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1 Situering van problematiek

Binnen de onderwijswereld maakt men zich zorgen over het zogenoemde ‘cascade-effect’ in
het secundair onderwijs (OCDE: Examens des politiques nationales d'education, 1991: 169-
175). Het fenomeen doet zich voor dat leerlingen bij het begin van hun secundair onderwijs
kiezen voor een algemeen vormende opleiding, die achteraf te zwaar blijkt te zijn. Deze
leerlingen komen dan ‘met omwegen’ in andere richtingen of opleidingsvormen terecht.
Veelal echter lopen ze tijdens hun omzwervingen in verschillende richtingen van het
secundair onderwijs nogal wat achterstand op. Deze ‘waterval-loopbanen’ zouden om
verschillende redenen nefast zijn. Leerlingen die te hoog mikken en dan via een aantal
overzitjaren moeten ‘afzakken’ tot technisch, beroeps of deeltijds beroepsonderwijs
combineren in zeker zin de nadelen van verschillende vormen van remediëring.

Zittenblijven, als remediëring van een onvoldoende verwerken van de leerstof, neemt een
tussenpositie in tussen, enerzijds, maatregelen die erop gericht zijn de leerling in zijn eigen
jaargroep of klas te houden en, anderzijds, initiatieven die ertoe leiden dat de leerling de
school verlaat of in een andere onderwijsafdeling wordt geplaatst. Zittenblijvers, daarentegen,
blijven wel in de eigen school of onderwijsrichting maar niet in hun eigen klas (Doornbos,
1973 (1969): 27). Het is in die zin een poging leerlingen die zijn achtergeraakt opnieuw
aansluiting te geven op het onderwijsproces. Nadelen van het zittenblijven zijn voornamelijk
de hoge economische kost en negatieve effecten op de leerlingen (Standaert, 1988). Zo
zouden een aantal doublerende leerlingen zich minder goed integreren in hun nieuwe klas en
zou er een effect zijn van het zittenblijven op het toekomstperspectief van de zittenblijvers
(Van Damme, 1992-'93: 110-111). Doubleren zou er ook toe leiden dat leerlingen zich
vervelen (Bos, 1984: 47).

Het heroriënteren van leerlingen naar andere (lichtere) richtingen, zelfs indien het niet
gepaard gaat met doubleren, als maatregel bij het onvoldoende verwerkt zijn van de leerstof,
heeft echter ook nadelen, vooral als het vrij laat in de schoolcarrière gebeurt. Het leerjaar in
de nieuwe richting van de leerling veronderstelt immers voorkennis die niet noodzakelijk
aanwezig is bij de leerling. Zo is het bv. duidelijk dat een leerling, uit het vierde jaar van het
algemeen vormend onderwijs, die in het 5e jaar van het technisch onderwijs terecht komt, heel
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wat achterstand heeft voor een aantal technische vakken. Minstens voor deze vakken zal de
nieuwe leerling, opnieuw, aan het staartje van de klas bengelen en, misschien, gedemotiveerd
raken. Cascadeloopbanen combineren de nadelen van doubleren en heroriëntatie. Die
leerlingen bissen, veranderen van richting en komen vrij laat in hun carrière terecht in de
richting waarin ze dan afstuderen of eventueel de school zonder diploma of getuigschrift
verlaten. In die zin kan verwacht worden dat leerlingen met onregelmatige schoolloopbanen
op verschillende indicatoren negatiever scoren.

In deze paper wordt het effect van de schoolloopbaan nagegaan op één van die indicatoren, nl.
onze nieuwe schaal voor demotie. Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt
deze schaal voor te stellen. De bedoeling van de schaal is een gevoel van achterstelling, van
resentiment te meten. Het idee deze schaal te construeren is afkomstig uit onderzoek bij
kinderen van werkloze vaders. Bij de interpretatie van de toenmalige onderzoeksgegevens
veronderstelden we een dergelijk gevoel of zelfs een cultuur van demotie (Derks, e.a., 1996b,
1996a, Elchardus, e.a., 1996). Bij een nieuwe en grootschaliger dataverzameling werd de
nieuwe schaal opgenomen in het meetinstrument.

2 Gegevens

De data die hier wordt gebruikt, werd verzameld in het kader van een onderzoek naar de
eventuele invloed die scholen hebben op de waarden van hun leerlingen (Elchardus, e.a.,
1998)1. Het betreft een schriftelijke bevraging van 4722 leerlingen in het laatste jaar van het
secundair onderwijs. Deze leerlingen werden bevraagd in 63 scholen. De steekproef is
gestratificeerd en geblokt, waarbij eerst een steekproef van scholen – de blokken – werd
getrokken. Uit het universum van de scholen werden de instellingen verwijderd die enkel
buitengewoon onderwijs of enkel kunstsecundair onderwijs aanbieden. Ook de scholen die
geen derde graad aanbieden werden geweerd. De strata die gebruikt werden voor het trekken
van de scholen waren: de provincie, het schoolnet2 en de onderwijsvormen die in de laatste
graad worden aangeboden3. Het steekproefraster dat zo ontstaat heeft 45 cellen4. Om te kleine
cellen te vermijden werd de steekproef disproportioneel getrokken. Dit had hoofdzakelijk tot
gevolg dat leerlingen uit het officieel onderwijs oversampled waren. Deze vertekening werd
rechtgezet via weging. De 4722 leerlingen die werden bevraagd werden aldus herleid tot 4696
respondenten. Alle analyses die hier worden gepresenteerd werden berekend op de gewogen
datafile.

