ervan 
uitgingen dat in alle 18 landen (waaronder België) het selectieproces van de leerlingen in “general’ en 
“vocational” studierichtingen niet wijzigde gedurende de beschouwde decennia.  
 
Als men schoollopen en tewerkstelling opvat als loopwedstrijden, kan men dan verwachten dat 
degenen met de "kortste benen" de kamp zouden winnen? Die "korte benen" zijn voor de BSO'ers 
het significant hoger aantal overzitters in het lager onderwijs wegens moeilijkheden met het leren 
lezen, schrijven, rekenen, het lagere gemiddelde IQ, het minder ingesteld zijn op persoonlijke 
ontwikkeling en bijscholing, de lagere sociaal-cultureel en economische status (kleiner sociaal 
netwerk van huis uit), enz. dan ASO- en zelfs TSO-afgestudeerden. De lagere school en het begin van 
het secundair onderwijs werken hier als  trieerinstanties die zgn. het "kaf van het koren" scheiden. Bij 
onze vaststellingen moet nog opgemerkt worden dat de korte kwalificaties niet meer bestaan, sinds 
de verlengde leerplicht tot 18 jaar ingevoerd werd, en die vroegere vlugge uitstromers (voor 18 jaar), 
die soms minder gemotiveerd waren, intussen in principe bij de ‘zesjarige’ TSO- en BSO-ers gekomen 
zijn. Is het selectiesysteem daardoor nog wat minder effectief geworden? Is het daardoor dat 
sommige werkgevers ASO'ers verkiezen wegens hun cognitieve, sociale e.a. persoonlijke kwaliteiten 
boven BSO-afgestudeerden ? 
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Naast de statistische cijfers en de eventueel gedateerde aspecten van de vaststellingen in het 
toenmalige onderwijs (i.c. eigen registraties 40 jaar geleden in het kleuteronderwijs!), leek het 
mogelijk door de beschrijving van vrij recente beroepsloopbanen de invloed van wijzigingen op de 
arbeidsmarkt te illustreren. Hoe evolueerde de tewerkstelling van sommigen? Was er een verband 
met de zich wijzigende context, hun gezinssituatie, gezondheid, vrijetijd? Dat op de hiervoor 
vermelde algemene trends een groter of kleiner aantal uitzonderingen voorkwamen kan hierna uit 
enkele gevalsstudies blijken. Werkte het behaalde getuigschrift effectief als een instrument van 
selectie, als een effectief toegangsbewijs voor de arbeidsmarkt, omdat dan een bepaalde 
beroepskennis, bepaalde vaardigheden e.a. kwaliteiten zouden verworven zijn en anders niet? 
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2. Mogelijke gevolgen van veranderende 
omstandigheden op de arbeidsmarkt en 
studiekeuzen in het secundair onderwijs  

In dit tweede deel beschrijven we kort de loopbaan van een aantal individuele subjecten uit het BSO 

en TSO. In het eerste onderdeel beschrijven we de loopbaan van enkele individuele jongeren die 

succesvol minstens het zesde jaar TSO of BSO afwerkten. We kozen onder hen telkens alle subjecten 

van wie de beroepsloopbaan, in hun eigen beleving, hetzij maximaal, hetzij minimaal aansloot bij de 

gevolgde studies. In het tweede onderdeel komen de loopbanen van enkele ongekwalificeerden aan 

bod. Telkens volgen een reeks slotbeschouwingen waarbij gereflecteerd wordt waarom al dan niet 

een succesvolle beroepsloopbaan gerealiseerd werd. 

2.1 Gevalsschetsen van TSO- en BSO- oud-leerlingen  

 
Om een vollediger begrip te krijgen van wat de gevolgen konden zijn op de beroepsloopbaan van een 
match en mismatch qua studierichting bij “gemiddeld geschoolde” oud-leerlingen, zou men in het 
ideale geval over zo'n grote studiegroepen moeten kunnen beschikken dat ze werkelijk representatief 
zijn voor de beschouwde schoolbevolkingen en  zou men alle beïnvloedende achtergrond- en 
persoonskenmerken (bijv. regio, arbeidsmarkt, geslacht, IQ, sociaaleconomische status van het 
gezin,….) moeten controleren en op zijn minst meervoudige analyses doorvoeren om het 
systematische effect van de gevolgde opleiding te kennen in verhouding tot het effect van individuele 
e.a. kenmerken. In essentie gaat het daarbij om de verhouding in variantie die bestaat tussen 
opleidingen in vergelijking met de variantie die bestaat tussen individuen binnen opleidingen. In dit 
rapport i.v.m. de effectiviteit van onderwijsvormen was de toepassing van multi-niveaumodellen niet 
mogelijk. Het aantal personen per bestudeerde groep was hier zelfs op het randje om probleemloos 
significantietoetsen te kunnen uitvoeren. De opdeling van de subjecten naar onderwijsvorm met 
getuigschriften van het VIZO en de “korte kwalificatie TSO en BSO” gebeurde ondanks het feit dat 
laatstgenoemde categorieën afgeschaft werden en hun aantal klein was: respectievelijk 26,  36 en 26. 
Wel kon opgemerkt dat ze allen stamden uit de vijf volledige cohorten kinderen die samen 
overgestapt waren van de derde kleuterklas naar de lagere school en dat die cohorten een redelijk 
representatief staal van de bevolking in en rond Leuven vormden.  
 
De TSO- en BSO-afgestudeerden (na minimaal 6 jaar studie) bestonden uit respectievelijk 72 en 74 
personen. Wanneer de strengste analysecriteria volgens de zelfrapportering toegepast werden (i.c. 
subjecten met de beste score voor match of aansluiting van job en inkomen bij studie), waren er van 
de 72 TSO-ers en 74 BSO-ers telkens maar twee (net geen 3%) die daaraan beantwoordden. 
Daarentegen waren er volgens dezelfde criteria 8 bij de TSO- (= 11%) en 15 bij de BSO-groep (=20%) 
met een maximale mismatch, eveneens in de eigen perceptie van de subjecten.   
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2.1.1 TSO en optimale match 

 
Volgens genoemde selectieprocedure waren er twee TSO-ers met een optimale match: 
verpleegkundigen A2. Gezien de grote vraag op de arbeidsmarkt naar dat soort afgestudeerden leek 
dat niet verrassend. De ene was vastbenoemd bij een lokaal OCMW en de andere was verbonden aan 
een lokaal kinderdagverblijf; beiden hadden ze het daar naar hun zin. 

2.1.2 BSO en optimale match 
 
BSO-geval A dat een perfecte aansluiting tussen studies en job dacht gevonden te hebben was zonder 
overzitten na de eerste vier jaar TSO handel overgestapt naar de richting kinderverzorgster. Mocht 
van vader niet verder studeren: zou te duur geweest zijn. Via een vakantiejob kon ze na afstuderen 
vanaf september aan de slag als verkoopster in warenhuis. Een jaar later kon ze na een stage 
beginnen in een kinderdagverblijf. Daar bleef ze 7 jaar in dienst, steeds met een contract van 
bepaalde duur, 25 uur per week. Omdat ze daarna een vast contract kreeg en voltijds kon werken als 
familiale helpster heeft ze die baan aangenomen in Brussel. Na 6 jaar dienst in Brussel overgegaan 
naar een gelijkaardige dienst in een andere gemeente en wegens 2 eigen kinderen nog deeltijds 
werkend (4/5) tijdens rondvraag. Verklaarde door aanvankelijke studierichting “handel” tweetalig te 
zijn: belangrijk voor werk als kinderverzorgster en familiale hulp in het Brusselse. Volgde gedurende 8 
jaar 2 à 3 dagen per jaar opfriscursussen i.v.m. verzorging van zieken, kinderen, bejaarden, 
gehandicapten. Had sterke behoefte en plezier aan sociale contacten (“Ik moet tussen de mensen 
zijn”. Was Chiro-leidster tot 18 jaar; lid van vrijwilligersvereniging op 34 en 35 jaar). Zou graag 
verpleegkundige geworden zijn, indien ze opnieuw mocht kiezen. 
 
BSO-casus B met een optimale match bleef na het behalen van het getuigschrift “kantoor” bijna één 
jaar werkloos.  Dan aangenomen door bank Raiffeisen op de ponsdienst, na herstructureringen 
opgenomen in KBC. Was als werkloze onderwijs voor sociale promotie “secretariaat-talen” begonnen 
dat ze na drie jaar met succes beëindigde. Heeft zich door bijscholing en werk in bank verdienstelijk 
gemaakt en kans gekregen te promoveren, andere taken te krijgen, bijv. dossiers van bedrijven op 
kredietafdeling nakijken (vooraleer de data ingevoerd werden in informaticabestanden) op hoofdzetel 
van bank. 

 

2.1.3 BSO en maximale mismatch 

 
Wat betreft volledige mismatchen waren er in totaal 15 BSO-oud-leerlingen en 8 TSO-subjecten. Op 
een totaal van respectievelijk 74 en 72 subjecten viel het relatief hoge procent volledige mismatchen 
bij de BSO'ers op: 20% tegen 11% bij de TSO'ers. Ook Verhaest en Schatteman (2010) constateerden 
dat BSO-ers meer kans maakten op een mismatch dan TSO-ers; de eersten doorliepen volgens 
genoemde onderzoekers de transitie van school naar werk trager, met grotere risico's op overscholing 
en werkloosheid.  Wat was er aan de hand met die gemiddeld opgeleiden? 
 
Bij nazicht van de 15 BSO-dossiers bleken dat 12 vrouwen te zijn en 3 mannen (die verhouding wijkt 
niet sterk af van die in de totale groep BSO-ers). Wezen die dossiers op een relatieve kwetsbaarheid 
of inwisselbaarheid van gevolgde studierichtingen met specifieke beroepsinhouden of konden andere 
verklaringen gevonden worden? In volgorde zag de loopbaan van de vrouwen er als volgt uit: 
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 Subject nummer 1 zat tweede jaar gewoon lager onderwijs over, volgde drie jaar 
buitengewoon lager onderwijs en een opleiding “snit en naad”(6e jaar mét getuigschrift); 
huwde kort daarna een bakker en stond van dan af met succes haar man bij in bakkerswinkel 
en bakkerij (op 35 jaar ook met dochter). 

 Nummer 2 werd kinderverzorgster en aanvaardde na 5 maand werkloosheid een job als 
verkoopster bij Blokker en bleef dat 10 jaar; daarna hielp ze nog 4 jaar bij het opdienen van 
maaltijden voor een cateringbedrijf en was als vijfendertigjarige invoerster van data in de 
computer voor een voedingsbedrijf. 

 Nummer 3 studeerde af in de richting “kantoor-verkoop”, was achtereenvolgens kelner in 
verschillende horecazaken en deed op vijfendertigjarige leeftijd dienst in een bureau voor 
dienstencheques. 

 Nummer 4 werd haarkapster en bracht (van kort na afstuderen) heel haar beroepsleven door 
als bediende van een mutualiteit. 

 Nummer 5 studeerde ook af als haarkapster maar verdiende vanaf het begin haar kost als 
schoonmaakster van vliegtuigen bij Belgavia en Sabena, van kantoren bij een 
schoonmaakbedrijf tot ze een werkongeval kreeg toen ze 34 jaar was; daarna langdurig met 
ziekteverlof wegens rugproblemen. 

 Nummer 6 stroomde in juni uit met een getuigschrift “snit en naad” maar verrichtte vanaf 
augustus zes maand bandwerk: isolatiemateriaal inpakken, was dan 1 jaar werkloos, kon dan 
weer aan de slag gedurende 10 maand als bandwerkster bij Philips; werkte verder 8 jaar in 
een Quick-restaurant; door problemen met rug 1 jaar werkloos; daarna in dienst van 
schoonmaakbedrijf ISS en tenslotte: zelfde soort baan om kantoren te reinigen van de 
Vlaamse Gemeenschap; op 35 jaar mobiele ploeg schoonmaaksters leidend. 

 Nummer 7 kwam eveneens op de arbeidsmarkt met een getuigschrift “snit en naad” en bleef 
daarmee toen 4 jaar werkloos; kreeg daarna een deeltijdse job (23 u. per week) van 
schoonmaakster in een middenschool van het Gemeenschapsonderwijs; werd later ook als 
hulp in de keuken van de school tewerkgesteld; 12 jaar met een contract van bepaalde duur 
en vanaf het 35e jaar met een van onbepaalde duur. 

 Nummer 8 kon de opleiding tot haarkapster niet in praktijk brengen: werkte 3 jaar als 
dienster-kelner in een café; had daarna het statuut van zelfstandige “tapster”, was nadien 5 
maand werkloos en vervulde daarna 6 jaar een job van inpakster bij Danone, om dan weer 
werkloos te worden  gedurende 7 maand en tenslotte te herbeginnen als kelner. 

 Nummer 9 zat geen enkel jaar over en kon na studies “kantoor” onmiddellijk (in juli) starten 
als verkoopster “charcuterie” bij warenhuis Unic; werkte verder ook als verkoopster 1 jaar en 
7 maand bij een zelfstandige slager, 6 jaar als dienster in een tearoom, 6 jaar  als verkoopster 
in een bakkerij en tenslotte als schoonmaakster voor een schoonmaakbedrijf, omdat 
overnemer van bakkerij “slecht” betaalde. 

 Nummer 10 kreeg na studie “haartooi” kans een stagecontract te verzilveren als 
administratieve hulp bij een OCMW, Sociale Dienst; bleef daar 17 jaar in dienst met 
contracten van bepaalde duur; volgde intussen cursussen dactylo, informatica, 3 jaar 
economisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, volgde opleidingen 
van de VDAB: Word, Excel en ook privé i.v.m. tekstverwerking. Was op 36e jaar vastbenoemd 
bij het secretariaat van het OCMW. 

 Nummer 11 behaalde 86% in laatste jaar “kinderverzorging” maar begon vanaf september als 
bandwerkster bij Philips. Trad na 1 jaar in dienst als kassierster in een boekenwinkel; na 6 
maanden: werkloos gedurende  3 jaar. Na opleiding:  3 maand onthaalmoeder en zorgend 
voor eigen dochtertje; partner verdroeg “gezeur” van kinderen niet; daarop 6 maand 
verkoopster bij warenhuis Unic; afgedankt en dan 4 jaar verkoopster bij een ander warenhuis; 
na korte werkloosheid: scheiding van partner; 6 jaar schoonmaakster in een school; werd er 
ontslagen o.a. wegens psoriasis; van dan af beurtelings met ziekteverlof, 1,5 maand aan het 
werk, werkloos, weer ziek (depressie doormakend); klaagde als 18-jarige niet kieskeurig 
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genoeg geweest te zijn bij het aannemen van werk. 

 Nummer 12 bleef na “snit en naad” of “kleding” 2 jaar werkloos; vervulde 2 maand een 
interim als verkoopster bij warenhuis Unic; was dan weer werkloos en kreeg interimjobs als 
schoonmaakster bij een privébedrijf gedurende 10 maand; vanaf haar 22ste jaar mocht ze 
gedurende 12 jaar de schoonmaak doen in een bank; ontslagen: na 6 maand werkloosheid 
inpakster in koekjesfabriek met drieploegenarbeid; in die periode pleegde partner zelfmoord. 

 
Er kwamen drie maximale mismatchen uit de analyse naar voor bij de (beperkte groep) BSO-mannen. 
Hun beroepsloopbanen kenmerkten zich door een zekere wisselvalligheid, aanpassingsvaardigheid en 
opportunisme waarbij externe omstandigheden een hoofdrol speelden en de vooropleidingen een 
minimale. 
 

 Nummer 13 studeerde af als meubelmaker en volgde nog een zevende jaar “meubel-
restauratie”. Vanaf 1 juli, na afstuderen, kon hij dadelijk aan de slag als hulp in een 
houtzagerij (waar vader ook gewerkt had) en bleef daar ruim 2 jaar in dienst om dan zijn 
legerdienst te vervullen. Kreeg 1 jaar later de kans om bij een privébedrijf  “sectionale” 
(garage-)poorten te leren monteren. Werd na ruim 5 jaar ervaring met dat soort montages 10 
jaar ingezet als “service-man” om dergelijke poorten (hand- en elektronisch bediend) te 
onderhouden en te herstellen. Tevreden met job, waardoor hij relatief vrij en zelfstandig zijn 
diensten kon leveren aan een cliënteel over heel België verspreid. 

 Nummer 14 kwam op de arbeidsmarkt met het getuigschrift “hotel-restaurant” (kelner). 
Begon onmiddellijk in juli als “kok” in een broodjeszaak. Na legerdienst kwam hij als kelner in 
dienst van een restaurant, mits 50% “in het zwart” te werken. Werkte daarna nog in een paar 
restaurants, een bedrijf dat voeding leverde aan bejaardenhomes en werd dan aangeworven 
als kok in een school. Na 3 jaar werd de voedsellevering aan die instelling overgenomen door 
een extern bedrijf . Bleef daar nog 4 jaar voor werken, maar werd toen plots werkloos als 
dertigjarige. Als werkloze volgde hij opleidingen via de VDAB “leren solliciteren” en “bouwen, 
tuin- en klinkerwerken”. Twee jaar na zijn ontslag startte hij als “ongeschoold wegeniswerker” 
bij een gemeente (waarvan zijn partner afkomstig was) met een tijdelijk contract. Na drietal 
jaar en geslaagd te zijn in examens werd betrokkene vastbenoemd “geschoold arbeider 
wegenis- en rioolwerken”. Deed job graag, volgde regelmatig bijkomende cursussen zoals 
“asfalteren”, “signalisatie”,... (“Voel me nu goed in mijn vel: vaste job én vrij te doen hoe ik 
werk en hoeveel ik werk; ik kan rustig werken; groot verschil met jobs in keukens en horeca”). 
Door vaste dienst ook gelegenheid om partner te steunen bij opvoeding van 3 kinderen, haar 
te vervangen als ze 's avonds werkt. 

 Nummer 15 verliet de school met het getuigschrift “centrale verwarming”. Als kennis van de 
chef-machinist van de Muntschouwburg mocht hij daar beginnen als hulp bij decorbouw en 
deed dat ruim 2 jaar, om dan zijn legerdienst te vervullen. Afgezwaaid ging hij aan de slag 
eerst bij een verhuisfirma, daarna bij Telindus als hulp-magazijnier, dan bij de firma Vel als 
magazijnier, vervolgens bij een wijnhandelaar als bottelaar en uitvoerder naar klanten, 
tenslotte bij privébedrijf op de luchthaven eerst als chauffeur en na 3 jaar als “team-leader 
catering”. Leiden van groep scheen hem te bevallen. 

 Twee van de drie BSO-mannen oefenden gedurende 4 jaar, toen ze "werkloos" waren of in 
ploegenarbeid stonden, een tiental uren per week in het zwart een bijberoep uit 
respectievelijk als kelner en vloerenlegger. 
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2.1.4 TSO en maximale mismatch 
 

Acht personen op 72 van de TSO-groep (= 11%) kenmerkten zichzelf  door het feit dat hun 
schoolkennis helemaal niet belangrijk zou geweest zijn voor hun actuele job en dat hun inkomsten 
geen enkel verband hielden met gedane studies. 
 
