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Inleiding 

Het probleem van het voortijdig schoolverlaten 

In de Beleidsnota 2004–2009 kiest de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en 

Vorming het verwezenlijken van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de 

arbeidsmarkt als één van de vier doelstellingen waarop het onderwijsbeleid zal 

worden afgerekend1. De Beleidsnota identificeert het probleem van de ‘ongekwalifi-

ceerde uitstroom’ of van de ‘voortijdige schoolverlaters’ als één van de belangrijke 

aandachtspunten in deze problematiek. De jongeren die niet of laag gekwalificeerd op 

de arbeidsmarkt komen vormen een minderheid die voldoende omvangrijk is om een 

plaats te krijgen op de agenda van beleidsmakers, niet alleen in Vlaanderen maar ook 

op het Europees niveau2. 

De Beleidsnota pleit voor een opwaardering van de drie deeltijdse leersystemen—het 

deeltijds beroepsonderwijs (DBSO), de leertijd georganiseerd door het Vlaams 

Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) (het vroegere middenstandsonderwijs) 

en de deeltijdse vorming in de centra deeltijdse vorming (CDV). Deze 

“ervaringsgerichte vorm van leren sluit in principe sterker aan bij de verwachtingen 

en wensen van vele jongeren” die hun weg niet vinden in het voltijds secundair 

onderwijs. Toch is het succes van deze systemen in Vlaanderen eerder beperkt. Naast 

het “negatieve imago” en het feit dat de deeltijdse leersystemen “weinig transparant” 

zijn, wijst de Beleidsnota vooral op de gebrekkige invulling van de werkcomponent 

van het deeltijds onderwijs en de deeltijdse vorming: “bijna een jongere op twee heeft 

geen invulling voor de werkcomponent en waar dat wel zo is, sluit die niet altijd aan 

bij de opleiding.” Als mogelijke oorzaken voor dit probleem citeert de Beleidsnota 

“een tekort aan geschikte arbeidsplaatsen”, het ontbreken van alternatieven voor 

                                                 
1 Zie p. 8 en pp. 79-80 van de Beleidsnota 2004–2009, Onderwijs en Vorming van de Vlaamse minister 
van Werk, Onderwijs en Vorming. 
2 Twee van de ‘Lissabondoelstellingen’ van de EU luiden:“By 2010, an EU average rate of no more 
than 10% of early school leavers should be attained” en “At least 85% of 22-year-olds in the European 
Union should have completed upper-secondary education” (pp.7-8 in de ‘Commission Staff Working 
Paper’ Progress towards the Lisbon objectives in education and training, 2005 Report van de 
Commissie van de EU). 
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“jongeren die nog niet aan werken toe zijn” en het feit dat de werkcomponent 

momenteel “niet verplicht” is.3 

Anderzijds willen de beleidsmakers “initiatieven nemen om een diploma secundair 

onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen te verzekeren”. Die ambitie vereist 

ingrepen in het voltijds secundair onderwijs. Het onderwijsbeleid wil het technisch en 

beroepsonderwijs beter ondersteunen en “risicogroepen extra opvolgen”. De 

Beleidsnota spreekt daarbij over de “rol van een goede studiekeuzebegeleiding, een 

goed doorstroombeleid tussen scholen, een sluitend spijbelbeleid, …” en over het 

aanpakken van anti-sociaal gedrag.4 Verder wijst de Beleidsnota ook op de 

perspectieven die modularisering biedt om jongeren een gunstiger overgang tussen 

onderwijs en arbeid te doen maken.5 

De Beleidsnota benadrukt ook het “zichtbaar maken en erkennen van kwalificaties” 

door de uitwerking van een “eenduidige en transparante kwalificatiestructuur” als één 

van de manieren om “de doorstroming door onderwijs en vorming en de toegang tot 

de arbeidsmarkt” te verbeteren. Deze kwalificatiestructuur zou een plaats moeten 

geven aan “alle soorten kwalificaties, inclusief diploma’s, certificeringen en 

erkenningen van competenties”.6 

Sommige in de Beleidsnota genoemde knelpunten of maatregelen overstijgen 

duidelijk de bevoegdheid van individuele scholen of zelfs groepen van scholen. Denk 

bijvoorbeeld aan het verplicht maken van een voltijds engagement (met andere 

woorden: een verplichte werkcomponent) in het deeltijds onderwijs; of aan het 

scheppen van meer arbeidsplaatsen die geschikt zijn voor jongeren die leren en 

werken combineren. Op andere aspecten van de problematiek, zoals studiekeuze-

begeleiding, doorverwijzing, de aanpak van probleemgedrag, hebben individuele 

scholen(groepen) wellicht wel een impact. Het is denkbaar dat scholen hierbij op 

verschillende manieren tewerk gaan en dat die diversiteit gepaard gaat met verschillen 

in de omvang van de ongekwalificeerde uitstroom per school. Vandaar het idee dat 

                                                 
3 Zie p. 8 en pp. 79-80 van de Beleidsnota 2004–2009, Onderwijs en Vorming van de Vlaamse minister 
van Werk, Onderwijs en Vorming. 
4 Zie p. 27, pp. 72-73 en p. 112 van de Beleidsnota 2004–2009, Onderwijs en Vorming van de Vlaamse 
minister van Werk, Onderwijs en Vorming. 
5 Zie p. 80 van de Beleidsnota 2004–2009, Onderwijs en Vorming van de Vlaamse minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming. 
6 Zie p. 29 van de Beleidsnota 2004–2009, Onderwijs en Vorming van de Vlaamse minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming. 
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schooleffectiviteitsonderzoek nuttige achtergrondinformatie zou kunnen opleveren 

voor het beleid inzake de ongekwalificeerde uitstroom. 

Schooleffectiviteitsonderzoek over voortijdig schoolverlaten 

Schooleffectiviteitsonderzoek stelt in essentie twee vragen. Ten eerste: hebben 

verschillende scholen een verschillend effect op hun leerlingen? In dit geval is het 

effect dat ons interesseert de kans dat een leerling het (eerstekans)onderwijs verlaat 

zonder een kwalificatie. De tweede vraag is: kunnen we schoolkenmerken vinden die 

samengaan met deze verschillen in effect? In het geval van schooleffectiviteits-

onderzoek over de ongekwalificeerde uitstroom is het vooral belangrijk school-

kenmerken te vinden die beïnvloedbaar zijn door de beleidsmakers van de school of 

van de overheid. Uit een dergelijke analyse zou, bijvoorbeeld, kunnen blijken dat een 

bepaalde vorm van studiekeuzebegeleiding, een gegeven manier om met problemen in 

de schoolloopbaan om te gaan, een zekere strategie van communicatie met ouders of 

zelfs een bepaald aspect van het ‘schoolklimaat’ samengaat met een verminderde kans 

op ongekwalificeerd uitstromen. Dit is het type informatie dat kan aangetoond worden 

door middel van schooleffectiviteitsonderzoek. In een volgende stap is het aan 

gebruikers van deze informatie om deze vaststellingen te beoordelen in een ruimere 

context en ze eventueel te interpreteren als oorzakelijke verbanden. Als het 

aannemelijk is dat, bijvoorbeeld, een bepaalde aanpak om ouders bij het onderwijs te 

betrekken als gevolg heeft dat jongeren meer kans hebben om aan boord te blijven tot 

ze een kwalificatie behalen, dan kan men proberen een beleid op te zetten om deze 

manier van werken te stimuleren en te verspreiden. 

De bovenstaande beschrijving van schooleffectiviteitsonderzoek laat zowel ruimte 

voor een diepgravende beschrijving en vergelijking van enkele scholen die grondig 

van elkaar verschillen als voor een (onvermijdelijk meer oppervlakkige) globale 

analyse van een ruime steekproef van Vlaamse scholen. Enkel de laatste werkwijze 

komt hier verder aan bod. Die keuze heeft gevolgen voor het soort effecten dat 

zichtbaar gemaakt kan worden. We kiezen voorlopig dus voor het verkennen van 

(moeilijker te detecteren maar meer objectieve) globale tendenzen in het geheel van 

een steekproef, eerder dan voor een analyse van de duidelijkere maar moeilijker 

veralgemeenbare contrasten tussen—eventueel ten opzichte van een steekproef 

geïdentificeerde—uitschieters. 
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Het observeren van scholen is gemakkelijker en gebruikelijker dan het betrekken van 

scholen in een experimentele studie. Een nadeel van observationeel werk is dat men 

maar kan vinden wat spontaan aanwezig is. Indien de Vlaamse scholen over het 

algemeen weinig avontuurlijk of origineel zijn in hun aanpak van voortijdig 

schoolverlaten, zal een observationele studie weinig informatie aan het licht brengen. 

Dit is een beperking die men in het achterhoofd moet houden bij de interpretatie van 

resultaten uit schooleffectiviteitsonderzoek. 

De recente Nederlandse studie van Luyten, Bosker, Dekkers en Derks7 vormt een 

goede illustratie van de werkwijze, mogelijkheden en beperkingen van school-

effectiviteitsonderzoek als middel om het probleem van de ongekwalificeerde 

uitstroom te verkennen. De studie analyseert een steekproef van 4448 leerlingen uit 

LBO en IBO klassen8 in 133 scholen. De 4448 leerlingen vormen een 

leerjarencohorte, in de zin dat ze allemaal aan het secundair onderwijs begonnen zijn 

in 1989. 

Luyten et al. vonden duidelijke verschillen tussen de scholen in het percentage 

voortijdige schoolverlaters. Vervolgens zochten ze naar schoolkenmerken die 

samenhangen met deze verschillen. Een uitgebreide lijst van schoolkenmerken werd 

in de analyse betrokken. Een eerste set van tien kenmerken beschrijft de “context” van 

de school en omvat variabelen zoals: de omvang van de school, het gemiddelde 

opleidingsniveau van de ouders, het percentage regelmatige spijbelaars, … . Die 

context is een gegeven en ontsnapt voor een belangrijk deel aan de controle van de 

school. Een tweede stel van zes kenmerken vat opinies van het schoolhoofd en het 

lerarenkorps samen, bijvoorbeeld over wat de oorzaken zijn van slechte prestaties op 

school. Ten derde is er een beschrijving van de manier waarop de school 

georganiseerd is, door middel van veertien kenmerken. Een deel van de vragen 

waarop deze kenmerken gebaseerd zijn, behandelt aspecten die in de hogergenoemde 

Beleidsnota 2004–2009 worden aangehaald als middelen om het technisch en 

                                                 
7 Luyten, H., Bosker, R., Dekkers, H., & Derks, A. (2004). Dropout in the lower tracks of secondary 
education: Predictor variables and variation among schools. School Effectiveness and School 
Improvement, 14 (4), 373-411. 
8 Nederlandse leerlingen die beginnen met secundair onderwijs kiezen één van de volgende 
onderwijsvormen: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO), hoger algemeen voortgezet 
onderwijs (HAVO), middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO), lager beroepsonderwijs 
(LBO) of individueel beroepsonderwijs (IBO). De MAVO-leerlingen vormen de grootste groep. De 
leerlingen met de minste academische mogelijkheden kiezen voor LBO of IBO. 
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beroepsonderwijs beter te ondersteunen, namelijk: een sluitend spijbelbeleid9, een 

goed doorstroombeleid tussen scholen10 en het aanpakken van antisociaal gedrag11. 