                                                
1 In het betreffende onderzoeksverslag is een gedetailleerd verslag van de steekproeftrekking opgenomen.

Het onderzoek naar de waardevorming op school liep in opdracht van en werd gefinancierd door het
Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

2 Er werden drie netten onderscheiden nl. het Vrij onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs en het Officieel
gesubsidieerd onderwijs (onderwijs ingericht door de steden en de provincies).

3 Er werden voor de steekproefdesign drie groepen onderscheiden, nl. scholen die alle onderwijsvormen
aanbieden, scholen die enkel algemeen vormend onderwijs aanbieden en de andere scholen.

4 Nl. 5 provincies x 3 netten x 3 onderwijsvormen.
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De leerlingen van de 63 scholen werd gevraagd een schriftelijke vragenlijst in te vullen. Zij
vulden die in tijdens een blok van twee opeenvolgende lesuren (twee keer 50 minuten). Het
invullen van de vragenlijst duurde minder lang maar werd vooraf gegaan door een toelichting
van de onderzoekers. In alle gevallen was minstens één onderzoeker de hele periode van twee
lesuren aanwezig. Er werd een pauze voorzien ongeveer in het midden van de enquête.
Tijdens deze pauze werd extra uitleg gegevens over de eerstvolgende vraag, nl. de
retrospectieve bevraging van de schoolloopbaan. We hopen dat deze procedure de kwaliteit
van deze vrij moeilijke retrospectieve bevraging heeft verhoogd. Naast de bevraging van de
schoolloopbaan werden een twintigtal waardeschalen, kenmerken van het gezin, participatie
aan het verenigingsleven, het gebruik van massamedia, vrijetijdsbesteding en een aantal
vragen over de school voorgelegd5.

Tabel 1 geeft de frequentieverdeling van de items die werden gebruikt om de schaal voor
demotie, de afhankelijke variabele in deze studie, te construeren. De tabel geeft ook de lading
van elk item op de eerste ongeroteerde component. In de vragenlijst werden de items niet
gegroepeerd bevraagd, ze werden integendeel gemengd tussen de items van de andere
attitudeschalen.

TABEL 1 : FREQUENTIEVERDELING EN LADING OP DE EERSTE ONGEROTEERDE COMPONENT VOOR DE ITEMS VAN DE

DEMOTIESCHAAL.
Item Oneens Onbeslist Eens Lading

Er zijn een hoop mensen die het nooit goed zullen hebben en ik
hoor bij die groep. (i1)

90.3 7.2 2.5 0.514

Eigenlijk heb ik al geen hoop meer op een goede job. (i2) 72.4 20.9 6.6 0.608

Mensen als mijn ouders en ik hoeven geen mooie toekomst te
verwachten. (i3)

89.0 8.3 2.7 0.655

Mijn ouders moeten hard werken en worden er niet voor beloond.
Dat zal waarschijnlijk ook voor mij zo zijn. (i4)

76.5 17.0 6.5 0.678

Hoe je het ook draait of keert, wij zijn het soort mensen dat altijd
het zware en vuile werk moeten doen. (i5)

73.6 20.8 5.6 0.645

Wij hebben geen lange arm en dus zullen we altijd moeten
ploeteren. (i6)

44.1 36.1 19.8 0.597

Mijn ouders hebben het moeilijk gehad, ik zal het moeilijk hebben
en mijn kinderen waarschijnlijk ook. (i7)

77.3 18.2 4.5 0.617

Een mooie carrière, dat is niet voor ons soort mensen. (i8) 84.8 12.0 3.2 0.635

♦ Cronbachs’ α is 0.77. De eigenwaarde van de eerste component is 3.08, deze component dekt
38.5% van de variantie van de items.

De schaal werd ontwikkeld met de bedoeling te kunnen peilen naar het gevoel van
achterstelling bij jongeren (Pelleriaux, 1995). In eerste instantie werd verondersteld dat twee
verschillende sub-dimensies konden afgelijnd worden, nl. een intergenerationele en een
situationele vorm van demotie. De correlatie-analyse ontkent zulks. Een confirmatieve

                                                
5 Naast een bevraging van de leerlingen werd ook een bevraging van de leerkrachten en de directeurs

georganiseerd. Er werd eveneens een gestandaardiseerd observatieschema gehanteerd om een aantal
schoolkenmerken in kaart te brengen. Bovendien werd een kopie van het schoolreglement opgevraagd. In
de hier gerapporteerde gegevens wordt van deze informatiebronnen geen gebruik gemaakt. Daarom wordt
er niet op ingegaan.
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factoranalyse via AMOS (Arbuckle, 1997) bevestigt de ééndimensionale structuur van de
schaal. Figuur 1 geeft de parameters en de structuur van de CFA voor demotie.

FIGUUR 1 : CONFIRMATIEVE FACTORANALYSE VOOR DE DEMOTIESCHAAL

demotie

P = .611, AGFI = .998, chi² = 10.057, dF = 12, Hoelter = 9699.000
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In het model werden 8 van de 28 mogelijke covarianties tussen de errortermen vrijgelaten.
Dat levert een model op met een erg hoge P-waarde en een hoge critical N.6 De product-
moment correlatie tussen de schaal die bekomen werd via de CFA in AMOS en een van 0 tot
100 gestandaardiseerde somschaal bedraagt 0.991. Omdat het in de multilevel analyses die
volgen makkelijker is de somschaal te interpreteren, wordt met deze laatste verder gewerkt.
Het gemiddelde op deze schaal is 25.3, de standaardafwijking 13.

Om een beter zicht te krijgen op de aard van de houding die met de demotieschaal wordt
gemeten, breng ik ze in verband met een drietal schalen die ermee correleren. De schaal voor
‘schoolwelbevinden’ correleert –0.26 met de demotieschaal. Ons instrument voor ‘positief
zelfbeeld’ –0.44 en dat voor het meten van een negatief toekomstbeeld 0.57. Men kan zich
terecht de vraag stellen of de demotieschaal nog wel iets anders meet dan de drie genoemde
attitudes. Om dat na te gaan wordt een multilevel regressiemodel opgebouwd met demotie als
afhankelijke variabele, schoolwelbevinden, zelfbeeld en toekomstbeeld als onafhankelijke.