Subject 1 stroomde uit als verpleegaspirante; keuze van die richting was gebeurd op advies van een 
leerkracht, terwijl ze zelf “secretariaat” had willen volgen. Probeerde nog “secretariaat-talen” in 
hoger onderwijs maar mislukte. Via vakantiejob en toekomstige partner kunnen beginnen als 
secretaresse-receptioniste bij een reclamebureau (1 jaar), nadien bij interim-bureau Creyf (1,5 jaar). 
Via sollicitatie op advertenties dan “distribution assistent” bij firma Apple (7 jaar). Verder nog “sales 
assistent” voor Europa bij International Eurocard (2 jaar; in die periode bevallen van zoontje en 2 jaar 
later gescheiden), secretaresse bij Danone (6 maand) en “marketing assistent” (1,5 jaar) en tenslotte 
“sales assistant” voor Benelux bij een privébedrijf (produceert medisch materiaal zoals 
injectienaalden).  Tijdens de periode werkend voor Apple volgde betrokkene een cursus 
bedrijfsbeheer  en organiseerde 3 jaar 2 avonden per week “home parties” om kleding te verkopen 
als zelfstandige in bijberoep. 
 
Subject 2 zat 1e en 4e jaar secundair over maar behaalde uiteindelijk het getuigschrift 
“schoonheidsverzorging”. Werkte vanaf tweede helft van juli, na uitstromen,  6,5 dagen per week in 
een Chinees restaurant: opdienen maar ook schoonmaken (4,75 euro per uur in het jaar 1988) en 
samenwonend. Om meer te verdienen na 9 maand opnieuw via vriend van eigen vriend: 
bewakingsagente op de luchthaven voor firma Securitas. Na 3 jaar geslaagd in examen en adjunct-
chef geworden bij zelfde firma. Ondertussen gescheiden van 1e partner en samenwonend met 2e 
partner. Na bevallen te zijn van 3 jongens en 3 jaar loopbaanonderbreking genomen te hebben: 
overgeplaatst door Securitas naar een administratief centrum in Brussel voor veiligheidsdienst daar 
(uitgang, ingang van parking bewaken). Sinds bevallen van tweeling: hartprobleem; om de 3 maand 
op controle. 
 
Subject 3 kon na het 6de jaar “schoonheidsverzorging” vader helpen in winkel voor 
binnenhuisinrichting als verkoopster (groot- en kleinhandel). Omdat vader maar voor de helft van de 
bijdragen i.v.m. sociale zekerheid instond en met een 3e partner ging samenleven, ruzie gemaakt en 
ontslag genomen. Via VDAB 1 maand gewerkt in kledingboetiek en daarna in Carpetland telkens als 
gewone verkoopster; na 2 jaar promotie: 1e  verkoopster. Op 25-jarige leeftijd overgestapt naar 
andere winkel voor binnenhuisinrichting. Bleef daar 8 jaar in dienst o.a. als gerante met 11 
verkoopsters (250 euro vast loon per maand + commissie op verkoop). Tenslotte op 33 jaar: gestart 
als zelfstandige met winkel voor “artikelen bij geboorte van kind “(i.z. doopsuiker). “Hoewel ik meer 
verdiende bij laatste winkel voor binnenhuisinrichting, verkies ik zelf te beslissen hoe zaken te doen 
en hoe met klanten om te gaan. Ik kan goed tegen stress”. 
 
Subject 4 studeerde eveneens af als “schoonheidsverzorgster” en werkte na 1 maand vakantie 3 
maanden in schoonheidssalon "Liberty". Er ontslagen. Bleef dan 7 maand werkloos. Wisselde daarna 
periodes van tewerkstelling af met periodes van werkloosheid: 3 maand hulp in restaurant, 6 maand  
administratieve hulp bij Business Consulting, kassierster in warenhuis Delhaize. Op 23 jaar: 1 jaar 
hoger onderwijs “marketing” gevolgd; niet geslaagd in examens. Via vakantiejob  en ontslag van 
iemand in dienst genomen door Ardatis (later Orda-B en Vlabric) als administratieve hulp en 
receptioniste (vnl. telefoon doorschakelen). Werd er niet gewaardeerd door leiding van bedrijf. Vanaf 
28 jaar met ziekteverlof : 1e baby dood geboren. Depressie doorgemaakt. Twee en drie jaar later 
bevallen van dochter en dan zoon. Pas ruim 7 jaar later en na ontslagregeling in der minne met 
vroegere werkgever opnieuw aan het werk, dan als secretaresse van een manager bij firma Y. Voelde 
zich in laatste job meer gewaardeerd dan voorheen. 
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Subject 5 startte secundair onderwijs in de 6e en 5e Latijnse, schakelde dan over naar TSO “handel” 
3e en 4e jaar en daarna naar  TSO “fotografie” 5e en 6e jaar; volgde nog een 7e vervolmakingsjaar 
“fotografie” tot mei. Bleef daarna 7 maand werkloos. Kon aan het werk als “parkarbeider” (= auto's 
buiten klaar zetten) voor firma Oftra die transport verzorgde van auto's van Volkswagen. Na ruim 1 
jaar dienst gepromoveerd tot “planner” van routes van vrachtwagens voor leveringen en terughalen 
van VW-auto's + opvolgen van schadegevallen bij zelfde firma. 1,5 jaar later fusie van Oftra met 
Intexco en aangesteld als magazijnier + “planner” van vrachtwagenvervoer. Na 1 jaar zelfde job maar 
voor firma Wallon-Nelissen. Als 25-jarige zwaar verkeersongeluk meegemaakt: heup- en 
bekkenbreuk, linkerbeen sindsdien deels verlamd; na 2 jaar ziekteverlof en revalidatie voor 35% 
invalide geworden. ”Ik ben fysiek niet meer in staat elke dag paraat te staan”. Inkomen op 35 jaar via 
Vlaams Fonds: verhoogd stempelgeld + tussenkomsten zoals gratis openbaar vervoer. Partner werkte 
halftijds als helpster (“verpleegassistente”) in home voor demente bejaarden. 
 
Subject 6 moest het 2e jaar “metaal-elektriciteit” en het 6e jaar “elektronica- optie 
telecommunicatie” overdoen. Na 5 maand werkloosheid deed hij 1 jaar bandwerk in ploegen bij 
Renault (waar ook vader werkte), vervulde dan zijn legerdienst. Daarna werkte hij 3 maand voor een 
kleine zelfstandige elektricien en 12 jaar als “machineoperator” voor Henkel in een 
tweeploegenstelsel. Toen betrokkene 35 jaar werd hield bedrijf in Herent op te bestaan. Sinds die 
sluiting was hij “machinist” in privébedrijf in Rotselaar. Opvallend was de zorg van betrokkene voor 
zijn gezin: zoon van 10 en 6 jaar en depressieve partner die reeds 2 jaar thuis permanent gevoed 
werd via een sonde die rechtstreeks naar maag-darmkanaal ging (reed met karretje met 
voedingstoestel in huis rond); subject renoveerde zelf zijn typische arbeiderswoning. 
 
Subject 7 startte het secundair onderwijs in de Latijnse en stapte na 2 jaar over naar “wetenschappen 
A”. Na een mislukking in dat 3e jaar vervolgde hij zijn studies met succes in de richting “hotel” tot het 
6e jaar. Vanaf augustus trad hij in dienst als beroepsvrijwilliger van het Belgisch leger (2 jaar in 
Duitsland; functies: bedienen van kranen, graaf- en hijstoestellen via cursussen in genieschool). Na 3 
jaar leger: 2 maand kok in restaurant en 3 jaar in Alma van KU Leuven. Vanaf 27e jaar bediende, 
verantwoordelijke voor administratie (bestellingen en leveringen) van firma die wijnen en sterke 
dranken exporteert en importeert. (“Een kok wordt slechter betaald dan een bediende”) (sic). Als 
vierendertigjarige overgestapt naar een garage als magazijnbeheerder (aankoop van wisselstukken). 
 
Subject 8 moest het 2e én 3e leerjaar lager onderwijs overdoen (wegens problemen met lezen en 
schrijven - “onterecht”(sic) moeten overzitten), startte het secundair onderwijs in de B-klas, ging over 
naar het 2e beroepsvoorbereidend jaar “houtbewerking”, studierichting die hij zonder mislukkingen 
verder zette tot het 6e jaar BSO (vader was zelfstandige schrijnwerker geweest; wilde die als invalide 
helpen). Volgde daarna nog een 7e jaar om het getuigschrift “hoger secundair TSO” te bekomen. Kon 
vanaf oktober in een warenhuis beginnen als “aanvuller” van voedingsrekken en arbeider voor alle 
klussen (bijv. vrachtwagens helpen lossen, verpakkingen opensnijden, winkelkarretjes terug op hun 
plaats brengen,…). Na 1 jaar dienst gepromoveerd tot verkoper van “zuivel” (“2e man” / sic). Na 4 
jaar promotie: verantwoordelijke “bakkerij” in ander filiaal; 3 jaar later: chef “groenten en fruit” in 
andere winkel van zelfde firma; 2 jaar later chef “voeding” in nieuw filiaal (= kaderfunctie, d.w.z.  
geen vaste werkuren meer en 50 tot 60 u. per week werkend); opnieuw 2 jaar later: adjunct-directeur 
van supermarkt in een andere gemeente; weer 3 jaar later district manager van zelfde 
warenhuisketen. Volgde gedurende beroepsloopbaan maandelijks vormingsdagen en interne 
opleidingen op verschillende terreinen: computergebruik, automatisering, management, planning, 
efficiëntieverbetering, sociale vaardigheden, public relations, verkoop-, reclametechniek, 
maatschappelijk werk,... (“Ik ben soms a.h.w. sociaal assistent voor het personeel”) (sic). Naast zich 
intensief inzettend voor zijn jobs (zo nodig 's nachts en in het weekend) had hij als hobby deelnemen 
aan 50-tal loopwedstrijden per jaar boven de 10 km (marathon in 2 u. 26'); sinds 16e jaar 3 maal per 
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week 1 à 2 u.  daarvoor trainen. Grote prestatiegerichtheid: compensatie voor tweemaal moeten 
overzitten in het begin van het lager onderwijs?  

2.1.5 Bedenkingen bij mismatchen 

 
Op de 74 BSO-leden waren er 3 mannen (4% van de totale groep, maar 21% van de BSO-mannen) 
met de hoogste score voor mismatch. De BSO-subjecten 13, 14 en 15 waren respectievelijk hersteller 
van garagepoorten, geschoold wegenisarbeider en ploegleider "catering" op de luchthaven. Ze 
beklemtoonden hun job graag te doen, relatief zelfstandig te kunnen functioneren en plezier te 
hebben door de diensten die ze leverden aan de klanten van hun werkgevers. Ze maakten gebruik 
van de kansen (bijv. op de luchthaven in de regio) die geboden werden om meer afwisseling, of rust, 
of autonomie te krijgen in het vervullen van hun beroepstaken, bij te verdienen (in twee gevallen ook 
“in het zwart”), meer beschikbaar te zijn voor het gezin. Externe omstandigheden, buiten de 
personen zelf, bepaalden in grote mate mee de evolutie van de beroepsactiviteiten en 
overschaduwden het belang van vooropleidingen.  Ruim vijftien jaar na het verlaten van de 
schoolbanken stond het uitgevoerde werk (via nieuw verworven competenties) steeds verder af van 
het behaalde getuigschrift op school en liet men zich leiden door de toestand op de arbeidsmarkt en 
hadden de eigen aard van de persoon en zijn gezin een rol kunnen spelen. Op die manier gingen 
genoemde personen in tegen de samenhang tussen opleiding en latere beroepspositie, in dit geval: 
"lagere" gevolgde onderwijsvormen (zesjarige BSO en KK BSO) zouden overeenstemmen met een 
“mindere kwaliteit van het beroepsleven". De veel gebruikte term BEROEPSKWALIFICATIE(-structuur) 
(waar zelfs een speciaal onderwijsdecreet aan gewijd is, slaand op een afgerond en ingeschaald 
geheel van competenties die toelaten een beroep uit te oefenen) betekende voor de bestudeerde 
werknemers zeer weinig of zo goed als niets; zij waren volgens eigen zeggen niet door de schoolse 
opleiding  maar door initiële "slechte beroepservaringen" (in de houtindustrie, de horeca bijv. 
waarvoor opgeleid), het grijpen van kansen (bijv. op de luchthaven) ("trial-and-error"?) op hun 
werkpost terecht gekomen. 
 
Bijna een dubbel procent mismatchen kwam voor bij de hier bestudeerde BSO-oud-leerlingen t.o.v. 
de TSO-ers. In hun onderzoek stelden Verhaest en Schatteman (2010) de relatief zwakke positie vast 
van vrouwen als ze op de arbeidsmarkt kwamen na het secundair onderwijs en dat hun positie er niet 
op verbeterde met de tijd. O.a. het gemis aan sociaal kapitaal maakte dat personen 8, 11 en 12 als 
vijfendertigjarigen op sukkel waren om gepast werk te vinden. Bij nummer 5 speelde de gezondheid 
(rugproblemen) een negatieve rol; dit gold ook voor de gevallen 11 en 12 (depressie, echtscheiding, 
ontslag door werkgever, zelfmoord van partner). Inhoudelijke aansluiting van uitgeoefende functies 
en vraag op de arbeidsmarkt bij het vroegere dagschoolonderwijs was soms ver te zoeken op het 
vijfendertigste levensjaar. 
 
Dat soort vrouwen hoor je zelden of nooit op publieke fora, via vakbonden en dergelijke. Wegens de 
invloed van sociale en relationele omgevingsinvloeden waren voorlopig geen eenduidige, algemene 
besluiten te trekken uit deze bevindingen, tenzij dat deze “gemiddeld” geschoolde vrouwen 
kwetsbaar leken bij mismatch tussen studie en job en nog eens extra als ze alleenstaande waren met 
een kind ten laste (cfr. gevallen 5 en 11). Hoe lager het studieniveau hoe meer kansen dat externe, i.z. 
sociale omstandigheden (bijv. de partnerrelatie) een determinerende rol konden spelen. Dit gold 
extra voor de 7,5 à 8,9% personen van de 492 die echt zware ongelukken en ziekten meemaakten 
(bijv. één been verlamd, rug gebroken na (werk-)ongeval en daardoor permanent een korset moeten 
dragen, … gehandicapt door hersenbloeding, leed aan multipele sclerose, mucoviscidose,…een 
zelfmoordpoging deed, een IQ had lager dan 80). 
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Waar voor bepaalde functies in overheidsdienst en in de privé bepaalde diploma's van hoger 
onderwijs noodzakelijk zijn om die te vervullen (bijv. arts, jurist, architect, leerkracht...), is dat veel 
minder of niet het geval voor “gemiddeld geschoolden”, tenzij voor verpleegkundigen, 
kinderverzorgsters, bepaalde ambachtelijke beroepen (bijv. bakker, sanitair installateur,…), beroepen 
waarvoor specifieke opleidingen bestaan. Zoals men i.v.m. hoog opgeleide vrouwen spreekt van het 
“glazen plafond” waarop ze stuiten, zou men voor “gemiddeld geschoolde” vrouwen ook kunnen 
spreken van “gedevalueerde kwalificaties en getuigschriften”, of van een studierichtingsval (i.pl.v. een 
werkloosheidsval). De studies “snit en naad, kleding”, “haartooi”, zelfs “schoonheidsverzorging” 
bleken in het Leuvense geen garantie te bieden op het vinden van een aansluitende baan. Die BSO- of 
TSO-getuigschriften functioneerden voor hen vaak niet als een toegang tot de arbeidsmarkt maar 
eerder als een rem, een certificaat waarvan ze “waanden” er iets mee te zijn op de arbeidsmarkt: 
geval 7 bleef na school 4 jaar werkloos, geval 12: 2 jaar en casus 2, een kinderverzorgster, begon na 5 
maand van lieverlede maar als verkoopster. Binnen eenzelfde studieniveau waren er studierichtingen 
die echt moeilijk tot een match leidden en andere die dat veel gemakkelijker maakten, bijv. 
verpleegkundige A2, bejaardenverzorgster. Dat soort school- en studietypen leidden op voor een 
welbepaald deel van de arbeidsmarkt, specifieke beroepsbezigheden in  gezondheids- en 
bejaardenzorg. In die beroepssectoren bestonden blijkbaar aanzienlijk grotere kansen op een match 
van studie en job dan in de lokale industrie, groot- en kleinhandel.(Wel zou het kunnen dat we die 
indruk zouden moeten nuanceren als we ook de korte kwalificaties in het verhaal betrekken). 
 
Dat een mismatch normaal leidde tot definitieve mislukking was echter een te verregaand besluit. 
Dankzij een groot engagement, bijzondere begeleiding en steun van de partner of ouder kon de 
handicap van een verkeerde studiekeuze overwonnen worden. Zo werkte het geval nummer 10, 
ondanks de studies "haartooi", zich op tot secretaresse van de OCMW-directie in een stad, vnl. door 
bijscholingen en grote inzet. Het subject nummer 1 werd, ondanks buitengewoon lager onderwijs 
gevolgd te hebben en de traditionele BSO-opleiding "kleding", een succesvolle uitbaatster van een 
bakkerij (samen met haar hardwerkende partner en dochter). Sociale relaties van de vader maakten 
dat casus 4 onmiddellijk een vaste baan als bediende kreeg bij een mutualiteit. Ondanks een 
mismatch zorgden de bakkersvrouw (nr. 1), de leidster van een kleine ploeg schoonmaaksters (nr. 6) 
en de secretaresse bij het OCMW (nr. 10) elk op hun manier voor een relatief gepaste en gevraagde 
dienstverlening. Konden deze personen als uitzonderingen beschouwd worden op de regel: "lager 
onderwijsniveau van zesjarige BSO en KK BSO" = als arbeidster starten en dat blijven, een relatief laag 
loon krijgen,…? 
 
Een mismatch zegde bij de beschouwde mannen weinig of niets over eventueel later beroepssucces. 
Hun partners en zijzelf (de BSO-mannen) lieten het soms voorkomen alsof ze een TSO-kwalificatie 
behaald hadden. Dergelijke te positieve beoordeling werd niet vastgesteld als het om vrouwen ging. 
De neiging om niveauverschillen van studies  zgn. “over het hoofd te zien” kan de betrouwbaarheid 
van analoge studies schaden ook al omdat de moeilijkheidsgraad van de job meestal subjectief 
beoordeeld wordt.   
 
Het feit dat er zo'n hoog procent duidelijke mismatchen voorkwam bij “gemiddeld” geschoolden, i.z. 
BSO-afgestudeerden, impliceerde dat niet een verspilling van energie en tijd door het 
onderwijssysteem (ook door goed bedoelende leerkrachten) om dingen aan te leren die betrokkenen 
professioneel later niet (konden) benutten? Dat lage rendement werd nog vergroot door het feit dat 
het vaak een hele tijd duurde vooraleer de oud-leerlingen gingen beseffen in een dood lopend 
straatje te zitten, zich moesten heroriënteren en een nieuwe opleiding aanvatten, tenzij een 
werkgever zo vooruitziend en bereidwillig was om tijdig de nodige  bijscholing te helpen verzorgen. 
Was men intussen gehuwd en gescheiden, verantwoordelijk voor één of meer kinderen, dan werd de 
omschakeling bijzonder moeilijk. 
 