Ten vierde geven vijf variabelen weer hoe het eigenlijke lesgeven verloopt 

(gemiddeld genomen, over alle klassen van de school heen), bijvoorbeeld: hoe de 

leraren omgaan met verschillen in aanleg tussen leerlingen van eenzelfde klas of in 

welke mate ze de vorderingen van hun leerlingen volgen. 

Na een zorgvuldige procedure van modelopbouw en statistische tests moesten Luyten 

et al. echter constateren dat ze voor slechts één schoolkenmerk uit deze uitgebreide 

reeks kandidaten een voldoende duidelijk verband met de kans op voortijdig 

schoolverlaten konden aantonen door middel van deze data. Het schoolkenmerk in 

kwestie behoort tot hun categorie van “school context variables” en bestaat in het 

percentage leerlingen in de school dat verder studeert na het behalen van een diploma 

van secundair onderwijs.12 

In hun commentaar over deze magere oogst wijzen Luyten et al. erop dat het in 

schooleffectiviteitsonderzoek niet zeldzaam is dat individuele studies er niet in slagen 

verwachte verbanden tussen schoolkenmerken en schooleffectverschillen op een 

statistisch significante manier aan te tonen. Deze verbanden worden dikwijls pas 

zichtbaar in meta-analyses van een brede verzameling studies.13 Het aantal studies 

met betrekking tot de invloed van schoolkenmerken op voortijdig schoolverlaten is op 

dit moment echter nog beperkt.14 Om een meta-analyse in dit domein mogelijk te 

maken in de toekomst, is het dus van belang nieuwe studies toe te voegen. 

                                                 
9 ‘Measures against truancy’: Luyten et al., p. 408. 
10 Als onderdeel van ‘actions against dropout’: Luyten et al., p. 408. 
11 Via ‘student counselling’: Luyten et al., p. 408. 
12 Dit gegeven was gebaseerd op een schatting door het schoolhoofd (Luyten et al., p. 396). Voor een 
goed begrip van de betekenis van dit schoolkenmerk is het ook belangrijk om te weten: (1) Dat het 
percentage betrekking heeft op de school als geheel (Luyten et al., p. 406). In zo’n school zitten 
mogelijk ook leerlingen uit andere onderwijsvormen dan het LBO en IBO. (2) Dat een leerling die het 
LBO of het IBO, die bestaan uit vier leerjaren, met succes afwerkt en dus het overeenkomstige diploma 
van secundair onderwijs behaalt, volgens het criterium dat gehanteerd wordt in de studie van Luyten et 
al. nog geen kwalificatie heeft. Na het LBO of IBO moet de leerling nog minstens twee jaar verder 
studeren om aan het kwalificatiecriterium te voldoen (Luyten et al., p. 374). Het percentage leerlingen 
dat verder studeert is dus ook een indicator van de kans op voortijdig schoolverlaten in vroegere jaren 
(Luyten et al., p. 406). 
13 Luyten et al., p. 396. 
14 Luyten et al., p. 375. 
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Gelegenheid tot schooleffectiviteitsonderzoek over voortijdig schoolverlaten in 

Vlaanderen 

De dataset waarop de studie van Luyten et al. gebaseerd is, vertoont een aantal 

interessante punten van overeenkomst met de Vlaamse LOSO-databank15. Een 

gemeenschappelijk sterk punt is dat het gaat om longitudinale gegevens—waarbij 

leerlingen gevolgd worden met betrekking tot hun loopbaan doorheen het onderwijs—

in de plaats van retrospectieve data (waarbij leerlingen rapporteren over hun voorbije 

loopbaan).16 Er zijn ook belangrijke overlappingen inzake de gemeten leerling- en 

schoolkenmerken. Overigens zijn de twee datasets ongeveer in dezelfde periode 

(eerste helft van de jaren negentig) verzameld. Het ligt dus voor de hand het rijtje 

schooleffectiviteitsstudies over voortijdig schoolverlaten aan te vullen met een 

analyse van de LOSO-databank. 

Een gemeenschappelijke beperking van een dergelijke analyse van de LOSO-

gegevens en de studie van Luyten et al. is dat het gaat om ‘secundaire’ analyses. Het 

is bijvoorbeeld niet zo dat de meting van de schoolkenmerken uit de data van Luyten 

et al. werd uitgevoerd met een analyse van (enkel) de LBO en IBO studenten voor 

ogen.17 De LOSO-gegevensverzameling werd evenmin opgezet met een studie van de 

ongekwalificeerde uitstroom als hoofddoel. 

Aanknopingspunten 

Een Vlaams onderzoek naar schoolkenmerken die samenhangen met de omvang van 

de ongekwalificeerde uitstroom vormt een interessante aanvulling bij de recente 

studie van Creten, Van de Velde, Van Damme en Verhaest18. Het centrale onderwerp 

van deze studie zijn de kansen van leerlingen uit het secundair beroepsonderwijs om 

vlot door te stromen naar de arbeidsmarkt en zich daar te handhaven. Het rapport 

toont hoe deze kansen verschillen volgens de schoolloopbaan—bijvoorbeeld: een 
                                                 
15 Van Damme, J., De Troy, A., Meyer, J., Minnaert, A., Lorent, G., Opdenakker, M.-Chr., & 
Verduyckt, P. (1997). Succesvol doorstromen in de aanvangsjaren van het secundair onderwijs. 
Leuven: Acco. Van Damme, J., Meyer, J., De Troy, A., & Mertens, W. (2001). Succesvol middelbaar 
onderwijs? Een antwoord van het LOSO-project. Leuven: Acco. Van Damme, J., Van Landeghem, G., 
De Fraine, B., Opdenakker, M.-Chr., & Onghena, P. (2004). Maakt de school het verschil? Effectiviteit 
van scholen, leraren en klassen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Leuven: Acco. 
16 Luyten et al., p. 375. 
17 Luyten et al., p. 376. 
18 Creten, H., Van de Velde, V., Van Damme, J., & Verhaest, D. (2002). De transitie van het initieel 
beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt met speciale aandacht voor de ongekwalificeerde 
onderwijsverlaters. Rapport van een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werkgelegen-
heid en Toerisme, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma. 
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loopbaan via het voltijds onderwijs tegenover een loopbaan via een vorm van deeltijds 

onderwijs, volgens de behaalde diploma’s/getuigschriften en volgens individuele 

kenmerken en gezinskenmerken van leerlingen. De studie besteedt ook veel aandacht 

aan de plus- en minpunten van de bestaande systemen voor deeltijds leren en aan de 

beweegredenen van jongeren om voor deeltijds leren te kiezen. Het onderzoek 

combineert gegevens van het SONAR-project (over 23-jarigen geboren in 197619) met 

gegevens uit de LOSO-databank (over instromers in het secundair onderwijs in 1990) 

en data uit een bijkomende gegevensverzameling (bij de jongeren uit de LOSO-

proefgroep die het voltijds secundair onderwijs voor hun achttiende hadden verlaten). 

Het feit dat de jongeren in kwestie uit verschillende scholen afkomstig zijn, wordt niet 

verwerkt in de analyses van Creten et al. 

Tot nu is er door het Steunpunt LOA geen onderzoek verricht over de factoren die de 

kans op voortijdig schoolverlaten beïnvloeden. Recent en lopend onderzoek van het 

Steunpunt LOA over voortijdig schoolverlaten is gericht op het nauwkeurig schatten 

van verschillende maten van de ongekwalificeerde uitstroom uit administratieve 

gegevens (tellingen van leerlingen en getuigschriften)20. Het voorliggend rapport vult 

dit nu aan met een eerste verkenning van de samenhang tussen een aantal school-

kenmerken en een percentage ongekwalificeerde uitstromers per school. De 

(beperkte) reikwijdte van deze eenvoudige exploratie wordt uiteengezet in het 

volgende onderdeel, dat uitlegt welke gegevens, variabelen en methoden gebruikt zijn. 

                                                 
19 Creten et al. pp. 42 en 108. 
20 Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2004). De ongekwalificeerde uitstroom—Een 
geactualiseerde schatting. Leuven: Steunpunt LOA, rapport nr. 18. 
Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2004). Indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom. Een 
bijdrage tot de discussie en een aantal nieuwe schattingen. Leuven: Steunpunt LOA, rapport nr. 19. 
Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2004). Indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom in 
Vlaanderen. Over.Werk 14de jaargang 3, 136-139. 
Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2005). De ongekwalificeerde uitstroom. Evolutie van de 
verschillende soorten kwalificaties tot en met 2003. Leuven: Steunpunt LOA, rapport nr. 29 (nog niet 
vrijgegeven). 
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Gegevens, variabelen en methodologie 

De LOSO-databank 

Het LOSO-project volgde een cohorte van meer dan zesduizend leerlingen die in 

september 1990 voor het eerst in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs zaten. 

De loopbanen van deze leerlingen in het secundair onderwijs na september 1990 zijn 

vrij gedetailleerd in kaart gebracht: we weten in welke scholen en klassen ze hebben 

gezeten, welke soorten onderwijs ze hebben gevolgd (onderwijsvormen, leerjaren, 

vakkenpakketten, …) en welke attesten ze hebben behaald. Een vervolgproject21 

leverde bovendien informatie op over de verdere loopbanen van deze leerlingen (in 

het secundair of hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt) na het einde van het 

eigenlijke LOSO-project (eind 1996–1997). 

Het hoofddoel van het LOSO-project was de studieloopbanen van leerlingen in het 

secundair onderwijs in kaart te brengen én te verklaren. Door middel van vragenlijsten 

voor de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de directie is daartoe een grote 

hoeveelheid informatie verzameld. De LOSO-databank bevat gegevens over het gezin 

van de leerlingen, over hun aanvangssituatie (prestaties, motivatie, welbevinden, …) 

in het secundair onderwijs en over hun evolutie (prestaties, belangstelling, 

welbevinden, …) in de loop van het secundair onderwijs. Er is ook een uitgebreide 

reeks klas- en schoolkenmerken voorhanden. 