                                                
6 Men zou kunnen een bijkomende errorcovariantie op nul fixeren, het model is wat ‘overfit’. Voor de

analyses die volgen heeft dat geen enkel belang. We willen enkel aantonen dat we met een goede schaal
te maken hebben die ééndimensionaal is.



- 5 -

Tabel 2 geeft de parameters voor het nulmodel met demotie als afhankelijke variabele. Dit
nulmodel wordt enkel gebruikt als vergelijkingsbasis met de volgende modellen. Het schat de
variantie van demotie tussen de leerlingen en tussen de scholen.

TABEL 2 : NULMODEL VOOR HET MODEL MET ‘DEMOTIE’ ALS AFHANKELIJKE VARIABELE.
Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 25.410 0.467 54.411

Variantie schoolniveau 11.777 2.558 4.604

Variantie leerlingenniveau 158.180 3.283 46.182

Intraschool correlatie (ρ) 0.069

-2 log likelihood 37993

Tabel 3 geeft de parameters voor het model waarin schoolwelbevinden, positief zelfbeeld en
negatief toekomstbeeld werden ingevoerd als onafhankelijke variabelen. Deze
effectparameters van de onafhankelijke variabelen hebben geen variantie op het schoolniveau.
Ze werden dan ook op nul gefixeerd. Het model is dus een zogenaamd ‘random intercept
model’.

TABEL 3 : MULTILEVELMODEL VOOR DEMOTIE, SCHOOLWELBEVINDEN, POSITIEF ZELFBEELD EN NEGATIEF

TOEKOMSTBEELD WERDEN INGEVOERD ALS ONAFHANKELIJKE VARIABELEN

Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 28.150 1.237 22.757

Effectparameter schoolwelbevinden -0.049 0.009 -5.444

Effectparameter positief zelfbeeld -0.136 0.013 -10.462

Effectparameter negatief toekomstbeeld 0.298 0.009 33.111

Variantie schoolniveau 8.234 1.762 4.673

Variantie leerlingenniveau 101.750 2.112 48.177

Intraschool correlatie (ρ) 0.075

-2 log likelihood 35893

♦ χ² : 37993 – 35893 = 2100 bij 3 vrijheidsgraden.

Gelet op de ‘critical ratio’ van de drie onafhankelijke variabelen en het verschil tussen de
‘likelihood ratio’ van het model en het nulmodel, kan besloten worden dat de drie
onafhankelijke variabelen een effect hebben op demotie. De drie verklarende variabelen zijn,
net als onze schaal voor demotie, gestandaardiseerde somschalen die kunnen variëren van 0
tot 100. Dat wil zeggen dat de effectparameters eenvoudig kunnen vergeleken worden. Het
effect van ‘negatief toekomstbeeld’ is dus het grootst, dat van ‘schoolwelbevinden’ het
kleinst7. De verklaarde variantie kan als volgt worden berekend:

353.0
777.11180.158

234.8750.101
1² =

+
+−=R

                                                
7 Dit model heeft enkel de bedoeling na te gaan of demotie iets anders is dan schoolwelbevinden, zelfbeeld

of negatief toekomstbeeld. Het wil geenszinds impliceren dat demotie wordt veroorzaakt door een
negatief zelfbeeld of schoolwelbevinden. Theoretisch lijkt zelf het omgekeerde waarschijnlijker.
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Demotie hangt dus samen met het hebben van een positief zelfbeeld, met een negatief
toekomstbeeld en met schoolwelbevinden. De attitude is echter niet terug te brengen tot die
drie eerder gekende attitudes. Bijna twee derde van de variatie van demotie blijft immers
onverklaard na het invoeren van de drie genoemde houdingen in het model.

Om de effecten van de schoolloopbaan op demotie te controleren voor de invloed van de
sociale achtergrond, wordt gebruik gemaakt van een maat voor de sociaal economische status
van de ouders van de respondent. Deze gecombineerde maat steunt op 4 categorische
indicatoren, nl. het opleidingsniveau van de vader en van de moeder en de
arbeidsmarktpositie van de beide ouders. Deze vier variabelen werden samengevoegd tot een
SES-maat met behulp van een categorische hoofdcomponenten analyse (van den Berg, z.j.).
De oplossing waarin slechts één dimensie wordt behouden is bevredigend, de ‘fit’ is 0.45.
Tabel 4 geeft de categorie quantificaties voor het onderwijsniveau van de beide ouders. De
beide variabelen blijken zich ordinaal te gedragen, het tegendeel zou twijfels doen rijzen over
de bevraging van het onderwijsniveau van de ouders aan leerlingen van het laatste jaar
secundair onderwijs.

TABEL 4 : CATEGORIE QUANTIFICATIES VOOR HET ONDERWIJSNIVEAU VAN DE VADER EN VAN DE MOEDER

Onderwijsniveau Vader Moeder

Geen diploma van het lager onderwijs -1.232 -1.279

Lager onderwijs -0.522 -0.734

Middelbaar (secundair) onderwijs, maar niet voltooid -0.266 -0.269

Middelbaar (secundair) onderwijs, voltooid -0.150 -0.085

Hoger onderwijs 0.235 0.288

Andere -0.004 0.010

Tabel 5 geeft de categorie quantificaties voor de onderscheiden categorieën van de
arbeidsmarktpositie van de ouders.