Naast extra aandacht voor niet-gekwalificeerden lijkt het nodig vnl. aan toekomstige BSO- en VIZO- 
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gekwalificeerden beter renderende niet-verouderde studierichtingen en echte leerwerkplekken aan 
te bieden, speciaal aan degenen met een beperkt menselijk kapitaal die het sterkst de negatieve 
gevolgen ervaren van de competitie op de arbeidsmarkt. Tot nu toe houdt de RVA praktisch geen 
rekening met het al niet aansluiten of matchen van studie en beroep; indien een subject blijkt 
tewerkgesteld te zijn, verdwijnt het uit de werkloosheidscijfers en is voor de overheid het probleem 
opgelost. Mede daardoor kunnen beroepsopleidingen en vragen van de arbeidsmarkt moeilijk op 
elkaar afgestemd worden. Per onderwijsopleiding, studierichting zou de VDAB o.a. 
tewerkstellingsdata ter beschikking moeten kunnen stellen, i.z. betreffende de banen waartoe wordt 
opgeleid. 
 
Zoals men nu in het lager en bij het begin van het secundair onderwijs sterk de klemtoon legt op 
cognitieve prestatiegeschiktheden (= schoolresultaten voor talen en wiskunde bij de evaluatie van 
leerlingen), zou men meer rekening kunnen houden met andere persoonlijkheidskwaliteiten als 
consistentie, openheid, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, vriendelijkheid, nauwgezetheid,…. Men 
heeft niet zozeer "intelligente" bejaardenverzorgsters nodig als vriendelijke, die zich consistent willen 
inzetten, ook als een bejaarde de hulp niet apprecieert. Men heeft niet verbaal goed begaafde 
dakwerkers nodig, maar personen die o.a. over een goede lichamelijke prestatiegeschiktheid 
beschikken (i.z. een goede evenwichtszin hebben) en voldoende vooruitziend zijn om de nodige 
veiligheidsmaatregelen te treffen. Politieambtenaren, boekhouders hoeven niet noodzakelijk tot de 
besten te behoren op school, maar hun job vereist dat ze objectief registreren, oordelen en handelen, 
enz.… Elke job of elk beroep vereist SPECIFIEKE KWALITEITEN en die spelen bij het opleidings- en 
selectieprocessen een relatief beperkte rol in vergelijking met de cognitieve. Zoals in het vroeger 
aangehaalde beeld, waarbij de school- en beroepsloopbaan gesymboliseerd werden door een 
loopwedstrijd, zijn degenen met de "kortere benen" (= minder goede cognitieve mogelijkheden) 
normaal de verliezers van de "langbenigen" (= met een hoger (i.z. verbaal) IQ). Komt daarbij dat de 
aangehaalde niet-cognitieve professionele kwaliteiten, belangrijke persoonlijkheidseigenschappen 
zich nog ontwikkelen, tot uiting komen NA de puberteit (wanneer ook de fysiologische groei volledig 
is) en eventueel zelfs pas in het begin van de beroepsloopbaan, wanneer die echt kansen krijgen zich 
te uiten (bijv. de zin om (zelfstandig) te ondernemen). Een harde werker wordt men niet in één dag, 
dat is vooral een kwestie van gewoontevorming. Zelfs informatica-geletterdheid kan nog flink 
bijgeschaafd worden op oudere leeftijd. 
 
Zolang het lager onderwijs en het voorbereidende technisch en  beroepsonderwijs vnl. blijven 
selecteren op grond van taal, wiskunde e.a. theoretische vakken en niet méér op praktische 
vaardigheden, attitudes en persoonlijkheidskenmerken, zoals zorgzaamheid, sociale kwaliteiten,… 
uitgaande van actuele beroepsprofielen,… blijft het a.h.w. dweilen met de kraan open om de 
geschikte kandidaten te vinden via de 120 soorten BSO- en 101 verschillende TSO-opleidingen derde 
graad zonder specifieke vakgebonden eindtermen ontwikkeld te hebben (i.z. vanuit de 
beroepsprofielen van de SERV). Volgens het Rekenhof (2014, p. 40) werden de betreffende 
bepalingen van het decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen en "kwalificatiestructuur" 
nooit uitgevoerd. Door de globale invoering van eindtermen voor algemene vakken is de selectie in 
die gebieden versterkt, terwijl die er niet is voor arbeidsmarktgerichte vakken. 
 
Is het misschien ook nodig dat aantal types studierichtingen te beperken, sommige te verbreden, te 
actualiseren,…bij de hervorming van het secundair onderwijs? Worden onderwijsniveaus en 
kwalificatieniveaus niet te sterk aan elkaar gekoppeld? De VLOR zou voor een principieel onderscheid 
pleiten tussen kwalificatiestructuur en opleidingsstructuur, m.a.w. de regelgeving zou niet de 
toewijzing van een onderwijsniveau of een onderwijsvorm aan een bepaald niveau van 
(professionele) kwalificatie(-structuur) omvatten (Rekenhof, 2014, p. 33), noch omgekeerd. 
 
 
Behalve meer aandacht voor SPECIFIEKE arbeidsmarktgerichte kwaliteiten tijdens de 
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beroepsopleiding, blijft ongetwijfeld  het STEM-actieplan ook noodzakelijk om een brede, solide 
wetenschappelijk-technische basis te leggen voor degenen die dat aankunnen. De "harde" technische 
opleidingen in de studiegebieden zoals bouw, chemie, hout, koeling en warmte, mechanica-
elektriciteit,…omvatten echter maar 9% van het totale opleidingsaanbod in de derde graad TSO en 
BSO (Rekenhof 2014, p.29). Daar zou dienen aan gesleuteld door het beleid om vragen van de 
arbeidsmarkt en aanbod van het onderwijs beter in evenwicht te brengen. Nu worden volgens 
hetzelfde Hof in meer dan de helft van de onderwijszones minder succesvolle, grote (= talrijk 
bevolkte) opleidingen aangeboden, terwijl ook in meer dan de helft van die zones maar 12 van de 27 
grote, succesvollere opleidingen mogelijk zijn. Is dat ook een gevolg van ontbrekende of nieuwe 
competenties van het onderwijzend personeel? Hoe leerkrachten opleiden, kandidaat-lesgevers 
aantrekken uit het bedrijfsleven die de moderne technieken beheersen en kunnen overdragen? 
 
Voor degenen voor wie de STEM-opleiding te zwaar is, zou men o.a. (praktijk-)stages, echt 
werkplekleren en individuele beroepsopleiding meer ingang kunnen doen vinden via het BSO. Daarbij 
is het van groot belang dat er rekening gehouden wordt met het eigen tempo en leervermogen van 
de leerling. Zes op de 10 schoolverlaters BSO én TSO vinden dat het onderwijs een slechte 
voorbereiding geeft op een job; bij de werkgevers zou zelfs maar liefst 70% vinden dat schoolverlaters 
niet goed voorbereid zijn volgens onderzoek van Tempo-Team (De Morgen van 14/10/2014). Hoe is 
het anders te verklaren dat in de hier gerapporteerde gegevens zeer grote meerderheden van  TSO- 
en BSO-subjecten antwoordden dat ze andere studies zouden volgen (zowel qua niveau als richting) 
mochten ze kunnen herbeginnen aan hun secundaire schoolloopbaan! 
   
In een gelijkaardige context hadden Verhaest en Schatteman (2010) op grond van de SONAR-
databank vastgesteld dat gedurende de zeven jaar na het verlaten van de school ongeveer de helft 
van de maandelijkse observaties i.v.m. beroepsactiviteiten leidden tot een ontbrekende match (qua 
niveau) tussen baan (of werkloosheid) en opleiding in Vlaanderen. Minstens 30 à 40% was 
overschoold. Een 15 à 20% combineerde overscholing met werkloosheid. In tegenstelling met de 
algemene tendens dat het aantal matchen toeneemt met de tijd of dienstjaren was dat blijkbaar niet 
het geval bij BSO- en VIZO-gekwalificeerden. Volgens een onderzoek bij 5000 werknemers door SD 
Worx zouden zelfs vier op tien binnen het jaar al een nieuwe job willen, ontnuchterd over het gebrek 
aan groeimogelijkheden en kansen op zelfontplooiing binnen het bedrijf (Jobat, De Standaard 
26/4/1013). 
 
Merkwaardig in dat verband is dat aan hoger opgeleiden in principe minder omschakelingseisen 
gesteld worden dan aan “gemiddeld” geschoolden: bijv. een arts, leerkracht, informaticus, architect,.. 
.oefenen normaal en beroepshalve de taken uit waarvoor ze opgeleid zijn. Ze doen dat niet alleen 
functioneel, maar ook rekening houdend met een aantal cognitieve, culturele en morele standaarden 
eigen aan hun beroep. Een oud-leerling haartooi, kleding, schoonheidsverzorging, houtbewerking, 
publiciteit,…  is  absoluut niet zeker, in de lijn van de gevolgde opleiding de kost te verdienen, wel is er 
veel kans dat het op een andere manier zal moeten gebeuren. Vergt de arbeidsmarkt van dergelijke 
"gemiddeld" opgeleiden geen groter aanpassingsvermogen (o.a. informatica-geletterdheid) en 
menselijk kapitaal dan van "hoger" geschoolden (die in principe over meer alternatieven en uitwegen 
kunnen beschikken)? In het beroepsonderwijs kan men een aantal technieken (bijv. hoe een goede 
pen- en gatverbinding, zwaluwstaartverbinding, enz... maken) aangeleerd hebben, nuttig om 
bepaalde bedrijfsfuncties te vervullen, maar die kunnen tot de meest verschillende 
(arbeids)resultaten leiden, al naargelang de intenties van het individu en i.z. van de werkgever die de 
arbeidsopdrachten geeft. Dit wijst op de wisselvallige samenhang tussen opleiding en later 
uitgeoefende jobs door afgestudeerden TSO en vooral BSO. 
 
Ook het Rekenhof (2014, p.24) kwam tot de conclusie dat verschillende BSO- en TSO-opleidingen 
kunnen leiden tot eenzelfde beroep en één opleiding tot verschillende beroepen; open staan voor 
diverse mogelijke jobs en functies is dus een must voor die afgestudeerden; ook als het gaat om 
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schoonmaken van kantoren e.a. gebouwen, onderhoud van openbaar groen, vuilnis en afval in steden 
en dorpen helpen ophalen en verwerken. Zo bleek in elk geval uit de beroepsactiviteiten van 
minstens 15 van de 74  (of 20,3% van) gevolgde BSO-subjecten. Wat voor nut heeft de behaalde BSO-
kwalificatie voor hen gehad? Voeg daar aan toe dat de VDAB verklaarde dat in 2014 voor 95.700 
vacatures GEEN of nauwelijks diploma-vereisen gesteld werden (De Standaard, 14/01/2015). 
 
Banen voor het leven zijn zeldzaam geworden voor gemiddeld geschoolden. Doordat bij BSO-
afgestudeerden de job relatief vaak NIET in het verlengde ligt van de doorlopen studierichting, zou in 
principe een open geest en brede polyvalente opleiding aan de basis de grootste garantie  kunnen 
bieden om "flexibel" te kunnen omschakelen qua functie en beroep. Kan dergelijke eigenschap soms 
niet in tegenspraak zijn met de eveneens vaak vereiste kwaliteiten zoals continue perfectionering, 
kritische zin, bereidheid om zich levenslang verder te vervolmaken, te specialiseren, duurzaam te 
zijn? De opleiding zou in elk geval afgestemd moeten zijn op het ontwikkelingsniveau, de talenten en 
de handicaps van de doelgroep, beseffend dat het onderwijs niet kan voorbereiden op alle (i.z. 
nieuwe) beroepen en functies, maar als het mogelijk is ook op diverse jobs, om flexibel op vragen van 
de arbeidsmarkt te kunnen reageren. De inhoud van beroepen en jobs wijzigt immers tijdens de 
uitoefening: bijv. onder toezicht van een ploegbaas bepaalde lokalen schoonmaken wordt nadien 
zelfstandig, alleen het betreffende gebouw of een woning schoonmaken en nadien ook met de 
smartphone opgeven aan betrokken werkgever en klant hoeveel uren men gepresteerd heeft, waar, 
wanneer, met gebruik van dienstencheques, enz. Zo'n wijziging van opdrachten kan op zich 
problemen stellen om ze uit te voeren en het kan nodig zijn die veranderingen stap voor stap voor te 
bereiden, te begeleiden.    
 
Het grote aantal mismatchen, mede door de ambivalentie en dissonantie qua gestelde eisen in het 
beroepsleven, evenals de verlengde leerplicht of langere studies die professionele illusies scheppen, 
verklaren misschien waarom veel mensen “ongelukkig en/of ontgoocheld” zijn, openstaan voor 
poujadisme en voor “politieke leiders” die beloven de wereld veiliger, beter te zullen maken. Het 
risico dat men zijn job, partner,… verliest, zich achtergesteld voelt, is er in de huidige 
individualistische maatschappij niet kleiner op geworden t.o.v. vorige eeuw. Reacties zoals politieke 
en syndicale manifestaties kunnen wellicht mede in die context begrepen worden, vooral als bankiers 
en ondernemers bonussen blijken op te strijken die tientallen malen het jaarloon van een gewone 
werknemer overtreffen. 
 
Specifieke leer-werkbedrijven en -loopbanen, stageperiodes, aangepaste leermodules, alternatieve 
praktische leerroutes, in persoonlijk contact met een "leermeester-gedragsmodel" (nà een brede 
basis) zouden het gewenste competentieprofiel kunnen bijbrengen, vnl. wanneer maatschappelijke 
eisen een rol spelen, om een goede dienstverlening te verzekeren, bijv. als gerante van een 
warenhuis, als brandweerman, als immo-handelaar, huisbewaarster,…. Dat een brede én kwalitatief 
goede basisvorming daartoe van belang is, merkten Pollmann-Schult en Büchel (2004) op, om een 
goede match mogelijk te maken bij de overgang van school naar werk in Duitsland. 
 
Daar informatietechnologie en automatisering steeds meer menselijke arbeid vervangen, loopt een 
steeds groter procent van de bevolking het risico in andere arbeidsomstandigheden terecht te komen 
dan voorzien (bijv. i.pl.v. assemblagebedrijven van auto's, van TV-toestellen,… waar robots arbeiders 
vervangen) en in werkomgevingen waar men zich nu nog geen precies idee kan van vormen. Vijftig 
jaar geleden kon men zich moeilijk voorstellen dat ICT-diensten zo'n grote rol zouden spelen in ons 
dagelijkse leven. Aansluiting van onderwijs op beroepsactiviteiten en voorbereiding ook op zinvolle 
vrijetijd, adequate consumptie vereisen een open attitude t.o.v. (nu nog) ongekende mogelijkheden 
en werkomgevingen, indien echte jobs niet meer aan eenieder te geven zijn en t.o.v. vervangende 
bezigheden: vrijwilligerswerk, mantelzorg,… vrijetijdsbesteding, zonder zichzelf of anderen schade te 
berokkenen. De vrijetijd, het middenveld, ICT, media,... zouden kunnen helpen, om zelfstandig kennis 
en vaardigheden te verwerven in de zoektocht, ook buiten scholen: het internet, verenigingen, 
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contacten en confrontaties met nieuwe groepen en personen. 

 

2.1.6 Vergelijking van een aantal succesvolle en niet-succesvolle individuen 
per kwalificatiegroep  

 
Steunend op relevant gebleken criteria voor succes op de arbeidsmarkt o.a. volgens Goos & Manning 
(2007), Kalleberg (2011) ( i.c. de hoogte van het maandloon, het hebben van een contract van 
onbepaalde duur, niet werkloos zijn, de tevredenheid over het verloop van de eigen beroepssituatie, 
het hebben kunnen bijleren in een vorige job, de autonomie in de job op 35 jaar, de intrinsieke 
motivatie, het niet hebben van stress, het kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen bij de 
beroepsuitoefening en niet lijden aan demotie) werd nagegaan wie op hoeveel van genoemde 9 
criteria beter dan het gemiddelde scoorde en voor wat betreft zijn professionele situatie oordeelde 
dat hij/zij redelijk tevreden was met wat bereikt werd en/of verklaarde zich te kunnen uitleven in 
zijn/haar werk. Zie tabellen 57 bis en 58. (De verschillen in die tabellen werden niet getoetst). 
 
Volgende tabellen geven een zicht op de resultaten: 
 

 Tabel 58: verdeling van de succesratio’s per kwalificatiegroep 

 Tabel 59: aantal en percentage individuen met een succesratio van minimum 70% per 
kwalificatiegroep 

 Tabel 60: aantal en percentage individuen die één of meerdere bijscholingen i.v.m. 
informatica volgden, opgedeeld naar kwalificatiegroep en al dan niet succesvol zijn in het 
beroepsleven  

 Tabel 61: het gemiddeld aantal uren gevolgde bijscholing i.v.m. informatica per 
kwalificatiegroep en al dan niet succesvol zijn in het beroepsleven 

 Tabel 62: het gemiddeld loon op 35-jarige leeftijd van wie al dan niet bijscholing informatica 
gevolgd heeft per kwalificatiegroep  
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Tabel 57 bis. Criteria (1) om succesvolle individuen te onderscheiden van niet succesvolle 
 
(1) Algemeen: We beschouwen een individu als succesvol op een bepaalde variabele indien die beter scoort dan het 

gemiddelde van de groep gekwalificeerden. 
  

 
gemiddelde 

gekwalificeerden 
criterium: 

Een individu is succesvol als: 

1 maandloon 6,57 maandloon > 6,57 

2 contract onbepaalde duur (%) 57,64 %> 57,64 

3 werkloos (%) 7,44 %<7,44 

4 oordeel beroepssituatie nvt 
Antwoordcategorie 1 : Ik ben redelijk tevreden met wat ik bereikte.  
of 2:Ik kan me volledig uitleven in mijn werk. 