Het kwalificatiecriterium 

In dit onderzoek maken we gebruik van de eerste definitie uit het in Vlaanderen 

gebruikelijke drietrapscriterium22 van ‘gekwalificeerdheid’, dat wil zeggen: de 

definitie die de lat het hoogst legt en dus ook de ruimste groep van ‘ongekwalifi-

ceerden’ impliceert. Volgens dit criterium kan een jongere enkel een kwalificatie 

behalen in het tweede leerjaar van de derde graad van het voltijds gewoon secundair 

onderwijs. In het algemeen of technisch onderwijs of in het kunstonderwijs is de 
                                                 
21 Zie bijvoorbeeld: Pustjens, H., Van de gaer, E., & Van Damme, J. (2004). Effect of secondary 
schools on academic choices and on success in higher education. School Effectiveness and School 
Improvement, 15 (3/4), 281-312. 
22 Zie pp. 57-58 in: Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2004). De ongekwalificeerde uitstroom. 
Evolutie van de verschillende soorten kwalificaties per leeftijd tot en met 2003. Steunpunt LOA, 
rapport nr. 29—nog niet vrijgegeven. Zie ook: Douterlungne, M., Van de Velde, V., Rubbrecht, I., Van 
Valckenborgh, K., Lauwereys, L., Nicaise, I., & Van Damme, J. (2001). Ongekwalificeerd: zonder 
paspoort? Een onderzoek naar de omvang, karakteristieken en aanpak van de ongekwalificeerde 
onderwijsverlaters. Leuven: HIVA. Eindrapport van OBPWO 98.01. 
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vereiste kwalificatie: een diploma van secundair onderwijs. In het beroepsonderwijs 

gaat het om het studiegetuigschrift van het genoemde leerjaar. 

De onderzoeksgroep 

Deze studie richt zich op een deel van de problematiek van het voortijdig school-

verlaten, namelijk: op de ongekwalificeerde uitstroom uit het voltijds beroeps-

onderwijs. Het hogergenoemde kwalificatiecriterium komt dan neer op het al dan niet 

behalen van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO. 

Binnen elk van de betrokken scholen uit de LOSO-databank worden dan twee 

groepen leerlingen met elkaar vergeleken: enerzijds de leerlingen uit de LOSO-proef-

groep die na een zo goed als ononderbroken onderwijsloopbaan23 het studiegetuig-

schrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO behalen; anderzijds de leer-

lingen uit de proefgroep die deze kwalificatie niet behalen voordat ze het onderwijs 

(voor het eerst) verlaten en die op het moment dat hun onderwijsloopbaan (voor het 

eerst) eindigt overgaan van het (voltijds) BSO naar de arbeidsmarkt24. Over de 

scholen heen gaat het in totaal over 1272 gekwalificeerde en 254 ongekwalificeerde 

BSO-leerlingen (uit de LOSO-proefgroep van 6411 leerlingen).25 Aangezien we 

schoolkenmerken in de studie willen betrekken, moeten we ons beperken tot de 

scholen waarvoor schoolkenmerken gemeten zijn (de ‘LOSO-proefgroepscholen’). 

Dan blijven er 1112 gekwalificeerde en 214 ongekwalificeerde BSO-leerlingen uit 48 

scholen over. 

                                                 
23 (Slechts) 14 van de 6411 LOSO-proefgroepleerlingen behalen een kwalificatie in het tweede leerjaar 
van de derde graad én hebben een hiaat in hun onderwijsloopbaan—dat wil zeggen: ze bevinden zich 
een tijdje niet in het voltijds of deeltijds secundair onderwijs en ook niet in de leertijd—voordat ze die 
kwalificatie behalen. Negen leerlingen van die veertien werden na het bekijken van de details van hun 
loopbaan toch beschouwd als “gekwalificeerd via eerstekansonderwijs”. Vandaar de uitdrukking: “een 
zo goed als ononderbroken onderwijsloopbaan”. 
24 Een leerling die, bijvoorbeeld, zijn onderwijsloopbaan beëindigt door over te gaan van het DBSO 
naar de arbeidsmarkt, behoort dus niet tot deze tweede groep. 
25 Bij die 1272 leerlingen met een BSO-kwalificatie zijn er 666 jongens en 606 meisjes. Ze 
vertegenwoordigen respectievelijk 20,5% van de jongenscohorte (van 3247 jongens) en 19,2% van de 
meisjescohorte (van 3164 meisjes). Het gaat dus over ongeveer één vijfde van de leerlingen, zowel in 
de jongenscohorte als in de meisjescohorte. Dit resultaat komt goed overeen met de percentages per 
geboortecohorte berekend uit tellingsdata. Zo behaalde, bijvoorbeeld, 19,1% (20,0%) van de jongens 
(meisjes) geboren in 1979 een BSO-kwalificatie. Bron: Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2005). 
De ongekwalificeerde uitstroom. Evolutie van de verschillende soorten kwalificaties tot en met 2003. 
Leuven: Steunpunt LOA, rapport nr. 29—nog niet vrijgegeven. 
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Het percentage voortijdige onderwijsverlaters per school 

Leerlingen kunnen van school veranderen tijdens hun onderwijsloopbaan. In de studie 

waarover we hier rapporteren hebben we elke leerling van de bovengenoemde 

onderzoeksgroep geassocieerd met één school. In het geval van een ‘gekwalificeerde’ 

leerling is dat de school waarin hij/zij het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar 

van de derde graad BSO behaalt. Voor ‘ongekwalificeerde’ leerlingen is het de school 

waaruit ze vertrekken op het ogenblik dat ze het onderwijs (voor het eerst) verlaten. 

Zo konden we dan ook een score berekenen voor elke school, die uitdrukt hoe ernstig 

het probleem van het voortijdig schoolverlaten is in die school, namelijk: de 

verhouding van het aantal ongekwalificeerde leerlingen tot het totaal aantal leerlingen 

van onze onderzoeksgroep in de school in kwestie. 

Een selectie van schoolkenmerken: (1) Samenstelling van de school 

Schooleffectiviteitsstudies tonen niet zelden een verband tussen de samenstelling van 

de groep (klas, school) waartoe een leerling behoort en onderwijsresultaten (de 

prestaties, maar ook het welbevinden, het academisch zelfconcept, de inzet, …) van 

die leerling.26 

Van de vele mogelijke aspecten die de ene schoolbevolking kunnen onderscheiden 

van de andere, bekijken we er in deze studie twee: het percentage meisjes op school27 

en de gemiddelde socio-economische status van de leerlingen van de school28 29. 

                                                 
26 Zie bijvoorbeeld: Opdenakker, M.-Chr., Van Damme, J., De Fraine, B., Van Landeghem, G. & 
Onghena, P. (2002). The effect of schools and classes on mathematics achievement. School 
Effectiveness and School Improvement, 13, 399-427. Van Landeghem, G., Van Damme, J., 
Opdenakker, M.-Chr., De Fraine, B., & Onghena, P. (2002). The effect of schools and classes on 
noncognitive outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 13, 429-451. De Fraine, B., 
Van Damme, J., Van Landeghem, G., Opdenakker, M.-Chr., & Onghena, P. (2003). The effect of 
schools and classes on language achievement. British Educational Research Journal, 29 (6), 841-859. 
27 De gemiddelde waarde van twee scores: (1) In de groep van de jongeren die op 15 mei 1994 in een 
vierde leerjaar van de school in kwestie zaten: het percentage meisjes; (2) In de groep van de jongeren 
die op 15 mei 1996 in een zesde leerjaar van de school in kwestie zaten: het percentage meisjes. (In 
totaal gaat het over respectievelijk 6918 en 5963 jongeren in respectievelijk 70 en 65 scholen.) Zie pp. 
392 en 396 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine (2003): Cognitieve en niet-cognitieve 
effecten van prestatiegericht klimaat, gemeenschapsgericht klimaat en groepssamenstelling in klassen 
en scholen. Doctoraatsproefschrift, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 
K.U.Leuven. 
28 De gemiddelde waarde van twee scores: (1) Van de groep van de jongeren die op 15 mei 1994 in een 
vierde leerjaar van de school in kwestie zaten: de gemiddelde socio-economische status van hun gezin; 
(2) Van de groep van de jongeren die op 15 mei 1996 in een zesde leerjaar van de school in kwestie 
zaten: de gemiddelde socio-economische status van hun gezin. (Zie pp. 392 en 396 in het 
doctoraatsproefschrift van B. De Fraine.) 
29 Verwante variabelen uit de studie van Luyten et al.: (1) “Percentage of first-grade students from 
working-class families. The school head was asked to indicate the total number of students in the first 
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De hier gebruikte indicator van de socio-economische status geeft zes kenmerken van 

het gezin van de leerling weer30: het opleidingsniveau en het beroepsniveau van zowel 

vader als moeder, het maandelijks inkomen van het gezin en het cultureel kapitaal van 

het gezin. Deze indicator is dus gebaseerd op een grote hoeveelheid informatie, die 

ook goed bleek samen te hangen, en vormt zo een sterke operationalisering van het 

concept ‘socio-economische status’. 

Het ‘schoolklimaat’ als invalshoek 

We merkten al op dat het aantal schooleffectiviteitsstudies over de kwestie van het 

voortijdig schoolverlaten nog eerder beperkt is, zelfs als we internationaal rondkijken. 

Er is dus nog niet veel houvast om een preselectie te maken in de reeks van school-

kenmerken die, naast de samenstellingsvariabelen, zouden kunnen samenhangen met 

verschillen tussen scholen inzake de ongekwalificeerde uitstroom—en die reeks is 

lang, zelfs als we ons beperken tot wat beschikbaar is in de LOSO-databank. De 

studie waarover we hier rapporteren is dus noodgedwongen eerder een exploratie dan 

een (Vlaamse) toets van een gevestigde theorie. 

Om die reden hebben we een eerste selectie van schoolkenmerken gemaakt door uit te 

gaan van één welbepaalde invalshoek, namelijk die van het ‘schoolklimaat’. Een 

pragmatisch voordeel van die keuze is dat het doctoraatsproefschrift van B. De 

Fraine31 ons een goed doordacht en vanuit de wetenschappelijke literatuur 

verantwoord stel schoolklimaatkenmerken levert, gebaseerd op de LOSO-gegevens. 

Op de volgende bladzijden staat een gedetailleerde beschrijving van de betekenis van 

elk van deze variabelen, die gemeten zijn door middel van vragenlijsten voorgelegd 

aan leerlingen, leerkrachten en directies. Per variabele geven we een volledige 

opsomming van al de betrokken vragen (items). 