TABEL 5 : CATEGORIE QUANTIFICATIES VOOR DE ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN DE VADER EN VAN DE MOEDER.
Arbeidsmarktpositie Vader Moeder

Tewerkgesteld als loontrekkende -0.043 0.021

Zelfstandige 0.107 0.178

Werkloos -0.361 -0.221

Huisman / huisvrouw -0.087 -0.162

Gepensioneerd of brugpensioen -0.405 -0.374

Ziek, werkonbekwaam of invalide -0.391 -0.072

Met loopbaanonderbreking 0.122 0.147

Loontrekkende + zelfstandig in bijberoep (moeder: n=8) 0.166 0.858

Andere -0.110 -0.502

Dat de gepensioneerden een stukje lager gequantificeerd worden dan de werklozen heeft te
maken met het gemiddeld lager scholingsniveau van de eersten. Dat lager opleidingsniveau
van de gepensioneerden werd in onze samenleving veroorzaakt door het gestadig opdrijven
van het scholingsniveau van de bevolking (Collins, 1979, De Vries, 1993, Pelleriaux, 1999).
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De schoolloopbaan van de leerling werd retrospectief bevraagd. Per schooljaar, te beginnen
bij het huidige, werd de leerling gevraagd in welke onderwijsvorm hij zat, welk jaar en welk
attest8 op het einde van dat leerjaar werd behaald. De respondenten vulden dit schema in tot
en met het schooljaar dat ze de eerste keer in het eerste jaar van het lager onderwijs zaten. De
variabelen die in de onderhavige analyse worden gebruikt, zijn hercoderingen die gebaseerd
zijn op deze gegevens.

3 Invloed van de schoolloopbaan op demotie

Op basis van de datagegevens die in de vorige paragraaf werden beschreven wordt nu
nagegaan in hoeverre de schoolloopbaan een invloed heeft op demotie. Daarbij zal de
aandacht in belangrijke mate gaan naar variabelen die het ‘cascade’ of waterval-effect in ons
onderwijssysteem indiceren. Om in de multilevel modellen een vergelijkingspunt te hebben
wordt in eerste instantie een nul-model geschat9. Tabel 6 geeft de parameters voor dit model.

TABEL 6 : NULMODEL VOOR DE VERKLARING VAN DEMOTIE

Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 25.240 0.462 54.632

Variantie schoolniveau 11.383 2.502 4.550

Variantie leerlingenniveau 154.490 3.296 46.872

Intraschool correlatie (ρ) 0.069

-2 log likelihood 35881

Het is niet onredelijk te verwachten dat de sociale achtergrond van de respondenten een
invloed heeft op demotie. Daarom wordt eerst een model geschat met de beschreven maat
voor de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen als verklarende variabele. In de
modellen die volgen zal deze ses-maat steeds opgenomen worden. Tabel 7 geeft de
parameters voor dit model.

                                                
8 Een A-attest betekent dat de leerling geslaagd is en kan overgaan naar het volgende leerjaar van dezelfde

richting. Een B-attest is een heroriënteringattest, de leerling kan overgaan naar een volgend leerjaar maar
met uitsluiting van een aantal richtingen. Een C-attest betekent dat de leerling het jaar moet overdoen.

9 In principe zou dit model hetzelfde moeten zijn als het model zoals weergegeven in Tabel 2, blz. 5. De
afwijkingen tussen de beide nulmodellen zijn te wijten aan ontbrekende data. Voor het nulmodel zoals
weergegeven door Tabel 6 en de modellen die volgen, werden enkel de respondenten opgenomen die min
of meer betrouwbaar de vraag naar hun schoolloopbaan invulden. Dat zijn er 4422 van de 4696 (94%).
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TABEL 7 : MODEL VOOR DEMOTIE MET SES ALS VERKLARENDE VARIABELE

Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 25.130 0.388 64.768

Effectparameter sociaal-economische achtergrond -2.173 0.194 -11.201

Variantie schoolniveau 7.300 1.757 4.155

Variantie leerlingenniveau 151.410 3.230 46.876

Intraclass correlatie (ρ) 0.046

-2 log likelihood 35762

♦ χ² : 35881 – 35762 = 119 bij 1 vrijheidsgraad (vergelijking met het nulmodel).

De invloed van de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen op demotie is bepaald
klein te noemen. Indien de sociale achtergrond 1 standaardafwijking stijgt, zou de score van
de leerlingen slechts 2 punten op onze 0-100 schaal afnemen. De verklaarde variantie van dit
regressiemodel is dan ook klein, nl. slechts 4.3%. Dit neemt niet weg dat de sociaal-
economische achtergrond van de leerlingen een significant effect heeft op demotie. Analyses
op basis van de LOSO-databank laten een zeer zwak effect zien van het ouderlijk milieu op
het schoolwelbevinden (Van Damme, e.a., 1997: pg. 232). In de mate dat schoolwelbevinden
en demotie te vergelijken zijn, vinden we hier een bevestiging van die bevinding. Het effect
van de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen heeft geen variantie op
schoolniveau. De critical ratio van die variantie is 0.265, de variantie is dus niet significant
verschillend van 0. Dat wil zeggen dat het effect van de achtergrond van de leerlingen op het
gevoel achtergesteld te zijn (demotie) in alle scholen gelijk is. Het random intercept model
van Tabel 7 is het beste model, gegeven de variabelen. De geringe verklaringskracht van dat
model versluiert dat het model een zeer groot stuk van de variatie op het schoolniveau
verklaart. De variantie op schoolniveau van demotie wordt in het nulmodel geschat op 11.383,
onder het model in Tabel 8 wordt deze variantie geschat op 7.3. Dat wil zeggen dat de SES
variabele 35.9% van de varantie op schoolniveau verklaart. Concreet wil dat het volgende
zeggen: (1) de scholen verschillen voor wat betreft de gemiddelde score op demotie van hun
leerlingen. (2) Bijna 36% van die verschillen zijn toe te schrijven aan een verschillende
sociaal-economische achtergrond van hun leerlingen.