5 bijleren uit vorige job 2,55 score>2,55 

6 autonomie job 7,70 score>7,70 

7 intrinsieke motivatie 8,69 score>8,69 

8 stress 4,89 score<4,89 

9 persoonlijke ontwikkeling 6,11 score>6,11 

10 demotie 16,28 score<16,28 

 

 

 

Tabel 58. Verdeling van de succesratio’s (1) per kwalificatiegroep 
(verschillen niet getoetst) 
 

 

succesratio % 
N 

ASO 
N 

TSO+HO 
N 

TSO 
N 

KK TSO 
N 

BSO 
N 

KK BSO 
N 

VIZO 
N 

zonder 

100 14 6 3 1 2 1  1 

90-99 27 1 5 1 2   1 

80-89 38 3 11 1 3 2 1 4 

70-79 21 2 9 5 5 4 4 3 

60-69 19  18 1 12 11 5 11 

50-59 20 5 10 6 12 6 3 6 

40-49 8 2 4 4 15 4 3 14 

30-39 8 2 6 5 9 2 3 7 

20-29 6  3  12 4 3 10 

10-19   2 1 2 1 3 6 

0-9 2   1   1 3 

NVT 4  1   1  4 

 
(1) De succesratio is de verhouding tussen het aantal variabelen waarop men succesvol is en het aantal variabelen waarop 

men een score heeft, uitgedrukt in %. Een probleem vormen de missing values. Sommige individuen hebben geen 
scores op één of meer variabelen en dus ook geen beoordeling van al of niet succesvol zijn.  Individuen die minder dan 
8 scores hebben komen verder niet in aanmerking (NVT).  
We beschouwen een individu als succesvol als hij of zij minimaal een succesratio van 70% haalt. Concreet: 7 of meer 
succesvolle criteria ongeacht het aantal missing values en 6 succesvolle scores indien slechts 8 variabelen aanwezig 
met een score. 
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Op de leeftijd van 35 jaar voldeden 60% van de ASO-respondenten aan genoemde criteria. Zie tabel 
59. Daarop volgden de TSO + HO- en de twee  TSO-groepen met  respectievelijk 57, 39 en 31%. 
Kwamen daarna de twee BSO-categorieën, VIZO's én de schoolverlaters zonder kwalificatie met 
achtereenvolgens 16 (na zesjarige studie), 19 (na KK), 19 (VIZO) en 13%. De niet gekwalificeerden 
sloten dus de rij met 13%. 

 
Tabel 59. Aantal en percentage individuen met een succesratio van minimum 70% per kwalificatiegroep 
(verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie 
N 

succes 
N  

totaal 
% 

succes 

totaal 181 492 37% 

ASO 100 167 60% 

TSO+HO 12 21 57% 

TSO 28 72 39% 

KK TSO 8 26 31% 

BSO 12 74 16% 

KK BSO 7 36 19% 

VIZO 5 26 19% 

zonder 9 70 13% 

 

 
Deze vaststellingen konden extra-vragen doen rijzen i.v.m. de effectiviteit van het BSO dat 6 jaar 
duurde, omdat die groep het maar "half zo goed of minder" zou doen dan de TSO'ers. Volgens deel I, 
punt 5 situeerden de BSO-oud-leerlingen zich volgens de besproken determinanten-hiërarchie 
"sociometrische status" soms als gemiddeld t.o.v. de andere groepen (zie tabellen 30 en 31), terwijl 
ze er hier minder goed uitkwamen; niet beter dan de VIZO's en nauwelijks wat beter dan de 
ongekwalificeerden ! Zie in dat verband ook de specifieke positie van de BSO-groep KK t.o.v. ASO-
subjecten in de tabellen 29, 30 en 31 volgens dewelke de KK BSO'ers significant negatiever 
gepercipieerd werden dan de ASO medeleerlingen en tabel 32 "periode niet aan het werk geweest 
zijn" rekening houdend met het feit dat 86% van KK BSO mannen waren en 14% vrouwen. Dat 36 van 
de oorspronkelijke BSO-starters het toen geen zes jaar uithielden om school te blijven lopen kon te 
maken hebben met het zich minder sociaal aanvaard weten, en met hun relatief zwak presteren voor 
taal. 
 
De oud-leerlingen zonder certificaat, de BSO'ers, ook de groep die het 6de jaar mét A-attest 
beëindigde en VIZO's waren professioneel duidelijk het minst succesvol. Mogelijke verklaringen voor 
deze bevindingen varieerden, maar konden de hierna omschreven patronen vertonen. Wanneer BSO-
gekwalificeerden (74% vrouwen bij degenen die de 6 jaar volmaakten), zeer vaak na één of meer 
jaren overzitten, uiteindelijk een getuigschrift behaalden, duurde het enige tijd voor zij zich 
realiseerden dat er geen matchende baan te krijgen was. Mede door de relatief beperkte 
aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met hoger geschoolden volgde voor de BSO-
afgestudeerden een harde soms lange confrontatie met de realiteit van de competitieve 
arbeidsmarkt. Gevolgen: of een "vlugge" tewerkstelling op een laag niveau ("overschoold"), of relatief 
lange periodes meemaken van werkloosheid en tenslotte, hoewel gezien vanuit de opleiding 
"kinderverzorgster, haarkapster, kledingmaakster,…."werk moeten doen waarvoor men niet opgeleid 
was (bijv. schoonmaken), of een herscholing volgen, wat sommige werkgevers slechts uitzonderlijk 
mogelijk maakten. 
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2.1.7 Informatica en beroepssucces  

 I.v.m. mogelijke bijscholingsvormen om een tekort qua competenties aan te vullen, was er indertijd 

(jaren 80 en 90) de opkomst van het gebruik van de informatica. Welke van de "gemiddeld" 

geschoolden (TSO-, BSO-, VIZO-oud-leerlingen) maakten daar het meest gebruik van en hoe 

situeerden die zich t.o.v. de ASO-ers en niet-gekwalificeerden? Kon er een verband vastgesteld 

worden met het al of niet succesvol zijn qua beroepsloopbaan en de beroepssituatie op 35 jaar? Om 

de eventuele invloed van ervaring met informatica na te gaan waren er twee informatiebronnen: 

enerzijds de gevolgde bijscholing, anderzijds het gebruik van informatica als vrijetijdsactiviteit. Slechts 

15 TSO- en BSO-uitstromers vermeldden informatica als hobby. Door het geringe aantal leek het niet 

zinvol daar conclusies uit te trekken. 
 
I.v.m. bijscholing waren er echter 210 (zie tabel 60) van de 492 personen die één of meerdere 
opleidingen op gebied van informatica gevolgd hadden tijdens hun beroepscarrière. De tabel 60 laat 
zien dat er misschien een samenhang zou kunnen bestaan tussen het volgen van vorming inzake 
informatica en succesvol zijn professioneel bij de TSO + HO-, TSO-, BSO-, KK BSO en "zonder"-groepen 
(daarvan waren respectievelijk 50% succesvol tegenover 33% zonder succes; 64 tegenover 45%; 50 
tegenover 27%; 43 tegenover 21% en 56 tegenover 6%). Voor één categorie ging het i.v.m. het volgen 
van informatica-opleidingen de omgekeerde richting uit: KK TSO: maar 25% van de succesvollen 
volgden informaticalessen, terwijl 50% onsuccesvolle dat wel deden. Bij de ASO'ers en VIZO's was het 
verschil tussen van de succesratio's slechts 9 en 10%. Deze data lieten voorlopig niet toe conclusies te 
trekken in welke richting het informatica-effect speelde. 

 
Tabel 60. Aantal en percentage individuen die één of meerdere bijscholingen i.v.m. informatica volgden, 
opgedeeld naar kwalificatiegroep en al dan niet succesvol zijn in het beroepsleven 
(verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie Succes gn succes totaal 

totaal 107 (59%) 103 (33%) 210 (43%) 

ASO 65 (65%) 38 (56%) 103 (62%) 

TSO&HO 6 (50%) 3 (33%) 9 (43%) 

TSO 18 (64%) 20 (45%) 38 (53%) 

KK TSO 2 (25%) 9 (50%) 11 (42%) 

BSO 6 (50%) 17 (27%) 23 (31%) 

KK BSO 3 (43%) 6 (21%) 9 (25%) 

VIZO 2 (40%) 6 (30%) 8 (31%) 

zonder 5 (56%) 4 (6%) 9 (13%) 

 
Van degenen die zich effectief qua informatica poogden bij te scholen in het onderwijs voor sociale 
promotie, via de VDAB en/of  het bedrijfsleven zelf, waren ook het aantal uren vorming gekend, 
weergegeven in tabel 61.  Voor alle categorieën, behalve de "korte kwalificatie" TSO leek het erop dat 
meer uren les leidde tot succesvollere beroepsuitoefening. Vnl. de  TSO + HO- en BSO-groepen 
zouden daardoor geholpen zijn: zie het grote aantal uren informaticalessen gevolgd door de 
succesvollen, respectievelijk 254 i.pl.v. 99 voor de onsuccesvollen en 256 i.pl.v. 88 . Bij de ASO-oud-
leerlingen was het verschil tussen succesvollen en onsuccesvollen kleiner, maar dat alles kon ook 
betekenen dat wie succesvol was op de arbeidsmarkt meer informatica-opleiding kreeg. Merkwaardig 
was dat daarnaast werd vastgesteld dat sommige personen zonder getuigschrift, die al dan niet 
succesvol waren op de arbeidsmarkt, een groot aantal uren computerles kregen in vergelijking met 
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de 7 andere groepen (4 subjecten zonder succes 220 uren en 5 succesvolle ongekwalificeerden 293 
uren!).  Wat betekende dat? Hoe was dat te verklaren ? Konden de niet-gekwalificeerden die nieuwe 
competenties niet toepassen als werkloze? Ook niet als ze tewerkgesteld waren? Zetten ze de 
opleiding onvoldoende door? Waren ze niet bekwaam de nieuwe werkmethodes onder de knie te 
krijgen,…..? 
 
Tabel 61. Het gemiddeld aantal uren gevolgde bijscholing i.v.m. informatica per kwalificatiegroep en al dan niet 
succesvol zijn in het beroepsleven 
(verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatie succes gn succes totaal 

totaal 214 126 173 

ASO 211 147 188 

TSO&HO 254 99 202 

TSO 201 103 164 

KK TSO 152 175 170 

BSO 256 88 131 

KK BSO 64 52 56 

VIZO 265 123 158 

zonder 293 220 261 

 

 
Tenslotte werd nagegaan of er een relatie bestond tussen opleiding in informatica en loonpeil (zie 
tabel 62). Voor de ASO- en TSO-afgestudeerden leverde het volgen van informaticacursussen blijkbaar 
niet veel verbetering op. Dit effect viel wel groter uit voor de ongekwalificeerden, ondanks de vele 
"verloren" uren bij sommigen onder deze laatsten. Naast de "verloren" gevallen moeten er wel een 
aantal succesverhalen geweest zijn, anders zou het effect op het loon niet te zien geweest zijn. 
Daarbij aansluitend stelde de VDAB op 20/05/2014 vast dat slechts de helft van de laaggeschoolden 
aan de slag was één jaar na het verlaten van het onderwijs (de andere helft dus niet en die kon zo ook 
niet direct profiteren van eventuele bijscholing). Voor mensen zonder baan, vaak ongeschoolden, was 
het volgen van informatica uiteraard weinig nuttig geweest!  Misschien konden enkele gevalsstudies 
daarbij  wat meer licht werpen op het soms geringe verschil inzake relevante kenmerken, volgens de 
vakliteratuur, tussen niet-gekwalificeerden enerzijds en  BSO- en VIZO-oud-leerlingen anderzijds. Die 
gevalsstudies komen aan bod in 1.9. 
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Tabel 62. Het gemiddelde loon op 35-jarige leeftijd van wie al dan niet bijscholing informatica gevolgd heeft (1) 
per kwalificatiegroep  (verschillen niet getoetst) 

 

 loon 

kwalificatie 
wel 

informatica 
gn  

informatica 
totaal 

totaal 6,9 6,0 6,4 

ASO 7,6 7,4 7,5 

TSO&HO (7,6) 7,2 7,3 

TSO 6,5 6,3 6,4 

KK TSO (5,6) 7,1 6,5 

BSO 5,6 5,0 5,2 

KK BSO (6,1) 6,0 6,0 

VIZO (5,6) 4,6 4,9 

zonder (6,7) 5,2 5,4 

 
(1) Wanneer het gemiddelde berekend is op minder dan 10 individuen staat het tussen haakjes. 

 

2.1.8 Nadere vergelijking van TSO- en BSO-afgestudeerden die het 6de jaar 
succesvol beëindigden 

 
Zoals Van Dorpe e.a. (1995) rapporteerden werden hier initieel ook weinig of geen verschillen 
vastgesteld tussen TSO- en BSO-afgestudeerden wat betreft werkloos en aan het werk zijn (zie 
tabellen 32 en 33). Ook qua aantal interimjobs (tabel 34), contracten van onbepaalde duur (tabel 35) 
en aantal vastbenoemden in de openbare sector (tabel 39) onderscheidden TSO- en BSO-oud-
leerlingen zich niet van elkaar. Dat bleek wel als het ging om het maandloon (zie tabel 36). Terwijl 
TSO'ers zeer betekenisvol gemiddeld méér verdienden dan de BSO-, VIZO- en niet-gekwalificeerde-
groepen, was dat niet zo voor de KK BSO-populatie (86% mannen). Deze onderscheidden zich ook van 
VIZO's en "zonder". Wat betreft het statuut arbeider (zie tabel 37) differentieerde de BSO-categorie 
(na 6 jaar) zich eveneens van de TSO-groep, die gemiddeld minder arbeid(st)ers bevatte (13,7 i.pl.v. 
27,5). 
 
Bij vergelijking van typisch kwalitatieve aspecten van het beroep (zie tabellen 40, 41 en 42), zoals 
"eisen gesteld aan de job", "autonomie bij de uitvoering van de job", "sociaal karakter ervan" op 
vijfendertigjarige leeftijd viel een duidelijk verschil tussen de TSO- en BSO-abituriënten op, waarbij de 
TSO'ers systematisch in banen terecht kwamen waar hogere eisen gesteld werden, meer autonoom 
kon beslist worden hoe gewerkt werd en bij de uitvoering van taken sociale contacten een grotere rol 
speelden.                 
 
Wanneer de respondenten gevraagd werd in hoever ze er belang aan hechten om zich persoonlijk te 
kunnen ontwikkelen via hun beroepsactiviteiten, bleken de TSO'ers dat significant meer te 
appreciëren dan BSO'ers (cf. tabel 51). In die lijn volgden TSO-oud-leerlingen ook betekenisvol méér 
uren bijscholing dan hun BSO-collega's (zie tabel 52). Volgens tabel 59 waren de TSO-subjecten in 
39% van de gevallen succesvol in hun beroepsleven, terwijl dat maar voor 16% gold van de BSO'ers. 
I.v.m. informatica volgden 64% van de TSO-abituriënten bijscholing en 50% van hun BSO-collega's (zie 
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tabel 60). Het respectieve gemiddeld aantal gevolgde uren computerlessen bedroeg 164 en 131 (zie 
tabel 61) en de weerslag ervan op het loon op vijfendertigjarige leeftijd (zie tabel 62) verhield zich als  
respectievelijk 6,4 voor TSO en 5,2 voor BSO. Het verschil tussen TSO en BSO was iets groter (6,3 - 5,0 
= 1,3 i.pl.v. 6,5 - 5,6 = 0,9) bij wie geen informatica-cursussen  volgde dan bij degene die dat wel deed. 
Meer uren informatica bij de BSO-afgestudeerden: 256 i.pl.v. 201 bij de zesjarige TSO'ers (zie tabel 61) 
leek het loonverschil van de BSO'ers t.o.v. TSO'ers iets te verkleinen, maar niet op te heffen. 
 
Omdat Van Dorpe e.a. (1995) schreven dat "de studievorm TSO t.o.v. BSO geen enkele keer de indruk 
kon wekken de kwantitatieve arbeidsmarktintegratiekansen van jongeren te vergroten"(sic) werd aan 
de vergelijking van die categorieën hier bijzondere aandacht besteed, mede omdat ondertussen de 
studievorm "korte kwalificatie" opgeheven werd en de vermoedelijk minder gemotiveerden om 
school te lopen sindsdien verplicht zijn tot 18 jaar door te gaan. Stelt zich niet extra de vraag of het 
gemiddelde niveau o.a. qua studiebetrokkenheid vnl. van de huidige BSO'ers niet gedaald is t.o.v. de 
tijd dat de "korte kwalificatie" nog bestond. Als toen reeds zo'n belangrijke verschillen optraden 
tussen TSO- en BSO-respondenten, die toen de 6 jaar secundair afmaakten, hoeveel te meer zou dat 
het geval kunnen zijn, nu de vermoedelijk minder geëngageerden blijven deel uitmaken van de 
leerplichtige schoolbevolking? Dat verschil qua onderwijsvormen tussen de jaren 80 en later was 
mogelijk nuttig, omdat nu niet meer vast te stellen is welk effecten vroegtijdig schoolverlaten via een 
zgn. "korte kwalificatie" heeft. 
 
Zoals reeds aangehaald kan deze vervroegde uitstroom van BSO'ers mee aan de basis liggen van het 
"paradoxale beeld" volgens het Rekenhof (2014, p. 21) dat de huidige arbeidsmarktgerichte BSO-oud-
leerlingen na een zesde jaar het minder goed doen op de arbeidsmarkt dan niet arbeidsmarktgerichte 
ASO'ers (respectievelijk 16,27 en 11,92% werklozen na één jaar schoolverlaten). Verklaring: met 
"kortere beentjes" (= cognitieve mogelijkheden) kan men moeilijk een loopwedstrijd winnen van 
degenen met "langere benen" (= intellectuele troeven en sociale netwerken). 
 
Bij de hier voorafgaande vaststellingen diende intussen rekening gehouden met het feit dat de TSO-
groep van 72 personen voor 47% bestond uit mannen en voor 53% uit vrouwen, terwijl de BSO-
categorie van 74 individuen slechts 26% mannen telde en 74% vrouwen (zie tabel 1). Om de variabele 
"geslacht" onder controle te houden werden bij volgende  analyses de verschillen qua gemiddelden 
voor de reeds beschouwde veranderlijken op hun significantie getoetst enkel bij vrouwen die een 
TSO- en BSO-getuigschrift bezaten na zes jaar studie mét getuigschrift. 
 