                                                                                                                                            
grade in his/her school and the number of first-grade students from a working-class background.” (p. 
406, school context variables.) (2) “Average level of parents’ education. The school average of (…)” 
(p. 407, school context variables) “Educational level of the parents. This variable denotes the 
educational level of the parent who has completed the highest level of education. Six levels are 
discerned ranging from having not completed primary education to holding a university degree (…).” 
(p. 403, student demography.) 
30 De indicator is één van vier orthogonale factoren uit een componentenanalyse van vijftien variabelen. 
Zie p. 388 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine. 
31 De Fraine, B. (2003). Cognitieve en niet-cognitieve effecten van prestatiegericht klimaat, 
gemeenschapsgericht klimaat en groepssamenstelling in klassen en scholen. Doctoraatsproefschrift, 
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, K.U.Leuven. 
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Deze ondubbelzinnige beschrijving van de klimaatvariabelen die in onze studie aan 

bod komen, impliceert niet dat het concept ‘schoolklimaat’ eenduidig is en enkel via 

dit stel variabelen weer te geven valt. Voor een grondig overzicht van de 

verschillende opvattingen over wat een ‘schoolklimaat’ inhoudt, verwijzen we naar 

het proefschrift van B. De Fraine. Hier volstaat het te onthouden dat zij de keuze 

gemaakt heeft twee ‘dimensies’ van het schoolklimaat te belichten: (1) de mate 

waarin de school ‘prestatiegericht’ is en (2) hoe ‘gemeenschapsgericht’ de school is. 

Voor elk van die twee dimensies heeft zij een aantal indicatoren geconstrueerd uit de 

metingen van het LOSO-project. 

Voor een aantal van deze indicatoren van een prestatiegericht of een gemeenschaps-

gericht schoolklimaat vinden we tegenhangers in de studie van Luyten et al. In de nu 

volgende beschrijving van de schoolklimaatindicatoren van De Fraine worden deze 

verwantschappen kort vermeld. 

Een selectie van schoolkenmerken: (2) Indicatoren van een prestatiegericht 

schoolklimaat 

Vier indicatoren geven weer in welke mate de school ‘prestatiegericht’ is: de 

“prestatiegerichtheid volgens de leerlingen”, de “effectieve leertijd op school, volgens 

de leerkrachten”, de “gerichtheid op intellectuele ontwikkeling” (volgens de 

leerkrachten) en een indicator over de “regelgeving op school”. 

De score van een gegeven indicator in een gegeven school wordt uitgedrukt door één 

getal. Dat getal is gebaseerd op de waarden van enkele onderliggende variabelen, die 

elk op hun beurt de antwoorden op een reeks vragen (‘items’) samenvatten32. 

Hieronder sommen we voor elke indicator de onderliggende variabelen en de 

bijbehorende items op. De betekenis van de indicator berust immers op de betekenis 

van de items waaruit hij afgeleid is. 

                                                 
32 De indicatorscore is de gemiddelde waarde van de scores op de gestandaardiseerde onderliggende 
variabelen (doctoraatsproefschrift van B. De Fraine, p. 412). Voor een beschrijving van de berekening 
van deze laatste scores uit de itemscores (via een ‘operationalisatiestap’ die de items samenvat en—in 
het geval van items uit de leerlingen- of leerkrachtenvragenlijsten—een ‘aggregatiestap’, die één score 
per school bepaalt) verwijzen we naar Bijlage B van het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine. 
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Prestatiegerichtheid volgens de leerlingen. Een hoge score op deze indicator wijst 

op33 (1) “een hoge effectieve leertijd”; en/of (2) “leerrijk huiswerk”; en/of (3) “rust in 

de klassen”; en/of (4) “duidelijke en consequente regels”; en/of (5) “een 

studiegerichte ingesteldheid bij de leerlingen”. Deze kenmerken zijn gemeten met de 

schoolkenmerkenvragenlijst voor leerlingen. 

Een hoge effectieve leertijd (7 items) 

Leerlingen zorgen er voor dat de leerkrachten geen les kunnen geven. (-)34 

Tussen twee lessen wordt er veel tijd verloren. (-) 

In onze klas proberen de leerlingen de leerkrachten af te leiden van de leerstof. (-) 

Tijdens de lessen worden briefjes geschreven naar elkaar. (-) 

Tijdens de lessen dromen de leerlingen veel. (-) 

Tijdens de lessen wordt door leerlingen huiswerk voor een ander vak gemaakt. (-) 

Leerlingen zijn zonder ernstige reden afwezig in een les. (-) 

Leerrijk huiswerk (2 items) 

Ons huiswerk wordt serieus verbeterd zodat we er iets uit kunnen leren. 

Bij het geven van huiswerk zorgen de leerkrachten ervoor dat we echt iets leren. 

Rust in de klassen (5 items) 

De leerlingen zijn rustig in onze klas. 

Onze klas is erg rumoerig. (-) 

Het duurt lang vooraleer het rustig genoeg is om met de les te beginnen. (-) 

De leerlingen storen de leerkrachten tijdens de lessen. (-) 

De leerkrachten hebben het moeilijk om ervoor te zorgen dat de klas stil is. (-) 

Duidelijke en consequente regels (4 items) 

De leerlingen weten duidelijk wat ze wel en wat ze niet mogen doen op school. 

Er zijn duidelijke klasregels die de leerlingen moeten volgen. 

In het begin van het schooljaar leggen de leerkrachten duidelijk uit welke de leefregels 

zijn. 

Als leerlingen tijdens een proefwerk spieken of afkijken, reageren alle leerkrachten 

volgens een vooraf bekende regel. 

Een studiegerichte ingesteldheid bij de leerlingen (13 items) 
                                                 
33 Pp. 106-107 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine; variabelen: LL3&5-LEERTIJD-S-L3&5, 
LL3&5-HUISW-S-L3&5, LL3&5-KALM-S-L3&5, LL3&5-CONSQ-S-L3&5, LL3&5-ACADEM-S-
L3&5. 
34 Het symbool (-) na een item betekent dat het item een negatief verband vertoont met de variabele in 
kwestie. Bijvoorbeeld: naarmate de leerlingen er meer voor zorgen dat de leerkrachten geen les kunnen 
geven, is de effectieve leertijd lager. 
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Bij ons op school werken ook de intelligente leerlingen veel. 

De leerlingen in onze klas hebben echt aandacht voor wat de leerkrachten zeggen. 

Toetsen en proefwerken worden in onze klas ernstig voorbereid door de leerlingen. 

De leerlingen in onze klas maken zelf extra oefeningen. 

Ook op school zijn de leerlingen vooral bezig met zaken van buiten de school. (-) 

Ook als er geen toetsen of proefwerken zijn, leren de leerlingen van onze klas hun 

lessen. 

Leerlingen doen erg hun best om het meest punten te behalen. 

Wie denkt reeds voldoende punten behaald te hebben om te slagen voor een bepaald 

vak, spant er zich nadien niet meer voor in. (-) 

Iets leren is voor de leerlingen uit onze klas echt belangrijk. 

De meeste leerlingen leren slechts zoveel als nodig is om te slagen. (-) 

Goede studieresultaten behalen is voor de leerlingen uit onze klas echt belangrijk. 

De leerlingen van onze klas doen niet zo veel aan hun schooltaken. (-) 

Voor sommige vakken doen de leerlingen bij ons in de klas niets. (-) 

Effectieve leertijd op school, volgens de leerkrachten. Deze indicator verenigt twee 

kenmerken die onderzocht zijn door middel van de schoolkenmerkenvragenlijst voor 

leerkrachten35: (1) “het percentage van de leertijd dat besteed wordt aan klassikale 

instructie en individueel of groepsgewijs leren”; (2) “het ordelijk verloop van de 

lessen”.36 

Het percentage van de leertijd dat besteed wordt aan klassikale instructie en 

individueel of groepsgewijs leren 

Wil u aangeven hoeveel procent van uw lestijd U per jaar gemiddeld besteedt aan een 

aantal verschillende activiteiten? 

organisatorische zaken (huiswerk geven, proefwerk uitdelen) 

klassikale instructie (het frontaal onderwijzen) 

individueel leren 

groepsgewijs leren 

ordehandhaving 

overige zaken 

Het ordelijk verloop van de lessen (6 items) 

                                                 
35 Pp. 104 en 413 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine; variabelen: LK-LEERTIJD3-S, LK-
ORDEKLAS3-S. 
36 Verwante variabele in de studie van Luyten et al.: “Effective teaching time. The teachers were asked 
to indicate how much time they spend in an average lesson on teaching and on non-teaching activities 
(e.g., maintaining order and classroom management). (…)” (p. 410, classroom teaching variables.) 
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Het komt voor dat er tijdens mijn lessen onnodige en storende onderbrekingen zijn. (-) 

Het duurt dikwijls lang vooraleer het rustig genoeg is om met de les te beginnen. (-) 

De overgangen tussen de lessen verlopen bij mij rustig en vlot. 

Bij mij in de klas gaat er nogal wat tijd naar allerhande nevenactiviteiten (administratie, 

sancties, orde houden, …) (-) 

Tijdens de periodes van zelfstandig werk zijn de leerlingen ernstig met de opdracht 

bezig. 

De leerlingen weten bij mij zeer duidelijk wat ze wel en niet mogen. 

Gerichtheid op intellectuele ontwikkeling. Deze indicator is gemeten door middel van 

de schoolkenmerkenvragenlijst voor leerkrachten. Hier wijst een hoge score erop dat37 

(1) “de leerkrachten veel belang hechten aan intellectuele vorming”; en/of (2) “dat ze 

niet gericht zijn op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerlingen”; en/of 

(3) dat ze “gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen”.38 

De leerkrachten hechten veel belang aan intellectuele vorming 

De score op deze variabele is hoger naarmate de leerkrachten van de school 

‘intellectuele vorming’ een belangrijker plaats geven in een reeks van acht 

vormingsdoelen. De zeven overige vormingsdoelen uit de reeks zijn: ‘sociale vorming’, 

‘creativiteit’, ‘culturele vorming’, ‘emotionele ontwikkeling’, ‘vorming van de fysiek’, 

‘morele vorming’, ‘beroepsgerichte vorming’.39 

De leerkrachten zijn gericht op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de 

leerlingen (14 items) 

De ontwikkeling van de creativiteit van leerlingen is één van de belangrijkste taken van 

de school. 

                                                 
37 Pp. 107 en 413  in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine; variabelen: LK-INTELV3-S, LK-
PSLKRICH3-S, LK-COGNRICH3-S. 
38 Verwante variabelen in de studie van Luyten et al.: (1) “Achievement orientation. In both the school 
head and teacher questionnaire, the respondents were asked to indicate on a 4-point scale the degree to 
which they agreed with nine statements on education and teaching. (…) A high score denotes an 
attitude in favour of an achievement-oriented policy, whereas a low score indicates a student-centred 
attitude. (…)” (p. 407, opinions of school head and teachers.) (2) “Instruction adapted to the students’ 
aptitudes. The teacher questionnaire included 16 four-category items that relate to dealing with 
differences in student aptitudes within a class. (…) A high score on this variable indicates that the 
instruction is adapted to the students’ aptitudes.” (p. 410, classroom teaching variables.) (3) “Special 
approach for disadvantaged students. The teachers and school heads were also asked to express their 
opinions on seven statements regarding the question of improving educational chances for 
disadvantaged students. (…) A high score indicates a preference to emphasise noncognitive goals for 
these students and allowing them to work at their pace.” (p. 407, opinions of school head and teachers.) 
39 Zie Bijlage 6 in: Van Damme, J., Van Landeghem, G., De Fraine, B., Opdenakker, M.-Ch., Onghena, 
P. (2004). Maakt de school het verschil? Effectiviteit van scholen, leraren en klassen in de eerste graad 
van het middelbaar onderwijs. Leuven: Acco. 
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Leerlingen moeten op school vooral zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen 

ontdekken. 