Aan het vorige model, waarin demotie enkel verklaard wordt op basis van de sociaal-
economische achtergrond van de leerlingen, wordt het aantal jaar toegevoegd dat in het
secundair onderwijs moest overgezeten worden. Leerlingen die nooit moesten overzitten
scoren 0 op deze variabele, leerlingen die één jaar moesten overdoen scoren 1 enz. Tabel 8
geeft de parameters voor dit model.
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TABEL 8 : VERKLARING VAN DEMOTIE OP BASIS VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ACHTERGROND EN HET AANTAL KEER

DAT IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS EEN JAAR MOEST OVERGEDAAN WORDEN

Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 24.930 0.397 62.796

Effectparameter sociaal-economische achtergrond -2.163 0.194 -11.149

Effectparameter aantal bisjaren in secundair 0.550 0.292 1.884

Variantie schoolniveau 7.051 1.712 4.119

Variantie leerlingenniveau 151.330 3.228 46.880

Intraclass correlatie (ρ) 0.045

-2 log likelihood 35759

♦ χ² : 35762 - 35759 = 3 bij 1 vrijheidsgraad (vergeleken t.o.v. model met SES)

Het effect van het aantal bisjaren in het secundair onderwijs heeft geen enkel effect op de het
gevoel achtergesteld te worden in het secundair onderwijs. Leerlingen die één jaar moesten
overzitten zouden, volgens het model, een half punt hoger scoren op onze 0-100 schaal voor
demotie dan de leerlingen die nooit moesten overzitten. Het effect van moeten overzitten is
niet statistisch significant. Dat blijkt uit de critical ratio die slechts 1.9 bedraagt, waarbij een
waarde van 2 het minimum is om tot significantie te besluiten. Het verschil in likelihood
tussen dit model en het model met enkel SES als verklarende variabele, is slechts 3 bij één
vrijheidsgraad minder. De derde indicatie voor het wel zeer geringe effect van het aantal
bisjaren is de verklaarde variantie. In dit model wordt slechts 0.2% variantie van demotie
méér verklaard dan in het model met enkel SES. In de mate dat welbevinden, zoals gemeten
in het LOSO-project te vergelijken is met demotie, komen analyses op die databank tot
analoge bevindingen. Zo bleek uit die analyses dat het effect van zittenblijven – in de
aanvangsjaren van het secundair onderwijs – op het welbevinden van de leerlingen zeker niet
negatief. Er kon zelfs een positief effect opgetekend worden (Van Damme, e.a., 1997: 233).

De invloed van de schoolloopbaan op demotie laat zich wellicht niet vatten door enkel het
aantal jaar dat een leerling moest overzitten. Vooral het herhaaldelijk falen, gecombineerd
met het moeten veranderen van onderwijsvorm zou wel eens een belangrijke invloed kunnen
hebben op demotie. Door onze manier van het in kaart brengen van de schoolloopbaan is het
mogelijk een dergelijke variabele te construeren. In eerste instantie wordt de invloed op
demotie nagegaan van het aantal keer dat een leerling van richting veranderde en het vorig
schooljaar afsloot met een B-attest. Tabel 9 geeft de parameters voor dit model.

TABEL 9 : VERKLARING VAN DEMOTIE OP BASIS VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ACHTERGROND VAN DE LEERLING EN

HET AANTAL VORMOVERGANGEN OP BASIS VAN EEN B-ATTEST.
Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 25.110 0.394 63.731

Effectparameter sociaal-economische achtergrond -2.172 0.194 -11.196

Effectparameter aantal vormovergangen op B-attest 0.166 0.513 0.324

Variantie schoolniveau 7.224 1.742 4.147

Variantie leerlingenniveau 151.430 3.230 46.882

Intraclass correlatie (ρ) 0.046

-2 log likelihood 35762

♦ χ² : 35762 - 35762 = 0 bij 1 vrijheidsgraad (vergeleken t.o.v. model met SES)
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Het effect van het aantal vormovergangen op een B-attest is niet significant. De likelihood
geeft zelfs aan dat het model met deze variabele de data geen sikkepit beter weergeeft dan het
model zonder deze variabele. Tabel 10 geeft de parameters van een model dat zeer sterk op
het vorige lijkt. In dit model gebruiken we echter het aantal vormovergangen op basis van een
C-attest i.p.v. op basis van een B-attest.

TABEL 10 : VERKLARING VAN DEMOTIE OP BASIS VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ACHTERGROND VAN DE LEERLING EN

HET AANTAL VORMOVERGANGEN OP BASIS VAN EEN C-ATTEST

Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 25.140 0.391 62.297

Effectparameter sociaal-economische achtergrond -2.173 0.194 -11.201

Effectparameter aantal vormovergangen op C-attest -0.318 0.924 -0.344

Variantie schoolniveau 7.332 1.755 4.178

Variantie leerlingenniveau 151.400 3.230 46.873

Intraclass correlatie (ρ) 0.046

-2 log likelihood 35762

♦ χ² : 35762 - 35762 = 0 bij 1 vrijheidsgraad (vergeleken t.o.v. model met SES)

Net als het aantal vormovergangen op basis van een B-attest heeft ook het aantal
vormovergangen op basis van een C-attest geen enkele invloed op de score voor demotie. De
critical ratio is veel kleiner dan 2 en de likelihood daalt niet bij het invoeren van de het aantal
vormovergangen op C-attest als onafhankelijke variabele. Het aantal vormovergangen op B-
attest en op C-attest is relatief klein. Deze beide variabelen zijn m.a.w. scheef verdeeld. Men
zou kunnen veronderstellen dat daarom het effect op demotie niet statistisch significant is. De
som van het aantal vormovergangen op B-attest en het aantal vormovergangen op C-attest
heeft echter evenmin een statistisch significant effect op demotie. Ook die somvariabele is
echter nog scheef verdeeld. Daarom werd een exponentiële transformatie doorgevoerd. Tabel
11 geeft de parameters van het model waar de sociaal-economische status van de ouders en de
exponentiële transformatie van het aantal vormveranderingen op een B of C-attest als
verklaring werden ingevoerd.