Doordat de meeste vrouwelijke subjecten in het Leuvense woonden was een tweede determinant 
van de aard van de beroepsloopbaan, nl. de "lokale arbeidsmarkt", min of meer onder controle. Idem 
wat betreft de scholen waar de lessen gevolgd werden en de criteria volgens dewelke een leerling 
beoordeeld werd wat betreft de eindtermen of nodige kwalificaties. Qua studierichtingen verschilden 
de TSO- en BSO-subjecten vanzelfsprekend van elkaar. Zie tabel 63. Van de TSO-vrouwen hadden er 
o.a. 9 secretariaat-talen afgewerkt, 5 schoonheidsverzorging, 5 sociale en technische wetenschappen, 
4 handel, 4 zgn. "verpleegaspiranten", terwijl van de BSO-dames er o.a. 18 kinderverzorging gevolgd 
hadden, 8 haartooi, 8 kantoor, 6 gezins-en sanitaire hulp, 5 kleding. 
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Tabel 63. Afstudeerrichting in het secundair onderwijs van de meisjes in de kwalificatiegroepen TSO en BSO 
 

aantal kwalificatiegroep studierichting 

1 TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA 

2 TSO GRIME, MAQUILLAGE, TONEEL 

4 TSO HANDEL 

2 TSO HANDEL TALEN 

1 TSO INDUSTRIELE INFORMATICA 

1 TSO MODE EN KLEDING 

1 TSO RECLAMETEKENEN 

5 TSO SCHOONHEIDSVERZORGING 

9 TSO SECRETARIAAT-TALEN 

5 TSO SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCH. 

1 TSO TECHNIEK-WETENSCHAPPEN 

2 TSO TOERISME 

4 TSO VERPLEEGASPIRANTEN 

1 BSO ETALAGE 

6 BSO GEZINS- EN SANITAIRE HULP 

2 BSO HAARKAPPEN 

8 BSO HAARTOOI 

8 BSO KANTOOR 

4 BSO KANTOOR VERKOOP 

18 BSO KINDERVERZORGING 

5 BSO KLEDING 

1 BSO ORGANISATIEHULP 

1 BSO SCHILDER- EN DECORATIETECHNIEKEN 

1 BSO VERKOOP EN ETALAGE 

 
 
Bij toetsingen van de verschillen qua gemiddelden van meisjes TSO en BSO (zie tabellen 64 en 65) 
kwam opnieuw naar voor dat de TSO'ers significant hogere maandlonen kregen, ze minder het 
statuut van arbeidster en meer dat van bediende in privédienst hadden, er aan hen hogere eisen 
gesteld werden bij de uitvoering van hun job, hun baan een grotere sociale inslag had, ze meer 
streefden naar persoonlijke ontwikkeling, ze succesvoller waren in hun beroepsleven. 
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Tabel 64. Toetsing van verschil in gemiddelden van diverse variabelen tussen de kwalificatiegroepen TSO 
meisjes en BSO meisjes 

variabele N  
TSO 

N  
BSO 

gem  
TSO 

gem  
BSO 

SD  
TSO 

SD  
BSO 

probab signif* 

studieniveau vader 38 53 2,39 1,74 1,33 0,81 +0,004 ** 

studieniveau moeder 38 54 1,95 1,43 1,04 0,69 +0,005 ** 

beroepscategorie vader (SES) 38 54 3,63 2,83 1,46 1,16 +0,004 ** 

beroepscategorie moeder (SES) 38 54 1,58 1,22 2,06 1,50 +0,339  

categorie woning 38 54 2,97 2,70 0,64 0,66 +0,054  

IQ pretest 32 41 97,59 92,02 7,37 13,95 +0,044 * 

IQ posttest 38 54 104,82 100,24 7,80 13,43 +0,063  

IQ verbale schaal lj3 25 39 89,04 85,13 5,46 6,94 +0,020 * 

IQ performantie schaal lj3 25 39 98,68 93,23 9,86 12,56 +0,071  

IQ volledige schaal lj3 25 39 92,60 87,44 6,76 9,22 +0,019 * 

rekentest lj 1 33 48 23,55 14,83 40,97 45,45 +0,381  

TR 34 rekenen 26 34 44,58 41,15 8,62 10,92 +0,193  

SLVH techn lezen 33 48 21,45 21,09 7,29 9,36 +0,853  

SLVH begrijpen 33 48 30,58 28,00 10,64 11,77 +0,318  

TR 34 spelling 26 35 35,38 34,57 9,80 11,39 +0,771  

% taal in LO 25 33 80,32 76,70 8,14 7,78 +0,091  

% rekenen in LO 25 33 77,96 72,30 6,93 7,46 +0,005 ** 

% totaal in LO 23 32 81,65 76,88 6,91 7,83 +0,023 * 

studeeractiviteiten lj 5 19 24 5,53 3,75 2,84 2,57 +0,038 * 

studeeractiviteiten lj 6 18 19 6,11 5,63 2,76 2,39 +0,575  

frequentie lectuur 21 27 3,19 3,13 2,25 2,13 +0,924  

aard lectuur 21 26 3,43 2,58 1,08 1,03 +0,008 ** 

N kinderen gezin 38 54 2,42 2,74 1,06 1,18 -0,186  

sociometrie lj 1 + 30 46 18,42 17,35 11,93 9,79 +0,671  

sociometrie lj 1 - 30 47 6,93 9,96 6,66 10,91 -0,199  

sociometrie lj 1 verschil + en - 30 46 11,49 7,40 12,84 15,56 +0,235  

% niet gewerkt 38 55 15,26 13,58 17,79 14,59 +0,619  

% gewerkt 38 55 76,92 77,07 23,35 18,22 -0,972  

aantal interimjobs 38 55 0,34 0,40 0,88 1,24 -0,805  

contr_onbepaalde_duur 38 55 52,05 48,51 32,21 29,96 +0,588  

maandloon_L_lineair_def 37 54 5,73 4,70 1,92 1,46 +0,005 ** 

stat_arbeider_prive 38 55 5,08 20,22 14,83 28,10 -0,003 ** 

stat_bediende_prive 38 55 49,18 32,95 36,45 35,45 +0,034 * 

stat_vast_openbaar 38 55 6,08 5,24 21,10 17,89 +0,836  

096_som_hoge_eisen_job_L 36 55 15,67 13,35 2,10 2,02 +0,000 *** 

096_som_autonomie_job_L 36 55 7,28 6,89 1,85 1,01 +0,201  

096_som_sociaal_job_L 36 55 12,53 11,42 1,93 2,10 +0,013 * 

schoolkennis 36 55 2,50 2,82 0,81 0,88 +0,086  

verband inkomsten_studies 37 55 2,03 2,13 0,80 0,92 +0,592  

som_tevredenheid_job_L 36 55 43,97 42,38 4,39 4,86 +0,116  

persoonl_ontwikkeling 37 55 5,84 5,18 1,21 1,26 +0,015 * 

cultureel 37 53 1,35 1,30 1,03 0,95 +0,815  

gezondheidsbevorderend 37 53 3,01 2,81 1,24 1,30 +0,462  

evasief 37 53 1,78 1,91 1,06 1,27 -0,634  
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Tabel 65. Toetsing van verschil in gemiddelden van diverse andere variabelen tussen de kwalificatiegroepen TSO 
meisjes en BSO meisjes 
 

variabele N  
TSO 

N  
BSO 

gem 
 TSO 

gem 
 BSO 

SD  
TSO 

SD  
BSO 

probab signif* 

aantal kinderen 38 55 1,34 1,47 1,10 1,17 -0,588  

partner_werkloos_periode 9 20 2,11 1,95 1,17 1,15 +0,730  

beroepenklasse V 38 53 4,50 3,66 1,69 1,43 +0,012 * 

beroepenklasse M 17 28 4,00 3,18 1,50 1,25 +0,054  

031_vakantiewerk_duur 25 29 21,28 17,48 29,28 22,88 +0,595  

werkloos_voor_eerste_job 37 55 144,00 206,05 192,49 433,39 -0,416  

aantal werknemers job 35 26 39 6,50 5,56 2,53 2,57 +0,153  

maandloon_1_lineair_def 37 54 3,24 3,17 0,72 0,82 +0,647  

%_eerste_job 37 55 80,68 81,82 21,81 24,24 -0,818  

%_job_30-35 36 55 88,97 83,25 17,18 21,18 +0,179  

aantal jobs 36 55 5,64 5,36 2,29 2,40 +0,588  

stress_mentaal 36 47 1,98 2,08 0,46 0,43 -0,299  

stress_fysiek 36 47 1,56 1,59 0,46 0,40 -0,703  

stress_medicalisering 36 47 1,54 1,53 0,45 0,40 +0,917  

totaaluren_vorming 38 55 429,92 296,85 454,79 552,89 +0,224  

uren_VDAB_opleidingen 38 55 88,00 69,95 305,98 257,67 +0,759  

vorming informatica 38 55 60,87 24,58 123,68 70,36 +0,076  

succesratio 37 55 5,51 4,00 2,18 1,63 +0,000 *** 

 

 
De aangehaalde verschillen in het voordeel van de TSO-vrouwen t.o.v. de BSO-dames werden wellicht 
mee bepaald door een gunstiger familiale achtergrond. Zie tabellen 64 en 65. De ouders van de TSO-
meisjes deden hogere studies, de beroepsklasse waartoe de vader behoorde en zijn 
sociaaleconomische status was hoger, het IQ volgens de Terman Intelligentieschaal bij het begin van 
het kleuteronderwijs lag hoger, idem voor het verbale IQ en het IQ voor de volledige "Wechsler 
Intelligentietest voor Kinderen" in het 3e leerjaar lager onderwijs (niet voor het performantie deel). 
Ook de schoolresultaten voor rekenen en totale schooluitslagen vielen uit in het voordeel van de 
TSO'ers. Deze laatsten zouden zich ook meer op studie toegelegd hebben in het 5e leerjaar lager 
onderwijs en meer "leerzame" lectuur doorgenomen hebben bij het begin van het secundair 
onderwijs. Deze vaststellingen kwamen grotendeels overeen met de resultaten van vorige analyses 
waarbij het ging om de vergelijkende studie van alle oud-leerlingen van acht onderwijsvormen, 
meisjes en jongens door elkaar. 
 
Omdat Van Dorpe e.a. (1995) kwalitatief geen grote verschillen tussen TSO en BSO meenden op te 
merken gingen we hier nog op door. Bij vrouwen konden volgens genoemde onderzoekers 
gezinskenmerken een relatief grote invloed  hebben. Het aantal kinderen ten laste onderscheidde 
beide groepen echter niet. Zie tabel 65. Dat was ook het geval wat betreft de werkloosheidsduur van 
de partner, de beroepsklasse van de moeder (in principe het "rolvoorbeeld"). Het aantal dagen 
werkloosheid vooraleer een eerste job gekregen werd, de grootte van het bedrijf waar men 
tewerkgesteld was, zelfs het maandloon bij de eerste baan, het procent van de tijd dat men 
buitenshuis werkte, het aantal jobs dat men had tot het vijfendertigste jaar, de stress waaraan men 
zou onderhevig zijn onderscheidde de twee subgroepen niet, wel hun respectieve succesratio's. 
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BSO-dames maakten echter relatief vaak een echtscheiding mee en het vroegtijdig (VOOR het 25e 
jaar) overlijden van een ouder: in 35 en 11% van de gevallen; bij hun TSO-collega's was dat maar voor 
16 en 3% zo. Zie tabel 66. Ook bleek dat 12 of 23% van de BSO-meisjes reeds moest overzitten in het 
lager onderwijs tegen slechts 1 of 3% van de TSO-subjecten. In het secundair moesten 27 of 71% van 
de TSO-vrouwen en 23 of 42% van BSO-dames blijven zitten. 

 

 
Tabel 66. Frequentietabellen i.v.m. bijscholing, familiale toestanden, overzitten,… voor de kwalificatiegroepen 
TSO meisjes en BSO meisjes 
(verschillen niet getoetst) 
 

kwalificatiegroep wel niet totaal 

 Bijscholing alle vormen 

TSO 33 (87%) 5 38 

BSO 38 (69%) 17 55 

 Bijscholing VDAB 

TSO  4 (11%)  34 38 

BSO 8 (15%) 47 55 

 Bijscholing informatica 

TSO 25 (66%) 13 38 

BSO 14 (25%) 41 55 

 Gescheiden 

TSO 6 (16%) 32 38 

BSO 19 (35%) 36 55 

 Bis in LO 

TSO 1 (3%) 37 38 

BSO 12 (23%) 41 53 

 Bis in SO 

TSO 27 (71%) 11 38 

BSO 23 (42%) 32 55 

 Overlijden 1 of beide ouders 

TSO 1 (3%) 37 38 

BSO 6 (11%) 49 55 

 vakantiewerk 

TSO 24 (63%) 14 38 

BSO 28 (51%) 27 55 

 werksituatie partner 

 werkend 
werkloos/OCMW/ 

ziekenkas 
gn partner totaal 

TSO 32 (84%) 1 5 38 

BSO 44 (80%) 1 10 55 

 

 
Omdat de spreiding van het aantal uren bijscholing (zie SD's in tabel 65) zo groot was door het aantal 
individuen dat geen bijkomende vorming genoot, leek het opportuun na te gaan of er tussen beide 
beschouwde subgroepen verschillen bestonden op het vlak van het al dan niet volgen ervan. Volgens 
tabel 66 kregen 33 of 87% van de TSO-dames enige vorm van extra-opleiding en 38 of 69% van BSO-
leeftijdsgenoten. Het belangrijkste verschil tussen de twee groepen kwam echter naar voor als het 
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ging om informatica-opleiding: voor 25 of 66% was dit het geval voor TSO'ers en slechts voor 14 of 
25% van de BSO-oud-leerlingen. 
  
Globaal besluit: ondanks lagere lonen, werk dat vaak minder kansen bood om zich persoonlijk te 
ontwikkelen, o.a. op gebied van informatica,…. waren BSO-vrouwen even vaak tewerkgesteld als hun 
TSO-collega's maar deden ze dat in minder voordelige omstandigheden, i.z. met een kleiner sociaal 
netwerk (i.c. een ouder vroeg overleden, zelf gescheiden,…) en met wat minder studiegerichtheid of 
verbale mogelijkheden. Zoals reeds eerder aangehaald: wie origineel over  minder mogelijkheden 
beschikte, kreeg er later o.a. in het professionele leven ook vaak minder en omgekeerd. Was dat een 
nieuwe bevestiging van Dronkers' (2014) visie op het onderwijs als instandhouding van de sociale 
ongelijkheid? Volgens het Rekenhof (2014, p.22) kwamen er één jaar na het afstuderen geen 
zesjarige grote BSO-opleidingen voor bij de succesvolle (qua kansen op tewerkstelling z.m., matching 
buiten beschouwing gelaten), tenzij er een zevende jaar aan werd toegevoegd. 
 
Opvallend was nog dat de correlatiecoëfficiënt tussen de totaalscore voor de intelligentietest WISC, 
afgenomen in het derde leerjaar lager onderwijs, en het inkomen op vijfendertigjarige leeftijd 0,40 
bedroeg voor de TSO meisjes en gelijk was aan 0,00 voor de BSO-vrouwelijke leerlingen. Bij hen hield 
het werk blijkbaar geen verband met cognitief presteren en speelden andere kwaliteiten en milieu- 
en persoonlijkheidsfactoren (emotionele, fysieke?) een belangrijker rol bij het omzetten van 
beroepsprestaties in verdiensten. Selecteert de school vnl. op grond van cognitieve prestaties dan 
moet men niet verwonderd zijn dat veel mislukkingen i.v.m. tewerkstelling achteraf te beurt vallen 
aan BSO-afgestudeerden en dat zij op de arbeidsmarkt verdrongen worden door TSO'ers en ASO'ers 
die de "goede, interessantste" jobs inpikken. 
 
Dat voor het adequaat uitoefenen van hogere functies het intelligentieniveau een belangrijke rol 
speelt ligt voor de hand; die gave differentieerde echter ook "gemiddeld" betaalde jobs en die 
eigenschap gaat blijkbaar vnl. voor de TSO'ers een groter gewicht krijgen naarmate de 
beroepsloopbaan vordert, terwijl de oorspronkelijke dagschoolopleiding aan belang gaat inboeten 
met toenemende anciënniteit, in de eerste plaats voor de lager geschoolden o.a. BSO-
afgestudeerden. 

 

2.2  Gevalsschetsen van niet-gekwalificeerden  

 
Ter vervollediging van de gevalsstudies van “gemiddeld gekwalificeerden” op de arbeidsmarkt leek 
het goed om de zoëven geschetste vaststellingen ook te illustreren aan de hand van 
loopbaanschetsen van enkele typische niet-gekwalificeerden. Hoe brachten bepaalde subjecten die 
dagscholing én een getuigschrift of diploma behalen niet hadden kunnen of willen combineren, het 
er vanaf op de arbeidsmarkt? 
 
Dat een “slecht" voorbereidende scholing beroepssucces niet steeds in de weg stond bewees een 
aantal niet-gekwalificeerden vnl. in domeinen waarvoor geen typische opleiding via dagscholing op 
een “gemiddeld niveau” bestond: in de logistiek (in koerierbedrijven, op de luchthaven, in 
internationaal vervoer), in de verkoop en marketing, muziek-business, horeca. 
 
Merkwaardig was ook dat enkele jongeren de school vroegtijdig verlieten, zoals geval 4 hierna, bijv. 
door overlijden van ouders, of om ouders te helpen met uitbaten van een zaak (bijv. een 
kermiskraam). Laatstvermelde volgde daardoor als enige op 492 nooit secundair onderwijs, maar 
behaalde uiteindelijk (als 30-jarige) wel een getuigschrift van het VIZO (bedrijfsbeheer inbegrepen). 
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Ook waren er enkelen van wie de transitie van school naar werk niet steeds duidelijk was: ze volgden 
(in principe) nog lessen in een onderwijsinstelling, maar investeerden in feite meer tijd in hun “werk” 
na de schooluren (bijv. in de horeca). Weer andere personen waren ingeschreven als werkloze, waren 
zgn. op de arbeidsmarkt, maar hielden zich in de eerste plaats bezig met nieuwe studies of 
bijscholing. De kort na hun secundaire studies verlengde leerplicht en nieuwe 
arbeidsomstandigheden werkten dat in de hand. Dit gold i.z. voor de hierna besproken subjecten 1 
en 4, geboren in 1964, die 18 jaar werden in 1982, terwijl de verlengde leerplicht pas ingevoerd werd 
in 1983 en volledig geïmplementeerd was vanaf 1987, het jaar waarin de jongste follow-up-cohorte 
(geboren in 1968 + 18 = 1986) afgestudeerd was. 
 
Onder de personen zonder enig certificaat kwamen geen allochtonen voor. Degenen met Italiaanse, 
Hongaarse, Marokkaanse, Spaanse, Turkse ouders behaalden één of meerdere kwalificaties en een 
paar van hen waren op het ogenblik van de rondvraag teruggekeerd naar hun geboorteland. 
 
Subject 1 verliet reeds in het 2e jaar BSO (bouw) (na overzitten) de dagschool en begon een opleiding 
van bakker (onder druk van ouder) via leercontract van het VIZO. Na 1,5 jaar gestart als helper in een 
andere bakkerij; na 6 maand: “bakkersgast” en daar 2 jaar verder gewerkt tot legerdienst diende 
vervuld. Daarna bakkersgast in nog andere bakkerij: 3 maand. Dan: paar maand werkloos en halftijds 
in dienst in een psychiatrische instelling, met stagecontract "kok-bakker", maar ook 50% werkloos. 
Daar bleek dat betrokkene allergisch was voor bloem. Overgeschakeld naar Belgapraline en 6 jaar 
gewerkt als “chocolatier” en 4,5 jaar in zelfde functie bij tweede chocoladeproducent. Daarna 1 jaar 
in dienst van een bakker-chocolatier in het Leuvense, 3 jaar van andere chocolatier en 6 maand van 
gelijkaardig bedrijf, beide laatsten in Olen. Daarop als 35-jarige werkloos gedurende 1 jaar. Verrichtte 
sindsdien interimarbeid voor bedrijf in Herent dat sauzen bereidt, voor DHL in  Zaventem, voor firma 
die kippen verwerkt tot worsten, salades, hamburgers,... in Aarschot, voor Raychem in Kessel-Lo, voor 
Graham-Packaging in Rotselaar respectievelijk als “aanmaker”, lader-sorteerder, machine-operator en 
arbeider. Betrokkene maakte zich als 35-jarige ernstig zorgen omtrent de stabiliteit van zijn inkomen 
en beroepssituatie. Hem werd het duidelijk dat hij in de tweedeling van de arbeidsmarkt bij de  
categorie “slechte” jobs terecht gekomen was i.pl.v. bij de “goede”(= vast, dichtbij huis, goed betaald, 
leerrijk,...). 
 