Aansluiting van de leerstof bij de belangstellingssfeer van de leerlingen vind ik belang-

rijker dan veel leerstof zien. 

Mijn belangrijkste taak als leerkracht is jongeren te begeleiden op weg naar volwassen-

heid. 

De sociale vorming en de persoonlijkheidsvorming zijn minstens zo belangrijk zo niet 

belangrijker dan de beroepsvoorbereiding en/of de intellectuele vorming. 

Men dient steeds aan te sluiten bij de behoeften en interesses van de leerlingen. 

Ik zie mezelf op de eerste plaats als een soort jeugdwerker. 

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij leerlingen is minstens zo belangrijk als 

de ontwikkeling van intellectuele vaardigheden. 

Een verbreed vormingsaanbod zal de ontwikkeling van de leerlingen extra bevorderen. 

Expressievakken zouden over ’t algemeen meer belang moeten krijgen in het 

onderwijs. 

Het toekomstperspectief van de huidige generatie jongeren houdt me voortdurend 

bezig. 

Het is aan te bevelen het onderwijs zoveel mogelijk in de vorm van projectonderwijs te 

geven. 

Het is beter dat leerlingen met plezier een voldoende (6 à 7) halen dan met tegenzin een 

zeer hoog cijfer (8 à 9). 

Aanpassing van de leerstof aan de belangstelling van de leerling wijs ik af omdat dat 

onverantwoord is gezien de eisen van de samenleving. (-) 

De leerkrachten zijn gericht op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen (9 items) 

Ik ben er op de eerste plaats voor verantwoordelijk dat de leerlingen voldoende 

vakkennis wordt bijgebracht. Al de rest is eerder bijzaak. 

De voornaamste taak van de school is de leerling voor te bereiden op verdere studies. 

Kennisoverdracht en intellectuele ontwikkeling blijven in het onderwijs belangrijker 

dan algemene vorming. 

De voornaamste taak van de school is de leerling voor te bereiden op het beroepsleven. 

Als ik er niet in slaag mijn stof af te werken dan voel ik me tekort schieten als 

leerkracht. 

Ik vermijd zoveel als mogelijk afwijkingen van mijn vooraf opgestelde lesplanning. 

Het ontdekkend bezig zijn van leerlingen dient met name buiten de schooluren te 

gebeuren. 
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Bij het indelen van de leerlingen in groepjes is het aangewezen de leerprestaties als 

criterium te hanteren. 

Het is belangrijker dat alle leerlingen een bepaalde hoeveelheid leerstof beheersen dan 

dat elke leerling zich ontwikkelt naar eigen aard. 

Regelgeving op school. Deze indicator drukt uit40 in welke mate (1) de “leerkrachten 

discipline belangrijk vinden” en/of (2) “controle uitoefenen op hun leerlingen”, 

volgens een bevraging door middel van de schoolkenmerkenvragenlijst voor 

leerkrachten.41 

De leerkrachten vinden discipline belangrijk (9 items) 

Gehoorzaamheid is goed voor de vorming van de leerling. 

Voor goed onderwijs is het belangrijk dat de leerlingen in de eerste plaats gehoorzamen 

en zich schikken naar de regels van de school. 

Discipline en orde verhinderen de vrije ontplooiing van de leerlingen en zouden tot een 

minimum beperkt moeten worden. (-) 

Eén van de belangrijkste taken van de leerkracht is te zorgen voor orde en rust in 

zijn/haar klas. 

Als leerkracht dien ik mij voor de inhoud van mijn lessen in eerste instantie te baseren 

op het leerplan. 

Ik hou me bij het lesgeven zoveel mogelijk aan het handboek of aan het leerplan. 

Enig rumoer tijdens de les getuigt van een goede werksfeer onder de leerlingen. (-) 

Stilzitten en aandachtig luisteren (en kijken) naar de leerkracht zijn twee voorwaarden 

voor het leren op school. 

Ik heb er bezwaar tegen als leerlingen mij tutoyeren. 

De leerkrachten oefenen een sterke controle uit op hun leerlingen (3 items) 

Om de leerlingen in de hand te houden, hou ik een strak werkritme aan. 

De sancties die voor een overtreding gelden, worden door mij strikt toegepast. 

Bij ongeregeldheden in de klas reageer ik met straf. 

                                                 
40 Pp. 104 en 413 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine; variabelen: LK-DISCIPL3-S, LK-
CONTR3-S. 
41 Verwante variabele in de studie van Luyten et al.: “Number and intensity of school rules. Both school 
head and teachers indicated with respect to nine topics (e.g., cheating on tests, amount of homework) to 
what extent rules exist in the school and in how far they are applied. (…)” (p. 408, school organisation 
variables.) 
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Een selectie van schoolkenmerken: (3) Indicatoren van een gemeenschapsgericht  

schoolklimaat 

Vijf indicatoren geven weer hoe ‘gemeenschapsgericht’ de school is: een indicator 

van de “consensus onder leerkrachten”, van “positieve relaties op school volgens de 

leerlingen”, van de “mate waarin leerlingen centraal staan op school”, van de 

“gemeenschapsgerichtheid van de school volgens de leerkrachten” en van de 

intensiteit van “overleg tussen personeelsleden op school volgens de directie”. 

Hieronder geven we opnieuw in detail weer hoe elke indicator samengesteld is uit 

onderliggende variabelen, die op hun beurt gebaseerd zijn op een aantal items. 

Consensus onder leerkrachten. Naarmate deze indicatorscore hoger is, zijn de leer-

krachten van de school in kwestie het meer met elkaar eens als er—via de school-

kenmerkenvragenlijst voor leerkrachten—gepeild wordt42: (1) in welke mate ze 

“discipline belangrijk vinden” (zie boven); en/of (2) hoe positief ze staan tegenover 

differentiatie; en/of (3) hoe sterk ze “gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling van 

leerlingen” (zie boven); en/of (4) in welke mate ze “gericht zijn op de ontwikkeling 

van de persoonlijkheid van de leerlingen” (zie boven).43 

De leerkrachten staan positief tegenover differentiatie (7 items) 

Wanneer men zich vooral op de zwaksten richt, dan daalt het algemeen peil. (-) 

De ervaring leert dat klassikaal onderwijs de beste resultaten geeft. (-) 

De goede leerling is de dupe van de differentiatie in het onderwijs. (-) 

Op veel scholen wordt de leerlingen tegenwoordig wel eens te veel de vrije hand 

gelaten. (-) 

Gedifferentieerd onderwijs komt alle leerlingen ten goede. 

In onderwijs waarbij verschillende leerlingen aan verschillende taken werken, ver-

werven de leerlingen minder kennis. (-) 

Er zou teveel tijd verloren gaan indien ik veel aan de zelfwerkzaamheid van de leer-

lingen zou overlaten. (-) 

                                                 
42 Pp. 413 en 431-432 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine; variabelen: LK-DISCIPL3-SH, 
LK-POSDIFF3-SH, LK-COGNRICH3-SH, LK-PSLKRICH3-SH. 
43 Verwante variabele in de studie van Luyten et al.: “Consensus among teachers. The school head 
indicated for 11 topics the consensus among the teachers at school (e.g., educational innovation, 
approach to problematic students). (…)” (p. 407, opinions of school head and teachers.) 
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Positieve relaties op school volgens de leerlingen. Een hogere score op deze indicator 

betekent44 dat er, volgens de leerlingen van de school (in een bevraging door middel 

van de schoolkenmerkenvragenlijst voor leerlingen), meer sprake is van (1) een 

“positieve relatie tussen leerkrachten en leerlingen”; en/of (2) “gelijkberechtiging 

door leerkrachten”; en/of (3) “vriendschap tussen leerlingen”. 

Positieve relatie tussen leerkrachten en leerlingen (21 items) 

De leerkrachten hebben persoonlijk aandacht voor elke leerling. 

De leerkrachten geven extra hulp aan de leerlingen die moeilijk kunnen volgen. 

De leerkrachten zijn onvriendelijk tegenover de leerlingen. (-) 

Als leerlingen zelf een goede oplossing voor een vraagstuk vinden, wordt dit door de 

leerkrachten gewaardeerd. 

De klastitularis doet zijn/haar best om de leerlingen te helpen. 

Als het nodig is, zijn de leerkrachten bereid bijkomende uitleg te geven. 

De leerkrachten vertrouwen de leerlingen. 

Als een leerling thuis problemen heeft, dan brengen de leerkrachten daar begrip voor 

op. 

De leerkrachten maken een leerling belachelijk. (-) 

De leerkrachten behandelen de leerlingen als kleine kinderen. (-) 

De leerlingen uit onze klas werken goed mee met de leerkrachten. 

De leerkrachten hebben ook aandacht voor de zwakkere leerlingen. 

De leerlingen die niet slagen worden door de leerkrachten geholpen. 

Bij het geven van straffen zijn de leerkrachten op onze school rechtvaardig. 

Leerlingen doen iets om de leerkrachten te pesten. (-) 

Als een leerling ziek geweest is, helpen de leerkrachten om de achterstand in te halen. 

De leerlingen zijn gemeen tegenover de leerkrachten. (-) 

De leerkrachten weten waarvoor de leerlingen echt belangstelling hebben. 

De meeste studiemeesters of studiemeesteressen hebben goede kontakten met de leer-

lingen. 

Er zijn goede kontakten tussen de leerlingen en het personeel van het secretariaat. 

De leerkrachten hebben meer aandacht voor de leerstof dan voor de leerlingen. 

Gelijkberechtiging door leerkrachten (5 items) 

De leerkrachten staan positiever tegenover leerlingen met goede studieresultaten dan 

tegenover leerlingen met zwakke studieresultaten. 

                                                 
44 Pp. 413 en 415 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine; variabelen: LL3&5-LKREL-S-L3&5, 
LL3&5-GLIJK-S-L3&5, LL3&5-VRNDLLN-S-L3&5. 
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De leerkrachten gedragen zich anders tegenover leerlingen uit verschillende studie-

richtingen. 

Leerkrachten hebben alleen oog voor goede leerlingen. 

De leerkrachten trekken sommige leerlingen voor. 

De leerkrachten gedragen zich anders tegenover zittenblijvers. 