TABEL 11 : VERKLARING VAN DEMOTIE OP BASIS VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ACHTERGROND VAN DE LEERLINGEN

EN HET AANTAL VORMOVERGANGEN OP B OF C-ATTEST (EXPONENTIEEL GETRANSFORMEED)
Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 25.150 0.391 64.322

Effectparameter sociaal-economische achtergrond -2.175 0.194 -11.221

Effectparameter aantal overgangen op B of C (EXP !!) -0.006 0.010 -0.600

Variantie schoolniveau 7.332 1.755 4.178

Variantie leerlingenniveau 151.390 2.230 67.888

Intraclass correlatie (ρ) 0.046

-2 log likelihood 35762

♦ χ² : 35762 - 35762 = 0 bij 1 vrijheidsgraad (vergeleken t.o.v. model met SES)

De hypothese dat het aantal vormovergangen op B of C-attest scheef verdeeld is en daarom
geen significant effect heeft in de modellen is niet houdbaar. Ook een exponentiële
transformatie van de variabele levert geen significant effect op. Het besluit moet zijn dat het
aantal vormovergangen op een B-attest of een C-attest geen enkele invloed heeft op de mate
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waarin een leerling zich achteruitgesteld voelt. We weten ondertussen ook dat het aantal
bisjaren in het secundair onderwijs geen enkele invloed heeft op demotie. Waterval-
loopbanen zijn moeilijk anders te definiëren als een combinatie van zittenblijven en het
moeten veranderen van onderwijsvorm wegens een B of C-attest10. In die zin wordt er wel
grond weggehaald onder de hypothese dat ‘cascade-loopbanen’ erg nefast zijn voor de
leerlingen in kwestie. Om de analyse aan te vullen wordt in de volgende sectie het effect van
de onderwijsvormen op demotie nagegaan.

4 Effect van de onderwijsvorm op demotie

Het effect van de onderwijsvorm kan men niet gelijk stellen met een effect van de onderwijs-
loopbaan. De invloed die de onderwijsvorm heeft kan immers ook een gevolg zijn van de
leerstof die in die onderwijsvorm wordt onderwezen, van de specifieke culturele setting van
zo’n onderwijsvorm en van bv. de waardering die de samenleving heeft voor leerlingen of
afgestudeerden van een bepaalde onderwijsvorm. In onze datafile worden drie
onderwijsvormen onderscheiden, nl. het algemeen vormend onderwijs (A.S.O.), het technisch
onderwijs (T.S.O.) en het beroepsonderwijs (B.S.O.). Tabel 12 geeft de modelparameters voor
het model waarin demotie verklaard wordt op basis van de sociaal-economische achtergrond
van de leerlingen en de onderwijsvorm waarin ze schoollopen.

TABEL 12 : VERKLARING VAN DEMOTIE OP BASIS VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ACHTERGROND VAN DE LEERLINGEN

EN DE ONDERWIJSVORM (A.S.O., T.S.O. EN B.S.O.)
Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 23.440 0.412 56.893

Effectparameter sociaal-economische achtergrond -1.959 0.197 -9.944

Effectparameter TSO (Dummy) 2.426 0.591 4.105

Effectparameter BSO (Dummy) 4.599 0.661 6.958

Variantie schoolniveau 3.855 1.120 3.442

Variantie leerlingenniveau 151.050 3.222 46.881

Intraclass correlatie (ρ) 0.025

-2 log likelihood 35719

♦ χ² : 35762 - 35719 = 43 bij 2 vrijheidsgraden (vergeleken t.o.v. model met SES)

Dit model wijst uit dat er een significant verschil is tussen het A.S.O. en het T.S.O. en tussen
het A.S.O. en het B.S.O. voor wat betreft hun score op demotie. Het A.S.O. heeft het laagste
intercept, nl. 23.4 op onze schaal voor demotie. De leerlingen uit het T.S.O. scoren een
intercept van 25.9 op de 0-100 schaal en de leerlingen uit het B.S.O. 28.0. Gemiddeld hebben
de leerlingen uit het B.S.O. dus de hoogste score voor demotie. Het model voor demotie uit
Tabel 12 verklaart 6.61% van de variantie van demotie, dat is slechts 2.3% meer dan het
model met enkel de sociale achtergrond van de leerlingen als verklarende variabele. Het
invoeren van de onderwijsvorm in de vergelijking leidt er echter toe dat de variantie op

                                                
10 Door cascade-loopbanen te formuleren als een combinatie van zittenblijven en van onderwijsvorm

veranderen op basis van een B of C-attest, lijkt het alsof een interactie wordt verondersteld tussen deze
bijde variabelen. Voor de duidelijkheid: een dergelijke interactievariabele heeft geen enkel effect op
demotie.
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schoolniveau in belangrijke mate daalt. Het model met enkel de sociaal-economische
achtergrond van de leerlingen als verklarende variabele had een schoolvariantie van 7.051 (zie
Tabel 8). Het model met de onderwijsvorm als verklarende variabele heeft een schoolvariantie
van 3.855. Het model met enkel de sociaal-economische achtergrond verklaarde 35.6% van de
variantie op schoolniveau. Het model met de onderwijsvorm toegevoegt, verklaart maar liefst
66.1% van de schoolvariantie. Twee derde van de verschillen voor demotie tussen de scholen
wordt verklaart door de sociale achtergrond van de leerlingen en de proportie leerlingen per
onderwijsvorm in de scholen. De zogenaamde cross-level interactions tussen de dummy’s
voor de onderwijsvorm en de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen zijn niet
significant (niet opgenomen in de tabellen). De invloed van de sociaal-economische
achtergrond op demotie is dus niet verschillend tussen de onderwijsvormen.

