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Grafiek CON5.1: Percentage respondenten dat aangeeft waardering te hebben voor de meeste tot alle
leerkrachten, naar onderwijsniveau en onderwijsvorm van de leerkrachten (2001-2002)
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Beleidscontext

De aantrekkelijkheid van het lerarenberoep is een
thema dat naast de Vlaamse onderwijsoverheid uiter-
aard ook de lokale onderwijsgemeenschap beroert. De
Minister van Onderwijs en Vorming, Marleen Vander-
poorten, wenste in dit verband tijdens haar beleid een
samenhangend en omvattend actieplan op te zetten
met de bedoeling een ruim maatschappelijk debat over
het leraarschap te stimuleren. Ze kaderde dit in een to-
taalvisie op het leraarschap. Het interuniversitair onder-
zoek naar de professionaliteit en de maatschappelijke
waardering van leerkrachten basis- en secundair onder-
wijs werd in 2001-2002 uitgevoerd in opdracht van het
departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap15 en paste in dit beleidskader. Nogal wat leer-
krachten percipiëren immers een onevenwicht tussen
de toenemende maatschappelijke verwachtingen ten
aanzien van het onderwijs en de waardering die daarte-
genover staat.

Definitie

De kern van onderzoek over de maatschappelijke waar-
dering van leerkrachten is een studie16 bij een represen-
tatief staal van de volwassen Vlaamse bevolking van 18
tot 70 jaar. Er waren 982 respondenten. De centrale on-
derzoeksvraag was hoe de bredere maatschappelijke
omgeving over de leerkracht denkt. Het professioneel
imago van de leraar werd vanuit twee invalshoeken be-
studeerd, met name de maatschappelijke waardering
voor leraren en de status van het lerarenberoep. Dit zijn
twee verschillende concepten. Waardering verwijst naar
percepties, denkbeelden en gevoelens die bij individuen
leven omtrent de kwaliteiten van de beroepsbeoefe-
naars, terwijl de sociale status verwijst naar de positie
die een individu of een maatschappelijke groep binnen
de sociale stratificatie inneemt. De onderzoekers ge-
bruikten daarvoor een schaal van sociaal prestige. De
vragenlijst werd ontwikkeld op basis van gegevens uit
een voorafgaande literatuurstudie en panelgesprekken
met onderwijsbetrokkenen.

Beschrijving en analyse

De onderzoeksresultaten tonen aan dat de Vlaamse be-
volking een grote waardering voor (haar) leraren heeft.
Zowel de eigen schoolbeleving als de tevredenheid
over de leraren van hun kinderen tonen dit aan. Wel is

de tevredenheid en de waardering voor de leerkrachten
in het kleuter- en lager onderwijs iets groter dan voor
de leerkrachten in het secundair onderwijs.

Zoals reeds gesteld zijn waardering en maatschappe-
lijke status twee verschillende concepten. Maatschap-
pelijke status werd in dit onderzoek via vergelijking met
andere beroepen gemeten. De kleuterleidster werd
vergeleken met de wijkagent en de loketbediende in
een bank; de onderwijzer met de hoofdverpleegster en
de secretaresse; de regent17 met de sociaal assistent; en
de licentiaat met de zaakvoerder van een bank en met
een apotheker. Een vergelijking over verschillende de-
cennia toont aan dat er van een statusdaling geen
sprake is, maar dat de status in vergelijking met de jaren
’70 eerder stabiel is. Voor de leraar kleuteronderwijs
geldt wel een zekere statusstijging, voor de licentiaat
een lichte statusdaling.

Het loon van de leerkracht wordt meestal lager inge-
schat. Dat is in mindere mate ook het geval voor de ken-
nis en het aanzien. De verantwoordelijkheid van de le-
raar wordt wisselend ingeschat naargelang van het
beroep waarmee wordt vergeleken. Het maatschappe-
lijk nut van het lerarenberoep wordt dan weer meestal
hoger ingeschat. Dit alles wijst erop dat, net zoals Van
Houtvink reeds in 1975 vaststelde, de status van het le-
rarenberoep een inconsistent maar vrij stabiel karakter
heeft.