Subject 2 volgde zonder overzitten het lager onderwijs, maar mislukte in het 1e jaar VSO, 
Middenschool Kessel-Lo. Na overzitten kreeg ze een B-attest en ging over naar het 2e jaar 
"personenzorg - algemene voeding", maar mocht niet verder studeren in het 3e jaar. Schakelde dan 
over naar het 2e jaar "industriële wetenschappen" in het Vrij Technisch Instituut Leuven. In het 3e 
jaar van het VTI liep het opnieuw mis en schakelde ze daarop over naar het 3e jaar TSO "handel". In 
het 4e jaar "handel" (niet meer leerplichtig) zou ze opnieuw hebben moeten blijven zitten. 
Ouders vonden daarop dat ze beter kon gaan werken. Vader, taxichauffeur, kon haar in dienst laten 
nemen door een taxibedrijf als "telefoniste", d.w.z. dat ze vnl. gebruikt werd als hulp in de 
huishouding van baas (= stofzuigen, strijken, kinderen van chef opvangen na school,….) én dat ze niet 
meer dan 10 u. per week officieel in dienst genomen werd, terwijl ze in feite 40 u. p/w werkte voor 
haar werkgevers. Door "verraad van een vrouw" controle gekregen van de RVA en na 1 jaar en 3 
maanden: 13 weken uitgesloten geworden om een vergoeding te krijgen voor gedeeltelijke 
werkloosheid, verplicht een boete te betalen van 200 euro + 1 maand "voorwaardelijk". Na 4 maand 
werkloos geweest te zijn in dienst getreden van ander taxibedrijf gedurende 1 jaar, maar zou er 
slechts 8 u per week officieel en daadwerkelijk gepresteerd hebben. Als 22-jarige gaan samenwonen 
en via interimbureau aangeworven door Raychem als inpakster (3 maanden). Daarna contract van 
bepaalde duur gekregen en 1 jaar later van onbepaalde duur. In die periode bevallen van 1e kind. Zou 
toen steeds meer last gekregen hebben van tendinitis en reuma. Na 1 jaar en 9 maanden dienst bij 
Raychem: werkloos. Dat bleef zo gedurende 3,5 jaar; tijdens die periode kreeg ze van de VDAB een 
opleiding  van "administratief bediende". Als 30-jarige in dienst genomen door een professor van de 
KU Leuven, om secretariaatswerk te doen, 20 u. per week. Bevallen van 2e kind. Na 1 jaar en 9 
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maanden opnieuw werkloos gedurende de drie erop volgende jaren, hoewel "dagelijks surfend en 
postulerend om werk te vinden" (sic). Als 35-jarige geschorst qua werklozensteun: partner heeft een 
job van magazijnier bij een privébedrijf. Omdat zijn loon het niet toelaat te huren in het Leuvense, 
gezin verhuisd naar landelijke gemeente in slechte woning. Hij is een Marokkaan en overtuigd Islam-
aanhanger. Gezien "zeer verschillende mentaliteit" (sic) van inwoners van nieuwe gemeente in 
vergelijking met Leuvense leeft betrokkene er zeer geïsoleerd. Bij het invullen van de checklist i.v.m. 
stress geeft ze aan "moeilijkheden niet de baas te kunnen, zich de laatste tijd ongelukkig en 
neerslachtig te voelen,…moeite te hebben om 's nachts te slapen,…". Gaf de indruk de moed 
opgegeven te hebben om nog een enigszins gepaste job te vinden : huishouden zag er chaotisch uit: 
overal flessen, e.a. spullen rondslingerend in huis; ramen, gordijnen: vuil; inkom diende als 
berghok,…. Lessen informatica bij de VDAB gevolgd bleken weinig van nut geweest te zijn, tenzij 
tijdens tijdelijke baan aan KU Leuven. Gemis aan diploma en zwak sociaal kapitaal speelden duidelijk  
een negatieve rol om een geschikte job te vinden. 
 
Subject 3 zat het 5e leerjaar lager onderwijs over en volgde, na 6e klas in het buitengewoon lager 
onderwijs, het 2e beroepsvoorbereidende jaar in het gewoon secundair onderwijs. Na C-attest 
overgeschakeld naar het 3e jaar buitengewoon secundair, richting "metaalbewerking". Na het 4e jaar 
volgde hij nog het 5e jaar "auto-onderhoud" en hernam datzelfde leerjaar om dan zijn legerdienst te 
vervullen. Afgezwaaid als 19-jarige kreeg hij kort nadien een stagecontract als hulp in een magazijn 
van een privébedrijf, nl. een verdeelcentrum van onderdelen van vrachtwagens voor de Benelux. Na 
het einde van het stagecontract, enkele weken werkloos geweest; kon dan beginnen als schoonmaker 
in een ziekenhuis. Na 3 maanden ontslagen en via een interimbureau aan de slag bij melkbedrijf, 
nadien nog bij een ander melkbedrijf en ook nog een brouwerij als handlanger (soms nachtwerk). Die 
periodes als handlanger werden afgewisseld met werkloosheid van 1 of meer maanden, tot hij als 
vierentwintigjarige voor een interimjob aan de slag was in een andere brouwerij in 3 ploegen (vroeg, 
laat en nacht gedurende 7 opeenvolgende dagen). Werd er geconfronteerd met informatisering van 
het werk, maakte mede daardoor depressie door. "Alle werk is zo door informatica beïnvloed dat het 
onzeker maakt. Dat soort werk ligt me niet" (sic). Hij had het zo moeilijk dat hij een poging deed om 
zichzelf te doden. Werd er erg gepest door collega-arbeiders ("drinkers"). Als gevolg van de 
zelfmoordpoging is betrokkene sindsdien invalide voor 66%: aan benen en heup geopereerd; voeten, 
onderbenen verlamd; kan zich moeilijk verplaatsen, loopt met krukken; rugklachten;  "stenen in 
nieren",… last van doorzitwonden,…  jaarlijks paar maanden gehospitaliseerd,…. door moeder 
verpleegd (zolang het kan!!!) en dagelijks gevoed. Volgens checklist i.v.m. stress "heeft hij zich veel 
meer dan gewoon ongelukkig gevoeld; heeft hij regelmatig moeite om 's nachts te slapen, neemt hij 
regelmatig slaap- en kalmeermiddelen, gebruikt hij regelmatig medicijnen (o.a. voor incontinentie + 4 
maal per dag sondering), gaat hij regelmatig naar een arts. Betrokkene en moeder klagen over grote 
medische kosten. Orthopedische steunen aan voeten beschadigen huid zodat die eruit ziet als 
"verzweerd" (sic). 
 
Subject 4 verliet de school omdat hij driemaal het vierde jaar sportwetenschappen moest overzitten 
en zijn vader verloor (kort nadien ook zijn moeder). Begonnen als hulp-magazijnier bij brouwerij 
(werk gekregen met hulp van meter). Daarna beroepsmilitair gedurende 2 jaar; functie: radio-
operator. Werkte daarna 5 jaar als kelner in een taverne met een contract als zelfstandige en een 
procent van de omzet; nadien praktisch 12 jaar verantwoordelijke voor  een productielijn bij een 
industrieel bedrijf. Tenslotte verantwoordelijke voor onderhoud van machines + magazijnier bij 
metaalconstructie-bedrijf. Naast overuren (vaak van 6u. op werk tot 18u.) presterend voor dit laatste 
bedrijf had betrokkene thuis een handel in grasmaaimachines, waar hij dagelijks mee bezig was thuis 
en vooral op zaterdag en zondag (verkopen, onderhouden, herstellen). Deed als jeugdige van 15 tot 
18 jaar  zeer intensief aan looptraining, was kampioen veldlopen bij de junioren. Later recreatief 
voetballer, trainer, gevechtsdanser (capoeira) 2 à 3 u. per week. Fier op zijn werk: eigen kantoortje bij 
groot atelier in metaalconstructiebedrijf. 
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Subject 5 begon secundair onderwijs in de 6e en 5e Latijnse; op internaat geplaatst wegens rebels 
gedrag en overgegaan naar 3e jaar “kunstwetenschappen”: C-attest; nieuwe wissel van school en 
richting “menswetenschappen” leverde geen verbetering op: opnieuw C-attest;  3e maal 3e jaar 
secundair in 4e school en richting “hotel” (BSO): A-attest - daarna nog 2 maand begonnen met 
haartooi; wilde dan niet meer naar school. Ondertussen vanaf 13 jaar alleenstaande moeder 
beginnen helpen die “brasserie” uitbaatte (i.z. in keuken maaltijden klaar maken); na verlaten van 
school zgn. "leercontract" van het VIZO gekregen bij moeder, maar wilde na 1 jaar ook niet meer naar 
lessen van het vroegere CMO, nu Syntra. Vanaf 17 jaar voltijds beginnen werken in een taverne (3 
maand) en dan in een restaurant + feestzaal: stond er in keuken gedurende 4 jaar (halftijds) én hielp 
moeder in haar “brasserie” (halftijds). Op 23 jaar: gehuwd en met partner voltijds werkend voor 
supermarkt (vnl. als hulp van haar partner in afdelingen administratie, boekhouding, beenhouwerij, 
catering) (leerde zo met computer werken en zich in orde stellen op gebied sociale zekerheid na 
bevallen te zijn van dochter en zoon). 6 jaar later: zelfstandige mede-zaakvoerster van  broodjeszaak 
en gescheiden van 1e partner. 2 jaar later : taverne overgenomen + halftijds schoollokalen 
schoonmaken. Op 34e jaar getuigschrift “restaurateur-kok” voor de Middenjury behaald 
(administratief beheer, fiscaliteit inbegrepen; geslaagd doordat moeder haar praktisch optimaal 
voorbereidde). Van dan af zaakvoerster (+kokkin) van een restaurant, samen met nieuwe partner(= 
klusjesman) en moeder (verzorgt onthaal) (op ogenblik van rondvraag 15 personeelsleden). 
 
Subject 6 verloor in 1e jaar secundair onderwijs door een ongeval bijna een arm en was 2 maand 
afwezig op school. In plaats van een jaar over te doen ging hij met C-attest over naar het 2e 
beroepsvoorbereidend jaar. Zat over in 3e jaar houtbewerking (“ik verveelde me echt op school; op 
school leer je af i.pl.v. bij; school is een korset”(sic)). School verlaten toen hij 16 jaar was en kon via 
politicus beginnen als hulp-arbeider bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Hij moest 
er van veel oudere arbeiders in atelier tellers leren nakijken (“op 0 zetten”) en herstellen; ook dat 
vond hij vervelend. Ondertussen presenteerde hij op een lokale radio muziek, slaagde hij in een 
examen voor beheer van “Waters en bossen”, ondanks een onvolledige opleiding, en nam hij deel aan 
wielerwedstrijden. Na ontslag gekregen te hebben bij de Maatschappij voor Watervoorziening (na 1 
jaar dienst) legde hij zich als werkloze 100% toe op training en deelname aan wielerwedstrijden tot 
en met de periode van legerdienst. Hierna werd hij filiaalhouder voor een muziekzaak. Via stage 
kreeg hij introductie in het gebruik van informatica; tevens trad hij op als DJ bij party's. 1 jaar later 
stapte hij over naar een andere muziek- en ICT-handel, waar hij verantwoordelijke was voor de 
afdeling muziek (“vinyl”). Na 6 maand werd hij er ontslagen en was 3 maand werkloos. Via een 
interimbureau kreeg hij o.a. jobs van “koeltechnieker” (= elektro toestellen gaan nazien), van 
parkingwachter bij discotheek (officieel 3 u. per avond, in feite 3 nachten per week werkend en 
fuiven organiserend en animerend); zich ondertussen ingewerkt in muziek-business: DJ voor 
discotheken, muziekgroep opgericht, leren onderhandelen met platenfirma's, radio- en TV-stations – 
eigenaar geworden van frituur- en hamburgerkraam. Zo statuut van zelfstandige ondernemer 
aangenomen. Kocht en verkocht aandelen in muziek-business, frituurkramen (bezat er op bepaald 
ogenblik 7 in buurt van dancings en discotheken). Als dertigjarige alles verkocht en gestart met 
produceren van muziek met synthesizer en muziekgroep. Als leider daarvan zorgde hij er voor dat 
veel werd opgetreden in Oost-Europa (zangeres-partner is Oost-Europese – andere leden van groep 
ook Oost-Europees en werkten voor helft van de prijs van West-Europese muzikanten). Bezat bij 
rondvraag eigen muziekstudio; trad op als manager van de groep (= contacten verzorgen met 
muziekuitgevers, radiostations, publiciteit verzorgen,...). Zou niet alleen vloeiend Engels en Duits 
hebben leren spreken maar ook Russisch (volgens eigen verklaring). “Selfmade man”, ondernemer. 
 
 
Subject 7 zat 3e leerjaar lager onderwijs over en startte onmiddellijk na het 5e LO reeds in het 
secundair: i.c. de aanpassingsklas. Wegens een C-attest overgestapt naar andere school waar ze 
begon in het gewone 1e observatiejaar en mislukte. Mocht schooljaar later overgaan naar het 2e 
beroepsvoorbereidend jaar. Hoewel opnieuw niet geslaagd, "op grond van leeftijd" toegelaten om 3e 
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jaar BSO "haartooi" te volgen. Zat diezelfde klas driemaal over tot het jaar dat ze niet meer 
leerplichtig was. Stempelde daarna en ging "in 't zwart" soms schoonmaken bij derden. Als ze 20 jaar 
was: gehuwd en bevallen van 1e kind. Man bleek een dronkaard te zijn die haar mishandelde. Na 
scheiding woonde betrokkene nog met 2e man samen en beviel van 6 andere kinderen. Als subject 
33 jaar was, zou 2e partner oudste dochters verkracht hebben; hij werd geïnterneerd en alle kinderen 
"geplaatst". Werkte als dertigjarige 3 maanden in beschutte werkplaats (er ontslagen) en 1 jaar als 
keukenhulp in het bejaardenhome van een OCMW. Sinds subject 35 jaar is woont ze in andere stad 
met derde partner. Is er verplicht via "Familiehulp" halftijds te gaan schoonmaken bij bejaarden (300 
euro per maand), maar heeft 1 maand geleden voet omgeslagen en "zo kan ik geen staand werk meer 
doen" (sic). Zegt gewoon "dat werk niet graag te doen: ik mocht er van bejaarden geen 10 minuten 
pauze nemen; moest in de winter ruiten afwassen, ouderen speelden met mijn voeten,… én ik wil 
thuis zijn om telefoon te kunnen opnemen als één van de kinderen zou bellen". Eigen woning relatief 
vuil. Hond én kat met partner op canapé.  Hoewel betrokkene op checklist voor stress invult "zeer 
vaak kortademig te zijn, last te hebben van hartkloppingen, regelmatig moeite te hebben om 's 
nachts te slapen, pijnen te hebben in hartstreek, zeer vaak naar de arts te gaan", verliep het gesprek 
vrij rustig, terwijl partner (werkloze, volgde vroeger buitengewoon onderwijs) in de buurt naar TV 
keek. Subject klaagde over huisbaas omdat verwarming van het water niet zou functioneren. Zegt van 
zichzelf geen vrienden te hebben, ook geen contact met broers ("zien niet om naar mij"), wel met 
ouders, die nog treuren om vermoorde zus. 
 
Beroepsloopbanen van niet-gekwalificeerden varieerden zeer: 

 de enen, zoals subject 1, verzeilden als vijfendertigjarige in een hoogst onstabiele 
opeenvolging van periodes van korte uitzendarbeid en werkloosheid; subject 2 eerst 
uitgebuit door werkgevers, nadien opgeleid door VDAB tot "administratief bediende" bleek 
die kansen (o.a. introductie in informatica), hoewel volgens WISC gewoonbegaafd, niet te 
kunnen benutten (mede door beperkte financiële  mogelijkheden en socio-cultureel verschil 
met partner en omgeving van het gezin), subject 3 was gewoon niet opgewassen tegen de 
stress van dag- en nachtwerk, de informatisering van beroepstaken, het gepest worden door 
collega's; subject 7 bleek eigen leven niet te kunnen organiseren en speelbal te zijn van 
partners die haar lieten bevallen van 7 kinderen, zonder er als vijfendertigjarige zelf nog 
zeggenschap over te hebben (alle kinderen "geplaatst") (vgl. eerdere vaststelling dat 
ongekwalificeerden gemiddeld uit significant grotere gezinnen kwamen dan andere 
beschouwde groepen, zie tabel 28); 

 anderen, zoals subjecten 4, 5 en 6 verloren na het verlaten van de schoolbanken (waar ze een 
hekel aan hadden) geen of weinig tijd en gingen hun eigen originele  (soms “bochtige”) weg. 
Subjecten nummer 2 en 4 creëerden zonder traditionele scholing voor zichzelf een 
werkomgeving, nummer 2 ook binnen een bestaand bedrijf. Als ze daarvoor kozen ging dat 
gepaard met een grote inzet (geen rustige job van “nine to five”) om goede dienstverlening te 
verzorgen, vaak met extra hulp van een partner, een ouder... begrip van de werkgever. 
Informatie- en communicatietechnologie waren daarbij soms bondgenoten, maar gaven bij 
andere ongeschoolden ook aanleiding tot ernstige crises bij onvermogen de nieuwe 
technieken (i.z. informatica) adequaat te gebruiken. Volgens de VDAB had slechts iets meer 
dan de helft van de kortgeschoolden of niet gekwalificeerden (= personen met als hoogste 
diploma een getuigschrift lager secundair onderwijs) in 2013 een vaste job. 

 
Bij het streven van beleidsverantwoordelijken om jaarlijks maximum 10% te laag of niet-
gekwalificeerden te laten uitstromen veronderstelt men dat het onderwijssysteem nagenoeg perfect 
functioneert, d.w.z. dat ondanks hun motorische, cognitieve, affectieve, conatieve 
persoonlijkheidsstoornissen betrokken leerlingen slagen voor dezelfde eindtermen en 
kwalificatiecriteria in alle onderwijsnetten, scholen met dezelfde onderwijsvormen en 
studierichtingen. Is dat niet utopisch? Terwijl de leerlingen schoollopen zijn er immers waarvan de 
ouders sterven, zijn er die te maken hebben met scheidende of gescheiden ouders, in andere 



 

Hoe doen de afgestudeerden van TSO en BSO het op de arbeidsmarkt?| 81 

ongunstige sociale contexten opgroeien (slecht behuisd, in een andere taal en cultuur dan de 
schoolse, geplaatst worden in diverse instellingen,…), zijn er die ernstige ongelukken en ziektes 
meemaken, heeft de school 1 of 2 leerlingen tekort om een klas te kunnen behouden of splitsen 
(relatief vaak het geval in BSO en TSO),…. 
  