Waterval-loopbanen in het secundair onderwijs worden in deze paper gedefiniëerd als een
mix van een aantal keer moeten overzitten en van onderwijsvorm moeten veranderen omdat
een B of C-attest werd behaald. Als die definitie wordt aangehouden, hebben leerlingen met
een dergelijk loopbaanpatroon geen hogere gemiddelde score voor onze demotieschaal. Wel
bleek dat demotie significant verschilt naar onderwijsvorm. De leerlingen uit het A.S.O.
hebben de laagste gemiddelde score, de leerlingen uit het B.S.O. hebben de hoogste
gemiddelde score. Dat verschil heeft weinig te maken met hun schoolloopbaan, blijft de vraag
met wat dan wel. Tabel 10, blz. 10 geeft het prille begin van een antwoord. In het model dat
daar wordt gepresenteerd wordt het effect nagegaan van het aantal vormovergangen met een
C-attest op de score voor demotie. Die B-waarde voor dat effect is –0.318 met een
standaardfout van 0.924 en dus niet significant. Ondanks dat het effect niet significant is,
blijft het vreemd dat die B-waarde negatief is. Het betekent dat leerlingen die méér van vorm
veranderden nadat ze een C-attest kregen, gemiddeld lager scoren op de schaal voor demotie.
Zoals reeds vermeld is deze variabele erg scheef verdeeld en maakt ze eigenlijk het
onderscheid tussen leerlingen die vanaf het derde jaar secundair onderwijs in de vorm terecht
komen waarin wij ze in hun zesde jaar hebben bevraagd, enerzijds, en leerlingen die later, via
een C-attest, in het T.S.O. of het B.S.O. terecht kwamen anderzijds. In die zin betekent het
negatief effect – tenminste voor de B.S.O. en T.S.O. leerlingen – dat wie vroeger in het
T.S.O. of het B.S.O. terecht komt, hoger scoort op onze schaal voor demotie. Die stelling is
echter, op de datafile die we ter beschikking hebben, rechtstreeks te toetsen. We
construeerden een variabele die weergeeft hoelang een leerling reeds school loopt in de
onderwijsvorm waarin we hem of haar bevraagden (in het 6e secundair dus). Een leerling in
het beroepsonderwijs die voor die vorm koos in het derde leerjaar secundair onderwijs en
nooit bleef zitten krijgt voor deze variabele een score 4. Een leerling daarentegen die pas
vanaf het 5e leerjaar naar het beroeps kwam en sindsdien nooit bleef zitten heeft op onze
variabele een score 2. Om de invloed van deze variabele te testen op demotie wordt een model
opgezet met enkel die leerlingen die in het beroepssecundair onderwijs school lopen. Tabel 13
geeft de parameters van dat model.
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TABEL 13 : MODEL VOOR DEMOTIE MET DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ACHTERGROND VAN DE LEERLINGEN EN HET AANTAL

JAAR DAT ZE REEDS IN HUN HUIDIGE ONDERWIJSVORM SCHOOL LOPEN. MODEL ENKEL VOOR DE LEERLINGEN

IN HET B.S.O. (N=998).
Parameter Schatting Standaardfout Critical Ratio

Intercept 25.170 1.507 16.702

Effectparameter sociaal-economische achtergrond -1.609 0.364 -4.420

Effectparameter aantal jaar in het B.S.O. 1.011 0.375 2.696

Variantie schoolniveau 6.530 3.122 2.092

Variantie leerlingenniveau 160.610 7.302 21.995

Intraclass correlatie (ρ) 0.039

-2 log likelihood 8032

♦ -2LL van een nulmodel met enkel de leerlingen van het B.S.O. is 8061, een model met enkel
SES als verklarende variabele heeft een likelihoodratio van 8040.  Dit model is dus
significant beter: de likelihood zakt met 8 voor één vrijheidsgraad.

Één jaar langer in het beroepsonderwijs doet de gemiddelde score op demotie toenemen met
één punt op onze 0-100 schaal. Dat is geen gigantisch groot effect maar het is significant. Het
model verklaart 3.4% van de variantie van demotie (in het BSO!). Het model met enkel de
sociaal-economische achtergrond van de leerlingen als verklarende variabele (niet
weergegeven in tabel) verklaart 2.4% van de variantie van demotie (in het BSO). Als
leerlingen uit het B.S.O. hoger scoren op onze schaal voor demotie en dat blijkt niets te
maken te hebben met de frustratie van een verhakkelde schoolloopbaan, moet demotie
verklaard worden vanuit de eigenheid van het beroepsonderwijs11. Die hypothese wordt
versterkt door de bevinding dat leerlingen die later instromen, lager scoren op de
demotieschaal dan leerlingen die reeds langer in het beroepsonderwijs schoollopen.