De respondenten zien in dat het leraarschap een veelei-
send beroep is en een beroep dat de voorbije decennia
sterk veranderd is. Ruim 80% van de bevraagden vindt
dat de opvoedende taak van de leraar groter geworden
is, vooral omdat de samenleving ingewikkelder is gewor-
den, maar ook omdat ouders minder tijd voor hun kin-
deren hebben. Ruim de helft van de bevraagden meent
dat het de taak van de leraar is om in te spelen op wat in
de maatschappij aan opvoeding ontbreekt, wat niet im-
pliceert dat de vakdeskundigheid van leraren (vooral
dan in het secundair onderwijs) als minder belangrijk
wordt beschouwd of dat de leraar de opvoedingstaak
van de ouders moet overnemen. 92% van de onder-
vraagden meent immers dat school en ouders elkaar het
best in de opvoeding van de kinderen aanvullen.
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(15) Aelterman, A., Verhoeven, J., Rots, I., Buvens, I., Engels, N., Van Petegem, P.
(2002). Waar staat de leraar in de samenleving? Gent: Academia Press.
(OBPWO-project 00.03)

(16) In principe is OBPWO-onderzoek eenmalig onderzoek tenzij het centrale
onderwijsbeleid de nood aanvoelt om het onderzoek te herhalen.

(17) Nu noemt men dat de ‘geaggregeerde voor het secundair onderwijs –
groep 1’.



Over de aantrekkelijkheid van het beroep zegt de pu-
blieke opinie dat de aangename kanten (de vakantierege-
ling, de combineerbaarheid van het beroep met het fa-
miliale leven en de pensioenregeling) de onaangename
kanten van het beroep (een eerder laag loon, te weinig
promotiemogelijkheden en de onmogelijkheid om de ei-
gen arbeidstijd in te richten) compenseren. Deze resulta-
ten sluiten aan bij de loonstudie (HayGroup, 2001) die in
opdracht van minister Vanderpoorten uitgevoerd werd.

Ondanks dit positieve verhaal zijn er een aantal knelpun-
ten. Ofschoon de resultaten van deze studie aantonen
dat de publieke opinie in Vlaanderen in het algemeen
vrij veel waardering voor leraren heeft, valt op dat die-
zelfde Vlamingen menen dat de samenleving als geheel
het eigen individueel respect voor leraren veel minder
deelt. Er is m.a.w. een tegenstelling tussen de persoon-
lijke waardering die men voor leraren heeft en de per-
ceptie van die waardering door de samenleving (zie ook
Daems, e.a., 1996). Door dit verschil in perceptie wordt
de negatieve beeldvorming over het beroep eigenlijk op
een kunstmatige manier in stand gehouden.

De tevredenheid neemt af naarmate het onderwijsni-
veau stijgt. De bevolking is m.a.w. minder tevreden over
het secundair dan over het basisonderwijs. Volgens de
respondenten schieten leerkrachten tekort op het vlak
van ondersteuning van leerlingen met leermoeilijkhe-
den. Er is weinig interesse bij de brede bevolking voor
onderwijs. Wat leerkrachten effectief doen is evenmin
bekend. Ongeveer de helft van de respondenten heeft
ofwel geen idee over de arbeidstijd van leraren of meent
dat de meeste leraren (vooral in het secundair onder-
wijs) minder dan 38 uur per week werken. De respon-
denten vragen meer aandacht voor een accurate en po-
sitieve berichtgeving over het onderwijs in de media.

Een aantal achtergrondkenmerken heeft echter een sig-
nificante invloed op de wijze waarop de Vlamingen naar
het lerarenberoep kijken. Een positieve schoolbeleving
of positieve ervaringen met de leraren van de eigen kin-
deren gaan samen met een hogere waardering en een
hogere tevredenheid over leraren. Een sterkere betrok-
kenheid bij het onderwijs en een sterke interesse voor
het onderwijs hebben een gelijkaardig effect. Het diplo-
maniveau van de respondenten speelt eveneens een
rol: hoe hoger het diploma (en het beroepsprestige),
des te positiever oordeelt men over het onderwijs. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen die zelf
minder ver in het schoolsysteem doorgestroomd zijn,
hier eigenlijk de leraren voor verantwoordelijk stellen.