Ook als men een verregaand inclusief onderwijs overal toepast wordt het bereiken van genoemde 
kwalificatiestandaarden zeer moeilijk. Daarbij mag niet uit het oog verloren dat jongeren van 17 à 18 
jaar in een aantal gevallen volledig zelfstandig (niet meer afhankelijk van de ouders) willen worden 
(vnl. wanneer de relaties met het thuisfront verstoord zijn): zij willen hun eigen boontjes doppen, niet 
meer schoollopen gekwalificeerd of niet-gekwalificeerd, zeker niet wanneer in de omgeving van de 
jongere geen studierichtingen aangeboden worden die afgestemd zijn op de behoeften van de 
arbeidsmarkt, er jobs aangeboden worden waarvoor geen diplomavereisten gesteld worden. 
 
Bij BSO-oud-leerlingen en niet-gekwalificeerden was het niet zozeer door het getuigschrift dat 
bepaalde of beroepsactiviteiten effectief, zinvol verliepen, maar bepaalde in de eerste plaats de 
lokale arbeidsmarkt en sociale context het resultaat: i.z. de relaties met en van vader, moeder of 
andere familieleden, kennissen (Hadden die "een lange arm" om een eerste baan te krijgen?), de 
steun en de hulp van de partner, van de werkgever en natuurlijk de persoonlijke inzet, de mentale én 
de fysieke weerbaarheid van betrokkene (of het gemis aan genoemde positieve factoren). In die 
gevallen maakte het al of niet bezitten van een "diploma” weinig of meestal helemaal niets uit. Voor 
een belangrijk deel van de jobs (95.700 volgens de VDAB in 2014) is ook geen bepaald TSO- of BSO-
getuigschrift nodig en kan men via VDAB, Syntra, "on-the-job" van het bedrijf dat tewerkstelt en via 
andere vormen van bijscholing de nodige kwalificaties verwerven en toch een inkomen hebben. 
 
I.v.m. de integratie in het beroepsleven gaat men ervan uit dat een werkzoekende of werknemer in 
staat is zelf de regie te voeren van dat proces, terwijl heel wat kandidaten, zelfs gekwalificeerde 
BSO'ers en VIZO's, duidelijk moeite hebben om te beslissen en te handelen (bijv. na uitstromen 1 of 
meerdere jaren werkloos blijven). Is dat niet begrijpelijk als men op school al een paar maal heeft 
moeten overzitten ("getraumatiseerd" is, zoals een subject dat er 11 jaar over deed om BSO-studies 
af te werken, met een mislukking in het 7e BSO!)? 
 
VDAB, zelfs hulpverleners, ervaren die "aarzelende werkzoekenden" als niet-gemotiveerd, terwijl ze 
er behoefte aan kunnen hebben dat iemand de regie over hun leven mee opneemt, vnl. bij de start of 
bij transities. Voor de zwakste onderkant van de arbeidsmarkt, voor gehandicapte ongekwalificeerden 
is een goede diagnose en analyse van iemands kansen noodzakelijk. Welke zijn de persoonlijke 
belemmeringen in termen van gezondheid, cognitie, emotionele labiliteit, werkattitudes, 
mogelijkheden voor (her-)opleiding, wat zijn de hinderpalen en kansen op de arbeidsmarkt,…om te 
kunnen functioneren naar vermogen? Wie zal zich persoonlijk met de begeleiding van dgl. jongere 
inlaten? 
 
 
Nu wordt in het bedrijfsleven zeer sterk de nadruk gelegd op rendement, winstmogelijkheden, 
waardoor jobs die vroeger praktisch voor iedereen openstonden, zoals schoonmaken, hulp in land- en 
tuinbouw, nu door heel wat kandidaten niet meer (kunnen) worden uitgevoerd. Competentie-eisen 
zoals snelheid, gebruik van machines, smartphone, chemische producten en dergelijke zijn zo 
toegenomen dat die banen voor velen niet meer matchen. Na een kortere of langere proefperiode, 
interim, stage,…wordt de “onrendabele” kandidaat ontslagen of geeft die er zelf de brui aan. Vnl. een 
aantal soorten eenvoudige en gemiddelde banen staan onder druk, verdwijnen (bijv. loketbediende in 
bank, sorteerder van poststukken,…). Sommige ontslagen werknemers gaan door een diep dal, 
maken depressies door,… plegen zelfmoord (1 subject sprong onder een trein en overleed, een ander 
is daardoor levenslang ernstig fysiek gehandicapt). Beiden leden sterk onder de werk- en 
prestatiedruk. 
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Nordt, Warnke, Seifritz & Kawohl (2015) stelden via een longitudinale analyse tussen 2000 en 2011 
dat het fenomeen werkloosheid aan de basis zou liggen van zo'n 45.000 zelfdodingen in 63 landen. Zij 
steunden zich hierbij op gegevens betreffende overlijdens en zelfmoorden van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en documenten van het Internationaal Muntfonds.  Voeg daar aan toe 
dat volgens het rapport (World Employment and Social Outlook -  Trends 2015) van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO)  de jeugdwerkloosheid nog zou toenemen in de komende jaren. Daarbij 
zouden meisjes onevenredig hard getroffen worden door werkloosheid, omdat jongeren in het 
algemeen en meisjes in het bijzonder niet de vaardigheden geleerd hebben die relevant zijn voor de 
arbeidsmarkt. Scholen leren voornamelijk aan wat vijf jaar geleden en vroeger interessant was voor 

bedrijven. 

 

2.3 Slotbeschouwingen i.v.m. bevindingen en toekomstige 
ontwikkelingen van arbeids- en vrijetijdsmarkten: 
samenhangen tussen schoolloopbanen in het secundair 
onderwijs en jobkenmerken  

 

 
In aansluiting bij relevant wetenschappelijk onderzoek i.v.m. determinanten die (on-) gekwalificeerd 
uitstromen in de hand werken werd die benadering hier uitgebreid door niet alleen gekwalificeerden 
met niet-gekwalificeerden met elkaar te vergelijken wat betreft hun beroepsloopbaan en -succes, 
maar de studie toe te spitsen op  “gemiddeld geschoolden”: i.z. TSO- en BSO-afgestudeerden.  Die 
werden op hun beurt vergeleken met personen die een getuigschrift van het VIZO via een 
leercontract behaalden, met degenen die zonder enige officiële kwalificatie de school verlieten en 
met een vroegere tussencategorie: 4 of 5 jaar succesvol TSO en BSO en dan uitgestroomd, de zgn. 
“korte kwalificatie” die niet meer georganiseerd wordt. 
 
Om meer zicht te krijgen op de aangehaalde problematiek, werd begonnen met  een beschrijving (via 
procenten, gemiddelden, spreidingen, ...) van de  acht bestudeerde groepen jongvolwassenen 
(minimum 17 jaar na hun achttiende levensjaar) elk afzonderlijk. Het ging om een totaal van 492 
personen van wie 167 ASO-, 72 TSO-, 74 BSO-gekwalificeerde oud-leerlingen waren, 26 en 36 
respondenten een getuigschrift “korte kwalificatie" TSO respectievelijk BSO behaalden, 26 personen 
een driejarige opleiding van het Vlaams Instituut voor Zelfstandige Ondernemers (=VIZO) succesvol 
doorliepen, 70 respondenten het dagschoolonderwijs verlieten zonder enige officiële kwalificatie. De 
492 stamden uit vijf volledige cohorten (= 525 personen) die in 7 Leuvense rijkskleuterscholen 
overgingen naar het eerste leerjaar lager onderwijs en na hun vijfendertigjarige leeftijd uitvoerig 
bevraagd werden wat betreft school- en beroepsloopbaan. 
 
Zoals in de literatuur inzake voortijdig schoolverlaten sprake was van betere en minder goede (start)-
posities op school en i.v.m. de beroepsloopbaan, zou men ook ten overstaan van de verschillende 
“gemiddeld gekwalificeerden” kunnen spreken van een hiërarchie in dat opzicht die later tijdens het 
beroepsleven aangetroffen werd. Naarmate het onderwijsniveau hoger was viel de 
arbeidsmarktpositie grosso modo gunstiger uit. Tussen de twee uitersten bleek echter zeer veel 
variatie mogelijk. Daar het door de financieel-economische crisis nu vaak in de eerste plaats gaat om 
het al of niet hebben en behouden van een job zonder meer, wordt die grote variëteit van 
beroepsactiviteiten en mogelijkheden tussen de extremen misschien soms uit het oog verloren. 
 
Het werd vooraf reeds vele malen aangetoond dat zonder kwalificatie het professionele leven met 
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een ernstige handicap aangevat wordt. In dit vergelijkend onderzoek bleek dat veel BSO-
afgestudeerden en personen met een getuigschrift van het VIZO er na ruim 15 jaar beroepservaring 
(gemiddeld) niet veel beter voor stonden op professioneel vlak dan heel wat niet-gekwalificeerden, 
i.z. afgestudeerden van bepaalde studierichtingen zoals “snit en naad of kleding”, “haartooi” van het 
BSO en “schoonheidsverzorging” van het TSO. Het vinden van een matchende baan en die behouden 
was voor hen vaak moeilijk. Het zich lang richten op het willen benutten van zo'n beroepsopleiding,  
of  het  zichzelf ten doel blijven stellen gedane studies en beroepsuitoefening te laten matchen kan 
een persoon in een extra zwakke beroepspositie brengen (bijv. omdat er teveel jongeren uit dergelijke 
studierichtingen uitstromen,….kledij tegenwoordig elders veel goedkoper wordt geproduceerd). 
 
Het rapport van het Rekenhof (2014) betreffende de "Afstemming tussen Onderwijs en 
Arbeidsmarkt" geeft een goed overzicht, in tabelvorm, van de "grote opleidingen die succesvol en 
minder succesvol zijn op de arbeidsmarkt": hoeveel leerlingen er in het 6e en 7e jaar TSO en BSO op 
10/10/2013 waren, hoeveel de school verlieten, welk percentage werkloos was na 1 jaar. 
  
De omschreven ordening en indeling van onderwijsvormen en studierichtingen met navenante 
kansen op de arbeidsmarkt bleek te gelden voor het gehele onderwijssysteem, niet alleen voor het 
officiële of het vrije net, gezien bijna de helft (45,3%) van de door ons gevolgde subjecten in het 
secundair van schoolnet veranderd was. De hiërarchisering van opleidingsvormen was omvattender 
dan door de vroegere verzuiling met elk zijn eigen ordening van "ongekwalificeerd" naar "best-
gekwalificeerd". De classificering volgens scholingstype leek de ganse samenleving verder te 
doordringen en ons in de richting te laten evolueren zoals beschreven door Aldous Huxley in "Brave 
New World". Willen we zo een maatschappij nastreven, of willen we meer gelijkheid, evenveel 
respect voor en verbondenheid met de medemensen, ...?   
 
Intussen is er grote nood aan preciezere kennis van competenties en opleidingsbehoeften per sector 
(bijv. e-commerce, ontwikkeling en toepassing van nodige software voor “retail”, “webdesigning” e.a. 
ICT-diensten zoals bijv. “app-ontwikkelaars”, “data-miners”, “technicians cloud computing”), van de 
vraag naar arbeidskrachten in de regio, van werkbare en bereikbare werkgelegenheid voor elk type 
gezinsverantwoordelijke, gehandicapte,… ook via tweedekansonderwijs, opleidingen bij Syntra, de 
VDAB, stages in bedrijven,…Wat als over 10 of 20 jaar de helft van de huidige “gemiddelde” jobs 
geheel of deels geautomatiseerd worden en/of het werk goedkoper uitgevoerd wordt in de derde en 
vierde wereld als gevolg van de globalisering van de economie, de arbeidsmarkt ?        
 
Goos e.a. (2009), Frey en Osborne (2013) stellen dat automatisering van beroepstaken tot nu toe vnl. 
beperkt bleef tot routine-opdrachten in het bedrijfsleven: relatief eenvoudige activiteiten die volgens 
vaste regels verlopen en te codificeren zijn. Stap voor stap worden nu echter ook procedures 
ontwikkeld (naast opsplitsing, "de-skilling" van jobs) om grote(re) hoeveelheden data snel te 
doorlopen, om bepaalde patronen erin te herkennen.  Door patroonherkenning kunnen robots een 
reeks niet-routinematige cognitieve taken, die bijv. typisch zijn voor administratieve banen, tot een 
goed einde brengen. Dergelijke processen vervangen zoekarbeid of eenvoudige cognitieve taken (bijv. 
bij "data-mining", marktonderzoek, uitzoeken van goederen in een magazijn, controle of monitoring 
van watertoevoer, van de vochtigheidsgraad van een veld, van de toestand van een patiënt op 
intensieve zorgen, van boekingen van reizen,…). Daarenboven krijgen de nieuwste robotten steeds 
betere sensoren en kunnen ze een grotere variëteit van taken uitvoeren. 
Door de automatisatie of "computerisatie" gaan er structurele wijzigingen optreden in de 
arbeidsmarkt. Werknemers die vroeger het werk deden dat nu gebeurt door robotten (bijv. bij de 
autoproductie), die mensen met een gemiddeld inkomen zien zich verplicht minder goed betaalde 
andere (manuele) taken uit te voeren of servicefuncties te vervullen. Het middensegment op de 
arbeidsmarkt boet aan belang in. Alleen waar een grote vingervaardigheid, handigheid vereist wordt 
van de werknemer of als die in nauwe ruimten, in lastige posities moet presteren kan een robot, of 
een computer de mens nog niet vervangen (bijv. als juwelenmaker, brandweerman, dakwerker,…). 
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Gaat het hier om de specifieke knelpuntberoepen ? Wordt i.v.m. beroepsactiviteiten  in de 
beroepsgerichte opleiding voldoende aandacht gegeven aan de specificiteit van de taken, aan 
typische persoonlijkheidseigenschappen als bijv. vriendelijkheid, sociabiliteit in het geval van 
leerlingen en kandidaten die in functies terechtkomen waar dergelijke beroepskwaliteiten een 
belangrijke rol spelen? 
 
Als sociale en creatieve intelligentie of originaliteit een rol spelen, verschillende vaardigheden dienen 
gecombineerd kan een persoonlijke inbreng voorlopig niet gemist worden: vooral bij "face-to-face" 
contacten en bij complexe percepties en emoties tijdens onderhandelen, overtuigen, therapeutisch 
optreden,… Die laatste activiteiten maken deel uit van de bovenkant van de arbeidsmarkt, maar 
daarnaast blijven ook jobs aan de zgn. onderkant belangrijk als bijv. oppassen van baby's, opdienen 
en eten helpen bereiden in een restaurant, bezigheid (ergotherapie) geven aan bejaarden,… 
Dergelijke dienstverleningen worden niet makkelijk geautomatiseerd. 
 
Naast de behoefte aan dergelijke banen groeien de tewerkstellingskansen voor informatici, 
ingenieurs, software- en applicatieontwikkelaars, analysten, specialisten in de telecom, media,...die 
de gewenste hard- en software ontwerpen of er gebruik van maken. Maar daarnaast heeft die 
evolutie van de werkomgevingen voor gevolg dat jobs, waarvan de manuele en cognitieve 
vaardigheidseisen op een laag en gemiddeld niveau liggen, dreigen geautomatiseerd te worden. Dit 
leidt tot een vermindering van de tewerkstellingskansen van werknemers met een laag en gemiddeld 
inkomen. Denk bijv. aan de introductie van de "personal computer" die maakte dat veel 
secretariaatswerk vervangen werd door "word-processing-programma's" en "spreadsheets". 
Technologie komt niet alleen in de plaats van hand- maar ook van routinematige geestesarbeid. Frey 
en Osborne (2013) onderscheiden zo jobs die waarschijnlijk veel, gemiddeld en weinig gevaar lopen 
door robotten, drones, zelfrijdende ("concept") auto's… softwareprocessen vervangen te worden 
tijdens de komende twee decennia in de V.S.A. Dat zou vooral gelden in de sectoren transport, 
logistiek, veel kantoor- en administratief werk, industriële fabricage en een aantal jobs in de service 
branche (bijv. online boeken van reizen, verhuren van woningen, transacties van vastgoed,...). Voor 
kandidaten in die bedrijfssectoren zijn flexibele modulaire (her-)scholingstypen nodig, i.z. via 
werkplekleren en competentiegericht matchen. 
 
Omdat gemiddeld geschoolden vaak niet weten in welke baan ze terecht zullen komen, is een 
polyvalente, brede scholingsbasis extra nodig in de eerste plaats om discrepanties tussen 
startcompetenties en gevraagde bedrijfscompetenties te verkleinen, niet louter in functie van de 
werkgelegenheid. 
Voor de onderkant van (de onderkant van) de arbeidsmarkt kan men zich afvragen of een voldoende 
aantal vacatures wel toegankelijk (zullen) zijn voor bepaalde categorieën werklozen. Vergelijk bijv. 
jobs in de landbouw, zoals aardappelen oogsten, 100 jaar geleden en nu. Toen volstond het o.a. de 
aanaarding los te hakken, ze om te woelen, zich te bukken, de aardappelen op te rapen, ze in een 
mand te doen, die naar een kar te brengen,…enz. Nu gebeurt dit alles machinaal en moet de 
landbouwer niet alleen met een tractor kunnen rijden, maar ook andere machines kunnen hanteren, 
eventueel herstellen, erin investeren, of ze huren,….het werk doen van een bedrijfsleider. 
 
Naast een arbeidsmarkt die in de eerste plaats rekening houdt met productiviteit en rendement zijn 
er jobs OP MAAT nodig voor degenen die in die competitie niet voldoende weerbaar zijn. Maatwerk is 
daarbij essentieel om bijv. te leren (helpen) een magazijn te beheren, administratief werk te doen, 
huisbewaarster te worden,….. Erkenning van niet-schoolse kennis en vaardigheden, attitudes (bijv. 
verantwoordelijkheidszin), van na uitstroom verworven competenties, lijkt nodig. Dat verwerven kan 
bijv. gebeuren via tweedekansonderwijs, vrijetijdsbezigheden, door middel van vrijwilligerswerk, 
opvoeding van kinderen,… opleiding in de gevangenis,…. Komt men op de competitieve arbeidsmarkt, 
in de kennis- en diensteneconomie niet aan zijn trekken, dan kan men door dienstverlening aan 
familie (mantelzorg), aan derden die hulp nodig hebben, ook richting en zin geven aan het leven. 
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Evenzeer als in het beroepsleven impliceren dergelijke attitudes dat sociale vaardigheden, zoals 
bereid zijn in team te werken, respect te hebben voor de medemens, afspraken na te komen,… 
verworven worden (culturele en morele kwaliteiten geïntegreerd). In hoever komen die aan bod in 
het onderwijs en in het beroepsonderwijs in het bijzonder? Of leidt men vnl. op om bepaalde functies 
te vervullen en ziet men af van de verantwoordelijkheden die dergelijke taken met zich brengen? 
Worden die culturele en morele standaarden vooral bijgebracht tijdens de eerste jaren dat men 
beroepsactief is via collega's, leidinggevenden, klanten,…. kortom via praktijkervaringen en niet 
zozeer op school? Wat met degenen die daar niet aan toekomen in en buiten het beroepsleven, ook 
als consumenten? 
 