Vriendschap tussen leerlingen (13 items) 

Als een leerling iets niet verstaat, dan krijgt hij/zij hulp van andere leerlingen. 

Als er moeilijkheden zijn met een leerkracht, dan steunen de leerlingen elkaar. 

Leerlingen uit onze klas zijn ook vriend(inn)en van elkaar buiten de school. 

Tussen leerlingen van onze klas is er ruzie. (-) 

Leerlingen die enkele dagen ziek geweest zijn, worden geholpen door andere 

leerlingen. 

In onze klas worden sommige leerlingen gepest of uitgelachen. (-) 

Leerlingen die nieuw zijn, worden vlug opgenomen in onze klasgroep. 

In onze klas wordt er door sommige leerlingen ‘geklikt’ aan de leerkrachten wanneer er 

iets gebeurd is. (-) 

De leerlingen in deze klas kennen elkaar zeer goed. 

In onze klas zijn er veel leerlingen die elkaars vriend(in) zijn. 

In onze klas zijn er ‘kliekjes’, dit zijn groepjes leerlingen die elkaars vriend(in) zijn, 

maar die weinig contact hebben met andere leerlingen. (-) 

In onze klas zijn er leerlingen die buiten de groep staan. (-) 

Onze klas is een hechte groep. 

Mate waarin leerlingen centraal staan op school. In scholen waar leerlingen centraal 

staan worden (1) veel extra-curriculaire activiteiten aangeboden; en/of (2) is er 

inspraak van de leerlingen.45 Deze informatie werd verzameld door middel van de 

schoolkenmerkenvragenlijst voor leerlingen. 

Er worden veel extra-curriculaire activiteiten aangeboden (2 items) 

Op onze school kan men veel doen: sport, exploratie, clubs, hobby’s enz. 

Bij ons op school zijn er veel interessante activiteiten buiten de gewone lesuren. 

De leerlingen hebben inspraak (3 items) 

Op onze school wordt ingegaan op ideeën of voorstellen van de leerlingen. 

Op onze school probeert men de leerlingen bij belangrijke zaken te betrekken. 

Op onze school is er voldoende inspraak van de leerlingen. 

                                                 
45 Pp. 104 en 413 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine; variabelen: LL3&5-EXCURR-S-
L3&5, LL3&5-INSPRK-S-L3&5. 
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Gemeenschapsgerichtheid van de school volgens de leerkrachten. De leerkrachten 

beschreven—door middel van de schoolkenmerkenvragenlijst voor leerkrachten—drie 

elementen van de ‘gemeenschapsgerichtheid’ van hun school, die samengevat worden 

in deze indicator. De elementen zijn46: (1) “positieve relaties tussen leerkrachten en 

directie”; (2) “betrokkenheid van leerkrachten bij de besluitvorming”; (3) “teamgeest 

onder de leerkrachten”. 

Positieve relaties tussen leerkrachten en directie (11 items) 

De directie oefent op mij als leerkracht veel druk uit. (-) 

De directeur/trice is gemakkelijk te bereiken voor leerkrachten. 

De directie stimuleert de leerkrachten regelmatig tot gezamenlijk nadenken over wat 

we nastreven met het onderwijs in onze school. 

Ik heb de indruk dat de directie mij eerder slecht gezind is. (-) 

De directie behandelt mij op afstandelijk autoritaire wijze. (-) 

Ik word door de directie gestimuleerd om mijn werk als leerkracht goed te doen. 

De directie staat steeds open voor de persoonlijke situatie van de leerkrachten. 

Ik kan moeilijk mijn mening zeggen ten opzichte van de directie. (-) 

De directie moedigt de leerkrachten aan om zelf initiatieven te nemen ten aanzien van 

het onderwijsgebeuren in onze school. 

Bij het opmaken van de lessenrooster is er op onze school geen favoritisme: er wordt 

op een verantwoorde manier rekening gehouden met de belangen van alle leerkrachten. 

Het hangt sterk af van je persoonlijk contact met de directie of met bevoegde personen 

of er snel op je vragen wordt ingegaan. 

Betrokkenheid van leerkrachten bij de besluitvorming (15 items) 

In welke mate wordt een ‘doorsnee’-leerkracht door de directie betrokken bij: 

studie-aanbod van de school, 

regels binnen de school, 

doelstellingen van de school, 

schoolorganisatie, 

administratie, 

financiën/rechtspositie, 

onderwijsvernieuwing, 

de besteding van het lesurenpakket, 

de samenstelling van de klassen, 

                                                 
46 Pp. 107 en 413 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine; variabelen: LK-RELADIR3-S, LK-
BESLUITV3-S, LK-TEAMGEEST3-S. 
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de samenstelling van het rapport (welke rubrieken staan er allemaal op het rapport), 

buitenschoolse activiteiten. 

Als leerkracht word ik door de directie betrokken bij de besluiten die met mijn taak te 

maken hebben. 

Ik heb kritiek op de wijze waarop er bij ons beslissingen over de organisatie van het 

werk genomen worden. 

Ik word tijdig geïnformeerd vooraleer een beslissing genomen wordt over aangelegen-

heden die de school als geheel aangaan. 

Er wordt bij ons op school rekening gehouden met de inbreng van alle leerkrachten. 

Teamgeest onder de leerkrachten (7 items) 

Er heerst onder de collega’s een goede teamgeest. 

Er heerst over ’t algemeen een goede verstandhouding onder de collega’s in onze 

school. 

Onder de collega’s is er grote bereidheid om elkaar te helpen op het vlak van het werk. 

De sfeer onder de collega’s is sterk bevorderlijk voor de kwaliteit van mijn werk. 

Onder de collega’s op onze school leeft er een gevoel van gezamenlijke betrokkenheid 

op een gemeenschappelijke taak. 

Tijdens de teamvergaderingen onder leerkrachten wordt niet zo goed naar elkaar 

geluisterd. (-) 

Bij ons worden initiatieven genomen opdat nieuwe personeelsleden zich vlug zouden 

thuisvoelen op school. 

Overleg tussen personeelsleden op school volgens de directie. Deze indicator vat drie 

variabelen samen47 uit de schoolkenmerkenvragenlijst voor de directie: (1) 

“aanwezigheid van werkgroepen”; (2) “samenwerkingsverbanden voor het opstellen 

van proeven”; (3) “leerkrachtbetrokkenheid van de directie”.48 

Aanwezigheid van werkgroepen (3 items) 

Zijn er op uw school vakwerkgroepen? 

Zijn er op uw school graadwerkgroepen? 

Zijn er op uw school vak- en graadoverstijgende werkgroepen? 

Samenwerkingsverbanden voor het opstellen van proeven (3 items) 
                                                 
47 Pp. 413 en 433 in het doctoraatsproefschrift van B. De Fraine; variabelen: DI-WERKGRP, DI-
SAMPROEF, DI-BESPRLKR. 
48 Verwante variabele in de studie van Luyten et al.: “Number of formal meetings. The school head was 
asked to indicate which types of formal meetings were held at least once every 3 months in the school 
out of a total of eight (e.g. meetings of the school management, plenary meetings of teachers, meetings 
of subject departments, etc.).” (p. 408, school organisation variables.) 
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Bestaat er op uw school tussen de leerkrachten die hetzelfde vak geven in eenzelfde 

leerjaar een samenwerkingsverband voor het opstellen van proeven? 

In de eerste graad? 

In de tweede graad? 

In de derde graad? 

Leerkrachtbetrokkenheid van de directie (7 items) 

In welke mate voert u deze pedagogische taken uit? 

Opvangen en begeleiden van beginnende leerkrachten. 

Het personeel ondersteunen bij de opzet en de uitvoering van schooltaken. 

Bespreken van nieuwe methoden / leermiddelen met leerkrachten. 

Leerkrachten stimuleren om onderwijskundige vernieuwingen op gang te brengen. 

Overleggen met leerkrachten over het gebruik van onderwijsmethoden. 

Met de leerkrachten besprekingen voeren over bijscholingsinitiatieven die gevolgd 

kunnen worden. 

Leerkrachten stimuleren tot samen nadenken over wat men op school wil bereiken 

bij de leerlingen. 

De statistische methode 

In deze exploratie hebben we gezocht naar verbanden tussen het percentage 

voortijdige onderwijsverlaters per school en de elf bovengenoemde schoolkenmerken 

(twee samenstellingskenmerken, vier indicatoren van een prestatiegericht school-

klimaat en vijf indicatoren van een gemeenschapsgericht klimaat). Daartoe hebben we 

een eenvoudige methode van meervoudige regressie aangewend, met het percentage 

voortijdige onderwijsverlaters als ‘te verklaren variabele’. Met verschillende 

procedures van modelopbouw en afbouw hebben we gezocht naar groepen van 

schoolkenmerken die volgens het regressiemodel het best samenhangen met het 

percentage voortijdige onderwijsverlaters. 
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Resultaten 

Luyten et al. vonden “aanzienlijke” verschillen49 tussen scholen voor wat de kans op 

voortijdig schoolverlaten van LBO- en IBO-leerlingen betreft. De onderstaande tabel 

toont de percentages voortijdige schoolverlaters die we in onze data optekenden. De 

verschillen tussen de scholen zijn ruwweg van dezelfde orde van grootte als de 

verschillen aangetroffen door Luyten et al.50 

Fractie ongekwalificeerde uitstromers en totaal aantal betrokken uitstromers per 
school (voor de 40 scholen vertegenwoordigd door minstens tien BSO- uitstromers) 

Fractie 
ongekw. 

Aantal  Fractie 
ongekw. 

Aantal Fractie 
ongekw. 

Aantal Fractie 
ongekw. 

Aantal 

0% 13  9% 33 15% 20 24% 51 
0% 18  10% 73 15% 39 26% 19 
0% 13  10% 30 16% 31 27% 52 
0% 40  10% 20 17% 24 29% 14 
0% 24  11% 36 17% 24 29% 24 
0% 10  12% 43 17% 12 30% 30 
2% 51  12% 60 17% 52 39% 28 
4% 23  13% 101 18% 22 39% 28 
6% 33  13% 52 18% 11 39% 33 
9% 22  15% 20 20% 51 50% 10 

 

Het antwoord van onze studie op de tweede onderzoeksvraag, naar verbanden tussen 

de fractie voortijdige schoolverlaters en schoolkenmerken, kunnen we zeer kort 

samenvatten—voor een gedetailleerde uiteenzetting verwijzen we naar de bijlage. De 

weliswaar eerder elementaire analytische methode die we hebben toegepast, maakte in 

deze data slechts één verband goed zichtbaar, namelijk: een negatief verband tussen 

de gemiddelde socio-economische status van de leerlingen van de school en het 

percentage voortijdige schoolverlaters.51 In meer ‘welgestelde’ scholen lopen de 

BSO-leerlingen minder risico om het onderwijs voortijdig te verlaten. 