Mensen die sterk utilitair individualistisch ingesteld
zijn, hebben het minst waardering voor leraren, zijn het
minst tevreden over het onderwijs en schatten de sta-
tus van leraren minder hoog in. Vooral studenten, ho-
ger geschoolden, mensen die sterk betrokken zijn bij
het onderwijs en zwak utilitair individualistisch inge-
stelde mensen vinden de bredere pedagogische op-
dracht het belangrijkst.

Conclusie

Uit het OBPWO-onderzoek 00.03 besluiten we m.b.t.
het professioneel imago dat de leerkracht bij de meeste
Vlamingen een positief beeld oproept. De brede bevol-
king ziet in dat het lerarenberoep een veeleisend beroep
is dat de voorbije decennia sterk is veranderd. Samen
met de erkenning van hun belangrijke maatschappelijke
opdracht uiten de Vlamingen een hoge waardering voor
hun leraren. Hoofdzakelijk persoonlijke ervaringen met
leraren beïnvloeden die waardering. De tegenstelling
tussen de persoonlijke waardering voor leraren en de
perceptie van de waardering door de samenleving is wel
problematisch. Door dit verschil in perceptie wordt de
negatieve beeldvorming over het beroep op een kunst-
matige manier in stand gehouden. Het onderwijsbeleid,
de school en niet in het minst de leraren zelf hebben hier
een belangrijke verantwoordelijkheid. In de discussie
over de aantrekkingskracht van het lerarenberoep wordt
vaak beweerd dat het lerarentekort een symptoom is
van een afgenomen maatschappelijke waardering voor
de leraar en/of een statusdaling van het lerarenberoep.
Die bewering moet vanuit deze onderzoeksgegevens ze-
ker genuanceerd worden omdat, hoewel er sprake is van
een zekere statusinconsistentie, de sociale status van het
beroep van leerkracht in zijn algemeenheid eerder sta-
biel is.

Link naar andere indicatoren

Aangezien in de indicator over de scholingsgraad van
de bevolking (CON2) dezelfde breakdowns gemaakt
werden, meer bepaald naar geslacht, leeftijd en hoog-
ste diploma, is die link interessant. Op die manier krij-
gen we immers een bredere, cijfermatige kijk op de
aanwezigheid van vertrouwen in onderwijs bij de bevol-
king.

Het leerkrachtenprofiel lichten we in indicator INP9
toe. In indicator INP10 hebben we het over de gevolgen
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van de feminisering van het leerkrachtenberoep op de
houdingen van leerkrachten en leerlingen, en op de
cognitieve prestaties van leerlingen. De vraag naar en
het aanbod van leerkrachten is onderwerp van indica-
tor INP11. Eén manier om waardering voor leerkrachten
uit te drukken is hun salariëring. Die komt in indicator
INP13 aan bod.
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Indicatoren, benchmarks, reference levels, targets, stan-
dards, richtpunten, doelstellingen… Een overvloed aan
termen en definities is de laatste jaren op het centrale
onderwijsbeleid afgekomen. De wind kwam uit econo-
mische en Europese hoek.

De EU heeft bij monde van de onderwijsministers de
term benchmark officieel door Reference Levels of
European Average Performance in Education and Training
(Benchmarks) vervangen. De Nederlandstalige conclu-
sies van de Raad hebben het over ‘referentieniveaus’.
De ministers maakten deze afspraken op de Europese
Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur van 5 en 6 mei
2003. Officieus gebruikt men in Europa echter nog
steeds de minder ingewikkelde term benchmarks. In het
Nederlands kunnen we ook de term ‘Europese richt-
punten’ gebruiken. De benchmarks zijn immers speci-
fieke, cijfermatige doelstellingen die gelden als Euro-
pese gemiddelden en die dus niet op nationaal of
regionaal vlak bereikt moeten worden.