De indeling van het secundair onderwijs in ASO, TSO, BSO,... VIZO en de manier waarop die nu vorm 
gegeven wordt, zorgt er mede voor dat door de vroegtijdige “streaming” een belangrijk aantal jonge 
mensen in studierichtingen zitten zonder echte kansen op beroepssucces. Het probleem van de 
overdracht van de beperktheden qua beroepskansen van generatie op generatie lijkt allerminst 
opgelost, mede door de economische crises en globalisering. Enkele summiere schetsen van 
levensverhalen mogen dit duidelijker gemaakt hebben! Zou men door de  hervorming van het 
secundair onderwijs de vele mismatchen onder de “gemiddeld geschoolden” ten overstaan van de 
arbeidsmarkt beter kunnen voorkomen? Hoe de jongeren de nodige technische vaardigheden, 
attitudes, persoonlijkheidseigenschappen bijbrengen voor een efficiënte productie en voor 
dienstverlening, zinvolle vrijetijdsbesteding en consumptie? Dienen sommige aspecten van de 
organisatie van het onderwijs daarom niet in vraag gesteld? In de eerste plaats de wijze waarop 
leerlingen (en leerkrachten!) geëvalueerd worden: in hoever hebben ze de essentiële eindtermen en 
kwalificaties bereikt? Waarom zaten bijv. 26 van 492 subjecten of 5,3% driemaal eenzelfde leerjaar 
over en 3 viermaal? Negen van die drie- en vierdubbelaars haalden nooit een getuigschrift; vier van 
die negen waren als vijfendertigjarige nochtans zelfstandig handelaar-dienstverlener, 1 zelfs met 15 
personeelsleden. Waarom schakelden sommigen van één bepaalde studierichting (bijv. 
houtbewerking) na het 3e of 4e jaar secundair over naar een andere (bijv. metaalbewerking), zaten 
daarin ook over zonder ooit een kwalificatie te halen? Het ligt voor de hand dat dergelijke ervaringen 
(a.h.w. worstelpartijen met onderwijsinstanties) een gunstige perceptie van scholen bij leerling en 
ouders niet bevorderen. Het aantal cursisten dat in het tweedekansonderwijs “algemene vorming” 
volgt is in vijf jaar verdubbeld. Een ander teken aan de wand? 
 
Tenzij de manier van onderwijzen (= veelal verbaal en schriftelijk uitleg geven), evalueren en 
examineren (via  mondelinge en schriftelijke controles) in lager en secundair onderwijs grondig 
aangevuld wordt door niet-verbale, praktische werkwijzen (i.z. door  actief leren, metacognitieve 
training, een coöperatieve leeromgeving), zal het afhankelijk maken van een inschakelingsuitkering 
bij werkloosheid van het behaald hebben van een kwalificatiegetuigschrift weinig of niets 
veranderen. Zie hoeveel van hen reeds moesten overzitten in het lager en secundair onderwijs en er 
jaarlijks minstens ongeveer 2.500 faalden in het lager onderwijs en op veertienjarige leeftijd moesten 
doorstromen naar het secundair zonder getuigschrift van het lager onderwijs. Volgens de RVA zou het 
niet voldoen aan de diplomavoorwaarden voor het verkrijgen van een inschakelingsuitkering op 
kruissnelheid betrekking hebben 8.800 jongeren, aldus de minister van Werk K. Peeters in de 
bevoegde Kamercommissie (De Standaard, 8/1/2015). Wat met de aangepaste begeleidingstrajecten 
voor die personen met  medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problemen? Indien deze 
laatsten niet aan werk kunnen geholpen worden, zullen zij moeten toegevoegd aan de 16.900 die, 
volgens schattingen door de RVA, in 2015 hun inschakelingsuitkering verliezen door de verstrengde 
voorwaarden, zoals een beperking van de uitkering tot 36 maanden. Gaan al die "jonge" werklozen 
moeten gaan aankloppen bij de OCMW's? 
 
Jongeren verplichten een kwalificatie te behalen in houtbewerking, haartooi,… als men er niet de 
vaardigheid en/of gepaste attitudes voor heeft is weinig zinvol. Er zijn er nu al zeer veel die na 
herhaald overzitten achteraf nooit gebruik kunnen maken van de overeenstemmende vaardigheden 
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(zie in deel 2, punten 1.3. en 1.4. "BSO , TSO en maximale mismatch": dit is het geval voor minstens 
20% van de gevolgde BSO'ers en 11% van de TSO'ers), ook omdat er gewoon geen werk te vinden is 
in de betreffende aansluitende bedrijfssectoren. Vaak zijn er voor de jongeren in eigen regio niet de 
aangewezen beroepsopleidingen mogelijk of zijn ze te duur om ze als zestien-, zeventienjarige uit een 
bescheiden midden aan te vatten: bijv. vrachtwagen-, heftruck-, kraan-, bus-, bulldozerbestuurder, 
logistiek medewerker voor internationaal transport. Vaak wel knelpuntberoepen! Andere jongeren 
(uit bescheiden middens) zijn op die leeftijd zo gebiologeerd door een bepaalde sport of andere 
vrijetijdsbezigheid (bijv. voetbal, wielrennen), dat het duurt tot ze werkelijk ervaren hebben dat 
daarmee geen stabiel leven uit te bouwen is, vooraleer ze zich gaan toeleggen op het verwerven van 
meer effectieve beroepsgerichte kwalificaties. 
 
Indien de eis ‘een kwalificatiegetuigschrift of geen inschakelingsuitkering’ hard gemaakt wordt, 
bestaat het risico dat leerkrachten nog meer dan nu zo'n getuigschrift zullen toekennen, omdat men 
betrokken ("brave, weinig begaafde") leerling niet nog meer wil benadelen dan hij of zij al is. 
Resultaat: verdere devaluatie van de getuigschriften BSO en TSO! Er zijn immers geen 
arbeidsmarktgerichte eindtermen voor de zesde jaren BSO en TSO, laat staan arbeidsmarktrelevante 
criteria! Het verwerven van een job, een inkomen is vaak al een prestatie in de concurrentie met 
hoger geschoolden, ook als heftruck- of vrachtwagenbestuurder. Bijna de helft van de werknemers 
presteren arbeidsuren in ploegen, gedurende weekends of een andere onderbroken vorm i.p.v. in een 
stabiele ‘nine-to-five’ job. Niet alleen ongekwalificeerden, maar ook vnl. BSO-uitstromers dreigen zo 
nog meer in precaire arbeidsstatuten terecht te komen dan nu het geval is. 
 
Zou het mogelijk zijn in het begin van het secundair onderwijs de specificiteit van BSO-opleidingen 
niet te sterk te benadrukken, maar op school een basis op verschillende terreinen bij te brengen, 
zonder al echt specialisten te willen vormen? Kan de effectiviteit vnl. van het BSO zo niet verbeterd? 
Specialisatie komt voor een aantal personen normaal later aan bod op de werkvloer, bij de 
uitoefening van bijzondere beroepen, door "on-the-job-training" (bijv. in het havenbedrijf, in de 
groene sector als tuinman of in de traditionele industrie als monteur). Om zich polyvalent te 
ontwikkelen is een breed opleidingsaanbod voor diverse functies wenselijk (bijv. in de bouw kan 
naast een basiskennis "constructie" ook de bewerking van hout en metaal zeer nuttig zijn). Dit zou 
het verbreden van (een beperkter aantal) studierichtingen vereisen. De motivatie om diverse soorten 
werk te leveren of zich te specialiseren (bijv. tot daktimmerman, trappenmaker, brandertechnicus, 
elektrotechnisch installateur voor domotici, …). zal dan later ongetwijfeld een grote rol spelen. 
Bijscholingen tijdens het professionele leven sluiten daarbij aan, zeker als men leiding moet gaan 
geven. Dan kunnen omgang met informatica, meertaligheid, efficiënt kunnen vergaderen, erg 
belangrijk zijn. 
 
Zijn opleidingssystemen in Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland toegepast niet meer 
geschikt waar praktijk, stages en theorie elkaar afwisselen? Het gedragsmodel van een leermeester of 
mentor waarmee men zich kan identificeren lijkt daarbij zeer belangrijk i.p.v. een medeleerling die als 
voorbeeld dient en die zich eventueel afzet tegen (schools) onderwijs of bepaalde leerkrachten. 
Dergelijke zich stoer gedragende jongeren zijn in scholen wel eens de leidende figuren, waarmee de 
anderen zich identificeren, evenals sportfiguren, TV-sterren,… die aantrekkelijker zijn dan degenen 
die op school "goed" leren en dan traditionele leerkrachten, die fouten aanmerken, terechtwijzen,… 
doen overzitten…. wat relatief vaak het geval geweest is voor TSO-, BSO- en VIZO-afgestudeerden. 
Dat de sociaal-emotionele context een grote invloed kan hebben op de persoon werd meer dan 
duidelijk door de resultaten van de sociometrische proeven en aanpassingsproblemen van de 
kinderen in het eerste leerjaar lager onderwijs. Door de grote nadruk op "cognitief" presteren op 
school, door de selectiviteit van het onderwijs kwamen bij deze jonge kinderen waarden als 
solidariteit en sociale cohesie in het gedrang, terwijl die in de latere professionele en 
maatschappelijke samenleving voor intermenselijke relaties van essentieel belang zijn! Wat gedaan 
als er in steden als Brussel en Antwerpen 50.000 en meer werklozen zijn, waaronder heel wat nieuwe 
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(voor de RVA) onbekende "ongekwalificeerden" i.c. Afrikanen, Oost-Europeanen, mensen op de 
vlucht uit Syrië, Irak,…(nog niet in de toenmalige Leuvense studiegroep opgedoken!) en er maar 
enkele duizenden vacatures bekend gemaakt worden, meestal nog voor hooggeschoolden! 
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3. Algemene slotbeschouwingen  

De resultaten zijn al samenvattend aan bod gekomen in de slotbeschouwingen bij elk van de twee 
delen. We beperken ons hier dan ook, in een eerste onderdeel, tot een vermelding van enkele o.i. 
belangrijke resultaten. Daarna blikken we terug op ons onderzoek als geheel. Vooral enkele 
beperkingen daarvan komen aan bod. Tot slot wagen we ons aan enkele beleidsadviezen naar 
aanleiding van sommige resultaten.  
 
Een eerste vaststelling was dat sommige studierichtingen feitelijk niet leiden tot veel succesvolle 
loopbanen die bij de gevolgde studies aansluiten. Een typisch voorbeeld van zo’n studierichting is 
haartooi. Op zich is die vaststelling niet nieuw (zie ook het rapport van het Rekenhof). Maar precies 
dat is vermeldenswaard. Ons onderwijssysteem slaagt erin decennia lang studierichtingen in stand te 
houden waarvan de voorbereiding op de arbeidsmarkt feitelijk problematisch is. Een tweede 
vermeldenswaardige vaststelling is dat in de gevolgde cohortes, een groep van de subjecten die geen 
diploma of kwalificatie behalen, het toch relatief goed doen op de arbeidsmarkt. Dit blijkt meestal 
het gevolg van het samenspel tussen bepaalde persoonlijke kwaliteiten, van de sociale context en van 
de ontwikkeling van nieuwe sectoren op de arbeidsmarkt zoals i.c. de informatica en de logistiek. 
Precies het nieuwe karakter daarvan impliceert dat er nog geen sterk gestructureerde opleidingen 
bestaan die op die sectoren gericht zijn, en dat ze open staan voor dynamische subjecten zonder een 
specifieke beroepsopleiding. Een derde vaststelling is dat in zowat alle categorieën opleidingen een 
meerderheid van de subjecten zich achteraf in zekere mate beklaagt precies die studies gedaan te 
hebben. Veelal had men, achteraf bekeken, liever een andere studierichting gevolgd, verder 
gestudeerd of hoger gemikt. Die vaststelling ligt overigens in de lijn van de resultaten van veel 
buitenlands onderzoek. Een vierde vaststelling die vermeldenswaard is , is dat de groepen voor wie 
het succes in het onderwijs en/of op de arbeidsmarkt later beperkt blijkt te zijn, in zekere mate reeds 
in de aanvangsjaren van het basisonderwijs enigszins zwak functioneren,  zowel inzake hun prestaties 
als in socio-emotioneel opzicht.  
 
Als we denken aan de sterke en zwakke punten van ons onderzoek lijken één sterk punt en drie 
zwakke punten vermeldenswaard. Een uitzonderlinge kwaliteit van ons onderzoek is vanzelfsprekend 
dat van ongeveer 500 subjecten rijke gegevens zijn verzameld omstreeks de leeftijd van 5 jaar en 
opnieuw omstreeks de leeftijd van 35 jaar. Wat de minder positieve kanten betreft, denken we 
eveneens in de eerste plaats  aan de gegevensverzameling. Voor de tussenliggende periode zijn 
vooral gegevens beschikbaar voor de steeds kleiner wordende groep die school bleef lopen in het 
Leuvens gemeenschapsonderwijs, en bovendien is het overgrote deel van de gegevens betreffende 
vooral het secundair en hoger onderwijs en de periode nadien verzameld in het kader van één, zij het 
uitgebreid interview, m.n. in de periode dat de subjecten 35 jaar waren of iets ouder. Gelukkig 
konden we voor een subgroep van de leerlingen de interviewgegevens vergelijken en aanvullen met 
gegevens die overgenomen werden uit het secretariaat van de school voor secundair onderwijs. Uit 
die vergelijking bleek overigens dat de interviewgegevens over het algemeen correct waren. In de 
tweede plaats is er een probleem dat quasi inherent is aan zo’n longitudinaal onderzoek van lange 
duur. In 30 jaar verandert er onvermijdelijk heel wat. Zo was het voor ons niet evident te bepalen wat 
een ‘kwalificatie van gemiddeld niveau’ was. Vanuit de hedendaagse kijk leek de keuze  voor een 
diploma of kwalificatie na het zesde of zevende jaar TSO of BSO een evidentie. Maar vanuit standpunt 
van de gevolgde cohorte kan ook gesteld worden dat een kwalificatie na het 4e of 5e jaar TSO of BSO 
een kwalificatie van gemiddeld niveau was. En in elk geval zorgt het buiten beschouwing laten van die 
groep ervoor dat de overigen niet meer representatief zijn voor wie vandaag afstudeert na het 6e of 
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7e jaar TSO of BSO. We hopen dit probleem voldoende ondervangen te hebben door het 
onderscheiden van acht types afgestudeerden. 
In de derde plaats is een belangrijke beperking van ons rapport dat we vooralsnog telkens slechts aan 
één afzonderlijke variabele aandacht besteed hebben, en dat we vooralsnog weinig gebruik gemaakt 
hebben van geavanceerde statistische analyses.  
Rekening houdend met het exploratief karakter van ons onderzoek lijkt het aangewezen voorzichtig 
te zijn bij het formuleren van beleidsadviezen. We beperken ons dan ook tot enkele eerder algemene 
suggesties. Ons eerste advies is om de beperkte oefening die wij gedaan hebben, te herhalen maar 
dan op populatieniveau. Bij het evalueren van de studierichtingen van het secundair onderwijs kan 
men op dit moment gebruik maken van de werkloosheidsstatistieken één jaar na het afstuderen die 
jaarlijks door de VDAB gepubliceerd worden. Wij hebben telkens weer gezien dat de aanvangsjaren 
op de arbeidsmarkt voor veel jongvolwassenen een weinig stabiele periode betekenen. Ons voorstel 
is dan ook om geregeld voor de gehele populatie na te gaan waar de afgestudeerden van elke 
studierichting van het secundair onderwijs zich op de arbeidsmarkt bevinden 10 of 15 jaar na het 
afstuderen.  
 
Een tweede advies is gebaseerd op de vastgestelde discrepantie tussen een erg stabiel  en weinig 
innovatief en flexibel onderwijssysteem  enerzijds en  de relatief snel evoluerende arbeidsmarkt en 
de soms verrassend flexibele jongvolwassenen anderzijds. Exemplarisch kan die discrepantie 
geïllustreerd worden door de verwijzing naar het langdurig en op grote schaal in stand houden van 
studierichtingen die relatief weinig leiden tot tewerkstelling in aansluitende beroepen, en het 
uitbouwen van een weinig aantrekkelijk systeem van Leren en Werken (vroeger, het Deeltijds 
Beroepsonderwijs) enerzijds, en het ontstaan van nieuwe sectoren op de arbeidsmarkt waar 
gedurende een relatief lange tijd weinig of niet op voorbereid  wordt door het onderwijs. Het laatste 
blijkt overigens aan de basis te liggen van een aantal succesvolle beroepsloopbanen van 
ongekwalificeerden.  
 
Om de vermelde discrepantie kleiner te maken zouden we willen adviseren :  
 

 Alle initiële beroepsopleidingen in het secundair onderwijs een relatief algemeen karakter te 
geven om de nodige basiscompetenties bij te brengen. Die zijn op het vlak van ICT voortaan 
een “must” in de meeste jobs. Onder meer door de weinig optimale onderwijsstructuur 
(gekenmerkt door het voor sommige leerlingen te vroege moment waarop gekozen moet 
worden tussen het zogenaamd algemeen en technisch onderwijs) stromen te weinig 
geschikte kandidaten door naar STEM- en andere grondige technische opleidingen. 
Daarenboven lijken voor sommigen met beperktere mogelijkheden  aangepast werkplekleren 
en individuele beroepsopleidingen noodzakelijk om beter aan kwalitatieve beroepseisen te 
leren voldoen.  

 De innovatie in het onderwijs minder sterk af te remmen, o.a. door het oprichten van 
afzonderlijke derdegraadsscholen mogelijk te maken (en we zouden meer algemeen kunnen 
stellen : door het oprichten van echt nieuwe secundaire scholen niet langer onmogelijk 
maken, door middel van het hanteren van onrealistisch hoge oprichtingsnormen).  We 
verwachten dat werkgevers sneller geneigd zullen zijn om mee afzonderlijke derde graden die 
gericht zijn op alternerend leren met het oog op knelpuntberoepen te ondersteunen, dan de 
huidige centra voor Leren en Werk.  
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Een derde en laatste advies sluit aan bij de vaststelling dat de groepen die later eerder 
problematische studieloopbanen kennen, evenals een moeilijke overgang van school naar werk, zich 
reeds in de aanvangsjaren van het basisonderwijs in negatieve zin onderscheiden van de andere. Het 
onderwijssysteem moet vooral in deze fase aan preventie en vroegtijdige remediëring doen. En 
daarvoor is de kwaliteit van de leraren in die fase de doorslaggevende factor. Het rekruteren van sterk 
presterende jongeren voor het lerarenberoep is geleidelijk aan DE prioriteit voor het onderwijsbeleid 
aan het worden…  Daarenboven zouden zij zó begeleid dienen te worden dat het maximum uit elke 
onderwijzende wordt gehaald en deze snel ingrijpt, extra les geeft aan leerlingen die dreigen 
achterop te geraken.  
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