                                                 
49 Luyten et al., p. 387. 
50 Luyten et al. noteren dat voor twee derden van de scholen in hun onderzoek het percentage 
voortijdige onderwijsverlaters tussen 13% en 32 % lag (p. 387). De min of meer vergelijkbare grenzen 
in onze tabel zijn: 2 à 4% (7de en 8ste school in de tabel) en 27 à 29% (33ste en 34ste school). 
51 Merk op dat Luyten et al., met een ruimere steekproef en een meer gesofistikeerde analysemethode, 
eveneens slechts één schoolkenmerk konden aanduiden dat duidelijk in verband stond met de kans op 
voortijdig schoolverlaten. Bovendien ging het over een kenmerk dat kan opgevat worden als een 
indicator van de kans op voortijdig schoolverlaten in het verleden. Dat is dus evenmin een duidelijk 
aanknopingspunt voor een beleid gericht op de vermindering van de ongekwalificeerde uitstroom. 
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Besluit 

In deze studie hebben we onderzocht of de mate waarin leerlingen uit het voltijds 

BSO ongekwalificeerd—dat wil zeggen: zonder studiegetuigschrift van het zesde 

leerjaar BSO—dit voltijds BSO verlaten, verschilt van school tot school. We hebben 

ook onderzocht of we dit eventuele verschil tussen scholen in verband kunnen 

brengen met andere schoolkenmerken. We hebben daarbij vooral aandacht besteed 

aan een diversiteit van aspecten van het prestatiegerichte en/of gemeenschapsgerichte 

schoolklimaat. 

Er bleken inderdaad grote verschillen te bestaan tussen de scholen met betrekking tot 

het percentage ongekwalificeerde uitstroom. Die bleken echter niet samen te hangen 

met de beschouwde aspecten van het schoolklimaat. Wel bleken ze samen te hangen 

met de samenstelling van het leerlingenpubliek op school. De lezer zal niet verrast 

zijn dat het percentage ongekwalificeerden minder groot is in een school met een 

leerlingenpubliek met een gemiddeld hogere socio-economische status. 
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Bijlage: tussenresultaten van het analysewerk 

Inleiding 

In een eerste onderdeel zullen enkelvoudige analyses aan bod komen, in een tweede 

onderdeel een meervoudige analyse waarbij aangenomen wordt dat de afhankelijke 

variabele normaal verdeeld is. Bij deze analyse zullen een aantal outliers uit de dataset 

verwijderd worden. In het derde onderdeel bespreken we een analyse door middel van 

een veralgemeend lineair model. Het vierde onderdeel tenslotte bevat een overzicht 

van de resultaten. 

Enkelvoudige analyses 

Allereerst werd de invloed van elke variabele apart nagegaan door middel van het 

uitvoeren van enkelvoudige lineaire regressies. Er werden normale lineaire regressies 

uitgevoerd, in de veronderstelling dat de afhankelijke variabele bij benadering 

normaal verdeeld zou zijn. 

Tabel 1. Resultaten van enkelvoudige lineaire regressies 
Schoolkenmerk Coëfficiënt Standaardfout t-toets Pr>|t| R2 

Regelgeving 
Leerlingen centraal 

0.23448
0.31956

0.11415
0.13442

2.05 
2.38 

0.0471 
0.0221 

0.1024
0.1186

SES -0.55714 0.17306 -3.22 0.0029 0.2390
 

De variabelen die een significante invloed hadden op het al dan niet voortijdig 

schoolverlaten waren: regelgeving op school, mate waarin leerlingen centraal staan op 

school en de gemiddelde sociaal-economische status op school. Figuur 1, Figuur 2 en 

Figuur 3 zijn illustraties van deze enkelvoudige analyses. De overige acht 

schoolkenmerken hadden geen significant effect op het al dan niet voortijdig 

schoolverlaten. 
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Figuur 1. Relatie tussen regelgeving op school en het percentage voortijdige 
schoolverlaters (enkelvoudige lineaire regressie) 
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Figuur 2. Relatie tussen de mate waarin leerlingen centraal staan en het percentage 
voortijdige schoolverlaters (enkelvoudige lineaire regressie) 
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Figuur 3. Relatie tussen gemiddelde sociaal-economische status en het percentage 
voortijdige schoolverlaters (enkelvoudige lineaire regressie) 
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De variabele ‘regelgeving op school’ (parameterschatter: 0.23, p-waarde: 0.05) heeft 

een ongunstig effect op het behalen van een diploma: scholen waar leerkrachten meer 

bezig zijn met controle uitvoeren en waar ze meer belang hechten aan discipline, 

maken meer kans om leerlingen te verliezen door voortijdig schoolverlaten. Voor 

scholen waarbij de leerlingen centraal staan, geldt hetzelfde (parameterschatter: 0.32, 

p-waarde: 0.02). Onder het centraal staan van leerlingen verstaat men de mate waarin 

de leerlingen inspraak hebben op school en de mate waarin er extra-curriculaire 

activiteiten op school georganiseerd worden. De coëfficiënt van de variabele sociaal-

economische status bedroeg -0.56 en de bijbehorende p-waarde was 0.003, wat wil 

zeggen dat scholen die samengesteld zijn uit leerlingen met een hogere sociaal-

economische status minder kans hebben om leerlingen te verliezen door voortijdig 

schoolverlaten. 

Meervoudige analyse met veronderstelling van normaliteit 

Een eerste model. Er werd eveneens nagegaan wat de invloed van de variabelen zou 

zijn indien ze allemaal samen genomen werden in één model. Ook hier werd eerst een 

normale lineaire regressie uitgevoerd, in de veronderstelling dat de afhankelijke 
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variabele bij benadering normaal verdeeld zou zijn. Voor de constructie van het model 

werd een automatische opbouwende procedure toegepast (door middel van het 

statistische programma SAS) gecombineerd met handmatige afbouw tot alle 

coëfficiënten significant verschilden van nul. Dit resulteerde in een model waarbij 

enkel de variabelen sociaal-economische status en ‘regelgeving op school’ 

opgenomen konden worden (Tabel 2). Dit model verklaart 37% van de variantie. 

Tabel 2. Resultaat van een meervoudige lineaire regressie 
Parameter Coëfficiënt Standaardfout t-toets Pr>|t| 

Intercept 
Regel 

0.02111
0.25983

0.57705
0.11777

0.04 
2.21 

0.9711
0.0364

SES -0.19022 0.07844 -2.42 0.0226
 

De variabele ‘regelgeving op school’ heeft een significante positieve coëfficiënt (0.26, 

met p-waarde 0.04), wat wil zeggen dat een school waar leerkrachten meer controle 

uitvoeren en meer belang hechten aan discipline, meer kans heeft om leerlingen te 

verliezen door voortijdig schoolverlaten. Scholen die samengesteld zijn uit leerlingen 

met een hogere sociaal-economische status zullen hier minder kans toe hebben 

(coëfficiënt -0.19, p-waarde: 0.02). 

Een model dat meer variantie verklaart. Vervolgens hebben we gezocht naar een 

model waardoor minstens 50 procent van de variantie verklaard zou kunnen worden. 

Dit resulteerde dit in een model (met R2=0.5142) waarin de klimaatvariabelen 

‘prestatiegerichtheid volgens de leerlingen’, ‘regelgeving op school’, 

‘gemeenschapsgerichtheid van de school volgens de leerkrachten’, en de 

samenstellingsvariabelen met betrekking tot het geslacht en de sociaal-economische 

status werden opgenomen (Tabel 3). 

Tabel 3. Resultaat van een meervoudige lineaire regressie met R2 > 0.5 
Parameter Coëfficiënt Standaardfout t-toets Pr>|t| 

Intercept 
Regelgeving 

0.31446
0.40229

0.65183
0.12429

0.48 
3.24 

0.6341
0.0036

SES 
Prestatiegerichtheid 
Gemeenschapsgerichtheid 
Percentage meisjes 

-0.19022
-0.30919
0.04723
0.10304

0.07684
0.15606
0.02514
0.05417

-1.92 
-1.98 
1.88 
1.90 

0.0676
0.0596
0.0730
0.0697

 

Deze variabelen leverden echter niet allemaal een significante bijdrage aan het model. 

Enkel de variabele ‘regelgeving op school’ bleek een significante invloed te hebben 

(coëfficiënt 0.40, p-waarde: 0.004). Hoe meer discipline er nagestreefd wordt door 
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leerkrachten, hoe meer kans op voortijdig schoolverlaten. De negatieve coëfficiënt 

van de variabele ‘prestatiegerichtheid’—hoe meer prestatiegericht de school is, hoe 

minder kans op voortijdig schoolverlaten—was net niet significant verschillend van 

nul (p-waarde 0.0596). 

Gevoeligheid van het model voor extreme waarden. Daarna hebben we nagegaan of 

observaties met extreme waarden (outliers), het model niet te veel beïnvloeden. 

Daartoe hebben we de scholen waarin minder dan tien leerlingen van de 

onderzoeksgroep zaten, uit de dataset verwijderd. (Een verhouding van tien op twintig 

‘ongekwalificeerden’ is veel meer betrouwbaar dan een verhouding van één op twee. 

Indien bijvoorbeeld maar één leerling van de onderzoeksgroep in een bepaalde school 

zit, en deze leerling verlaat het onderwijs voortijdig, geeft dit een vertekend beeld van 

die school.) Er waren bij aanvang 48 scholen, acht scholen werden uit de dataset 

verwijderd omdat er minder dan tien leerlingen van de onderzoeksgroep in die 

scholen zaten, dus er bleven 40 scholen over in de nieuwe dataset. Een herhaling van 

de procedure van modelconstructie levert dan een model waartoe alleen de SES-

variabele significant bijdraagt. De uitkomst van de procedure is dus een enkelvoudig 

regressiemodel (zie Tabel 4 en Figuur 4). De R2 van dit model bedraagt 0.3069, er 

kon dus ongeveer 31% van de variantie verklaard worden. 

Tabel 4. Regressiemodel, zonder outliers 
Parameter Coëfficiënt Standaardfout t-toets Pr>|t| 

Intercept 1.31458 0.34040 3.86 0.0006
SES -0.29216 0.08450 -3.46 0.0018
 

De geschatte coëfficiënt van de gemiddelde SES bedroeg –0.29 (p-waarde 0.002). 