De Raad formuleerde Europese richtpunten voor de
volgende vijf domeinen:
1) vroegtijdige schoolverlaters (Early school leavers)
2) wiskunde, wetenschappen en technologie (Mathe-

matics, science and technology)
3) voltooiing van hoger secundair onderwijs (Completion

of upper secondary education)
4) basisvaardigheden (Basic skills)
5) levenslang leren (Lifelong learning).

Over de investering in menselijke hulpbronnen (Invest-
ment in human resources) bereikte de Raad geen eensge-
zindheid en deed de Raad louter een aanbeveling.

De statistische annex van het Europese interim-rapport
van 2004 zal over deze vijf referentieniveaus en over de
aanbeveling verslag doen. We nemen de Europese
richtpunten echter reeds in de Vlaamse onderwijsindi-
catorenpublicatie van 2003 op. Pro-actief tewerkgaan is
hier duidelijk het motto.

Datzelfde geldt voor de 29 Europese indicatoren die de
Europese Commissie met behulp van de Europese
Standing Group on Indicators and Benchmarks formu-
leerde. Deze indicatoren zijn aan de strategische en ge-
associeerde Europese doelstellingen gekoppeld. Op
Europees niveau paste men dus een gelijkaardig
procédé toe als datgene dat we op Vlaams niveau reeds
vroeger uittekenden met de Vlaamse indicatoren en
hun gerelateerde strategische en operationele Vlaamse

doelstellingen. Ook die 29 Europese indicatoren zitten
in deze indicatorenpublicatie verwerkt.

Toch besloten we om het conceptueel kader van de vo-
rige Vlaamse indicatorenpublicaties te behouden. Het
CIPO-model is immers het model dat hier het best ge-
kend is, onder meer door de schooldoorlichtingen.
Bovendien bevat deze indicatorenpublicatie ook deze
keer meer dan enkel internationaal vergelijkende indi-
catoren van de OESO en van Eurostat. Ook resultaten
van eenmalig onderzoek op Vlaams niveau en analyses
van gegevens uit de databanken van het departement
Onderwijs zijn in de publicatie verwerkt. De relatie tus-
sen de 30 Vlaamse indicatoren, de 29 Europese indica-
toren en de 5 Europese benchmarks bespreken we
dadelijk na de structuur van het Vlaams onderwijs. De
verwante Europese en Vlaamse doelstellingen staan
eveneens in die tekst vermeld.

Niet iedereen is even blij met de Europese benchmarks
en indicatoren. Toch werkt men in onderwijs eigenlijk
altijd met doelstellingen. Men is dat gewend op vooral
microniveau; op mesoniveau gebeurt het al tijdje. Op
macroniveau is het vrij nieuw en lokt het reactie uit.

In deze indicatorenpublicatie bespreken we de bench-
marks echter niet theoretisch. Ons interesseert in deze
publicatie vooral de concrete betekenis van de 5 bench-
marks en van de 29 Europese indicatoren die de
Europese Standing Group on Indicators and Benchmarks
formuleerde. De 5 benchmarks en de 29 indicatoren be-
staan nu eenmaal en we willen tonen wat ze inhouden.
We houden het in deze publicatie m.a.w. praktisch.

Tijdens de nieuwe beleidsperiode zullen we de Euro-
pese afspraken in het onderwijsbeleid op alle niveaus
(centraal, op schoolniveau en in de klas) moeten imple-
menteren. Het Vlaamse onderwijsbeleid zal keuzes
moeten maken over de thema’s waaraan het prioriteit
wil geven. Deze indicatorenpublicatie wil informatie
bieden over de cijfermatige afspraken voor 2010 en
meer algemeen over de toestand van het Vlaamse on-
derwijssysteem. Aldus blijven we op macroniveau mee
de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs monitoren.

Ludy VAN BUYTEN
wnd. secretaris-generaal

Woord vooraf
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