Scholen die samengesteld zijn uit leerlingen met een hogere sociaal-economische 

status hebben volgens dit model dus minder kans om leerlingen te verliezen door 

voortijdig schoolverlaten. 
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Figuur 4. Relatie tussen de gemiddelde sociaal-economische status en het percentage 
voortijdige schoolverlaters, zonder outliers 
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Enkelvoudige regressies zonder outliers. In een enkelvoudige regressie zonder de 

scholen met minder dan tien leerlingen uit de onderzoeksgroep heeft ‘regelgeving op 

school’ een coëfficiënt 0.22 met een p-waarde 0.06; de coëfficiënt is dus niet meer 

significant verschillend van nul (zie Figuur 5 en Tabel 5 en vergelijk met Figuur 1 en 

Tabel 1). Hetzelfde geldt voor de mate waarin leerlingen centraal staan op school 

(coëfficiënt: 0.060 en p-waarde: 0.5347; zie Figuur 6 en Tabel 5, vergelijk met Figuur 

2 en Tabel 1). 

Tabel 5. Enkelvoudige lineaire regressies zonder outliers 
Parameter Coëfficiënt Standaardfout t-toets Pr>|t| R2 

Regelgeving 
Leerlingen centraal 
SES 

0.22206
0.05941

-0.29216

0.11636
0.09477
0.08450

1.91 
0.63 

-3.46 

0.0646 
0.5347 
0.0018 

0.0942
0.0108
0.3069
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Figuur 5. Relatie tussen regelgeving op school en het percentage voortijdige 
schoolverlaters, enkelvoudige lineaire regressie zonder outliers 
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Figuur 6. Relatie tussen de mate waarin leerlingen centraal staan en het percentage 
voortijdige schoolverlaters, enkelvoudige lineaire regressie zonder outliers 
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De onderstelling dat de afhankelijke variabele normaal verdeeld is. Bij al deze 

analyses werd, zoals hierboven reeds vermeld, aangenomen dat de afhankelijke 
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variabele bij benadering normaal verdeeld zou zijn. Een test voor normaliteit besliste 

hier anders over (Figuur 7): de nulhypothese van deze test is dat de afhankelijke 

variabele normaal verdeeld is. Als de p-waarden kleiner zijn dan het 0.05 

significantieniveau, wat hier het geval bleek te zijn, dan wordt de nulhypothese 

verworpen. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de gegevens niet normaal 

verdeeld waren. Om een normaalverdeelde variabele te hebben, zou de boxplot 

(Figuur 8) onder meer symmetrisch moeten zijn. Het histogram (Figuur 9) zou een 

omgekeerde U-vorm moeten hebben, met de hoogste stam in het midden.  

Figuur 7. Normaliteitstests 
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Figuur 8. Boxplot van de verdeling van de afhankelijke variabele 
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Figuur 9. Histogram van de verdeling van de afhankelijke variabele 
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Op basis van deze informatie hebben we de analyses overgedaan met modellen die 

niet veronderstellen dat de het percentage ongekwalificeerde uitstromers per school 

normaal verdeeld is. 

Analyse door middel van een veralgemeend lineair regressiemodel 

Veralgemeend lineair regressiemodel. We hebben gebruik gemaakt van een 

veralgemeend lineair regressiemodel dat op twee punten verschilt van een gewoon 

lineair regressiemodel. Ten eerste is het uitgangspunt van dit veralgemeend model dat 

de verwachte ‘logit’ van het percentage ongekwalificeerden52 in een lineair verband 

staat met de schoolkenmerken53. Het is aannemelijker dat de logit van het percentage 

ongekwalificeerden normaal verdeeld is, dan dat het ongetransformeerde percentage 

normaal verdeeld is. Ten tweede geeft het veralgemeend model een groter gewicht 

aan scholen met meer leerlingen in de onderzoeksgroep54. Daardoor wordt het boven-

genoemde probleem met outliers (doordat sommige scholen te weinig leerlingen in de 

                                                 
52 Dat wil zeggen: de verwachtingswaarde van de logaritme van de verhouding van het percentage 
ongekwalificeerden in de school tot het percentage gekwalificeerden in de school. Merk op dat deze 
logit een willekeurig grote negatieve of positieve waarde kan hebben, dat wil zeggen: deze 
getransformeerde variabele heeft het bereik van een normaal verdeelde variabele. 
53 In tegenstelling daarmee veronderstelt het gewone regressiemodel dat het verwachte percentage 
ongekwalificeerden—met een bereik tussen 0 en 1—een lineair verband vertoont met de 
schoolkenmerken. 
54 Het gewicht van een school wordt bepaald door het percentage ongekwalificeerde schoolverlaters op 
te vatten als een waarneming van een binomiale verdeling. 
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onderzoeksgroep hebben) automatisch opgevangen, zonder ‘handmatige’ tussenkomst 

van de analyst. We kunnen het veralgemeend model dus toepassen op onze volledige 

set van 48 scholen. 

Constructie van een eerste model. Door af te bouwen vanuit een ‘volledig’ model (dat 

de elf schoolkenmerken opneemt) construeerden we een goed passend model met de 

variabelen ‘regelgeving op school’, ‘positieve relaties op school volgens de 

leerlingen’ en de twee samenstellingsvariabelen (percentage meisjes en gemiddelde 

socio-economische status): zie Tabel 6. 

Tabel 6. Een eerste veralgemeend lineair model 
Parameter Schatter Standaardfout χ2-toets Pr> χ2 

Intercept 
Regels op school 
Positieve relaties 
Percentage meisjes 

8.3968
1.5105
1.9897
0.8615

5.1401
0.7996
1.0002
0.4143

2.67 
3.57 
3.96 
4.32 

0.1023
0.0589
0.0467
0.0376

SES -2.3375 0.6421 13.25 0.0003
Schaal 1.0000  
Het veralgemeend lineair model impliceert een bepaalde schatting van de variantie van de afhankelijke 
variabele. De ‘schaal’ parameter kan gebruikt worden om deze schatting van de variantie zo nodig 
beter in overeenstemming te brengen met de gebruikelijke rechtstreekse schatting van de variantie. In 
dit model is van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt: de ‘schaal’ parameter heeft de 
‘neutrale’ waarde 1. 

De variabele ‘positieve relaties op school’ heeft een coëfficiënt van –1.99 en een 

bijbehorende p-waarde kleiner dan 0.05, wat wil zeggen dat hoe positiever de relaties 

op school zijn volgens de leerlingen, hoe meer kans dat de leerlingen een getuigschrift 

behalen. Hoe meer meisjes er op een school zitten, des te meer kans op voortijdig 

schoolverlaten (coëfficiënt 0.86, p-waarde: 0.04). Scholen met een hogere sociaal-

economische status hebben minder kans om leerlingen te verliezen door voortijdig 

schoolverlaten, wat opnieuw aansluit bij eerdere bevindingen (coëfficiënt -2.34, p-

waarde: 0.0003). De coëfficiënt van de variabele ‘regelgeving op school’ is net niet 

significant verschillend van nul (coëfficiënt 1.51, p-waarde: 0.06). 

Verfijning: controle voor overdispersie. De door het vorige model geschatte variantie 

van de afhankelijke variabele blijkt ongeveer 1.4 maal kleiner dan de rechtstreeks 

geschatte variantie. Deze onderschatting heeft als gevolg dat de standaardfouten van 

de coëfficiënten onderschat worden. Daardoor kunnen coëfficiënten ten onrechte als 

significant verschillend van nul bestempeld worden. Dit probleem kan verholpen 

worden door een ‘schaalparameter’ bij te regelen. Als deze aanpassing wordt 

doorgevoerd (schaalparameter = 1.4275) blijkt dat het model uit Tabel 6 verder 
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afgebouwd moet worden: de coëfficiënten blijken niet meer significant van nul te 

verschillen. Na de nodige afbouw en gelijktijdige aanpassing van de schaalparameter, 

vinden we het model van Tabel 8. Opnieuw vinden we een model met slechts één 

verklarende variabele: de gemiddelde socio-economische status van de school 

(coëfficiënt: -3.00, p-waarde 0.001).55 

Tabel 7. Veralgemeend lineair model, na correctie voor overdispersie 
Parameter Schatter Standaardfout χ2-toets Pr> χ2 

Intercept 10.0351 3.6345 7.62 0.0058
SES -2.9995 0.9278 10.45 0.0012
Schaal 1.5631  
 

Het verband tussen de gemiddelde SES van de school en het percentage voortijdige 

schoolverlaters volgens het veralgemeend lineair model van Tabel 7 is grafisch 

voorgesteld in Figuur 10. 

Figuur 10. Verband tussen de gemiddelde SES van de school en het percentage 
voortijdige schoolverlaters, volgens een veralgemeend lineair model met correctie 
voor overdispersie 
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55 Zoals gezegd is dit veralgemeend lineair model in staat problemen met outliers op te vangen door 
scholen met minder vertegenwoordigers een lager gewicht toe te kennen. Om deze functie van het 
model te toetsen, hebben we het veralgemeend lineair model ook eens toegepast op de beperktere set 
van 40 scholen met minstens tien leerlingen in de onderzoeksgroep. Het eindresultaat is nauwelijks 
verschillend. (Coëfficiënt van gemiddelde SES: -2.9135, p-waarde: 0.0013). 
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Vergelijkt men de finale modellen van de twee methoden (het gewone regressiemodel 

zonder outliers en het veralgemeend lineair model), dan kan men vaststellen dat het 

resultaat zeer gelijkend is.. Men kan het gewoon lineair model opvatten als een 

benadering van het veralgemeend lineair model. 
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Overzicht van de resultaten 

Tabel 8. Overzicht van de coëfficiënten in de verschillende modellen 
Variabele Enkel- 

voudig 
Meervoudig 
best 
passend 

Meervoudig 
met 
R2=0.51 

Meervoudig 
zonder 
outliers 

Enkelvoudig 
zonder 
outliers 

Veralgemeend 
lineair model  

Veralgemeend 
lineair model 
gecorr. voor 
overdispersie 

effect 

Regel-

geving 

0.23 0.26 0.40   (1.51)  Hoe meer leerkrachten belang hechten aan 

discipline, hoe meer kans op voortijdig 

schoolverlaten. 

SES -0.56 -0.19 (-0.15) -0.21 -0.29 -2.34 -3.00 Hoe hoger de sociaal-economische status, hoe 

minder kans op voortijdig schoolverlaten. 

Prest.   (-0.31)     Hoe meer prestatiegericht, hoe minder kans 

op voortijdig schoolverlaten. 

Gemeen.   (0.05)     Hoe meer gemeenschapsgericht, hoe meer 

kans op voortijdig schoolverlaten. 

Geslacht   (0.10)   0.86  Hoe meer meisjes, hoe meer kans op 

voortijdig schoolverlaten. 

Ll. centr. 0.32       Hoe meer leerlingen centraal staan, hoe meer 

kans op voortijdig schoolverlaten. 

Pos. relat.      -1.99  Hoe beter de relaties op school, hoe minder 

kans op voortijdig schoolverlaten. 

Niet significant van nul verschillende coëfficiënten werden niet opgenomen in de tabel, met uitzondering van de resultaten tussen haakjes. 