5 Bespreking van de resultaten

Het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking is de laatste halve eeuw enorm
toegenomen. Scholing speelt ook een veel centralere rol in de levenskansen die mensen
krijgen. Opleiding is bv. belangrijker geworden voor de kwaliteit van de job die men kan
krijgen en de kans die men heeft werkloos te zijn (Elchardus en Pelleriaux, 1999). In die zin
houdt het opdrijven van het opleidingsniveau van de bevolking in het algemeen, het risico in
zich dat de minst geschoolden, de jongeren die niet meer mee kunnen, het gevoel hebben
uitgesloten te zijn. Talcott Parsons waarschuwde hiervoor reeds in het begin van de jaren ’60.

Thus the very improvement of educational standards in the society at
large may well be a major factor in the failure of the educational
process for a growing number at the lower end of the status and
ability distribution.’ (Parsons, 1964: 148)

                                                
11 Het T.S.O. neemt een tussenpositie in tussen het A.S.O. en het B.S.O. Een aantal van de studierichtingen

in het T.S.O. sluiten eerder aan bij het A.S.O., een aantal sluiten aan bij het B.S.O. Een model
vergelijkbaar met het model voorgesteld in Tabel 13 voor het T.S.O. levert geen significante bijdrage op
van het aantal jaar dat een leerling reeds in het T.S.O. zit. Het effect van het aantal jaar dat een leerling
reeds in het T.S.O. zit, op demotie is 0.542 met een standaardfout van 0.362.
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Het gevoel uitgesloten te zijn hebben we in deze paper geoperationaliseerd met een schaal
voor sociale demotie. Op basis van de, weliswaar beperkte, analyses met de schaal lijkt ze
betrouwbaar en valide. De statistische testen op ééndimensionaliteit zijn positief. De schaal
blijkt samen te hangen met het hebben van een negatief zelfbeeld, een laag schoolwel-
bevinden en een negatief toekomstbeeld. Toch is het construct niet te herleiden tot de
genoemde houdingen of gevoelens. Twee derden van de variantie van het construct is
tegenover die correlaten uniek. Daarom kunnen we, ten minste voorlopig, besluiten dat de
schaal valide is.

In de analyse bleek dat het doorlopen van een bochtige schoolloopbaan niet leidt tot een
verhoogd gevoel van demotie of achterstelling. Er is geen enkel effect van het aantal jaar dat
moest overgezeten worden (in het secundair onderwijs) op demotie. Er bleek ook geen effect
van het al of niet moeten veranderen van onderwijsvorm nadat men een B of een C-attest had
gekregen op het einde van het vorig schooljaar. In de mate dat gecorreleerde instrumenten, als
schoolwelbevinden, toekomstperspectief en zelfbeeld, zich op dezelfde manier gedragen als
demotie, is toch de vraag of we ons wel zoveel zorgen moeten maken over waterval-
loopbanen. Voor wat betreft het welbevinden hebben we de aanwijzing vanuit het LOSO-
project. Bij de analyses van die gegevens kon geen negatief effect vastgesteld worden van het
zittenblijven op het schoolwelbevinden. Eerder het omgekeerde was het geval. Doubleren
bleek een licht positief effect te hebben (Van Damme, e.a., 1997: 233). Het onderzoek naar
het effect van de scholen op de waardevorming van de leerlingen, waarvan in deze paper de
datafile wordt gebruikt, kon eveneens geen effect optekenen van de schoolloopbaan op het
welbevinden van de leerlingen (Elchardus, e.a., 1998: 172 e.v.). Zittenblijven zou wel een
negatief effect hebben op het toekomstperspectief van de leerlingen12 (Van Damme, 1992-'93:
110-111).

Er is relatief weinig literatuur over de invloed van waterval-loopbanen op de leerlingen. Die is
er wel over het zittenblijven. Doornbos (1973 (1969)), die er een invloedrijk rapport in
opdracht van de Nederlandse overheid over schreef dat verschillende herdrukken mocht
beleven, wou zelfs een revolutie ontketenen tegen het zittenblijven. Grappig is dat hij
nauwelijks argumenten geeft waarom zittenblijven dan wel zo slecht is voor de leerlingen. Als
de analyses van de correlaten van demotie vergelijkbaar zijn met de analyse die hier werd
gepresenteerd, lijkt de invloed van de onderwijsvorm veel belangrijker dan de invloed van het
zittenblijven.

Er is een verschil in de gemiddelde score op de demotieschaal tussen leerlingen uit het
algemeen vormend onderwijs, het technisch onderwijs en het beroepsonderwijs. De
laatstgenoemden scoren gemiddeld hoger op de demotieschaal. Bovendien bleek dat
leerlingen die reeds langer in het beroepsonderwijs schoollopen een hogere score hebben op
demotie dan leerlingen die recenter instroomden. Men zou kunnen opwerpen dat een
dergelijke bevinding te maken heeft met de sociale achtergrond van de leerlingen. Leerlingen
uit een arbeidersmilieu hebben een grotere kans bij het begin van de tweede graad
onmiddellijk te kiezen voor het technisch of het beroepsonderwijs dan leerlingen uit de

                                                
12 Het onderzoek waar Jan Van Damme op steunt is relatief beperkt. Het betreft een licentiaatsverandering

die steunt op een erg beperkte dataset.
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hogere maatschappelijke strata. En misschien, zo zou kunnen geargumenteerd worden, scoren
arbeiderskinderen hoger op de demotieschaal dan andere jongeren. Deze hypothese is echter
niet houdbaar. De leerlingen die langer in het beroepsonderwijs zitten scoren hoger op de
demotieschaal, ook na controle voor de sociaal-economische herkomst van de leerlingen.
Deze bevinding wijst naar de mogelijkheid dat een demotiecultuur ontstaat in het
beroepsonderwijs die relatief los staat van de eigen ervaring van frustratie via de
schoolloopbaan en de sociaal-economische achtergrond van het gezin van herkomst. Het
ontstaan van een demotiecultuur zou onder die hypothese moeten verklaard worden vanuit het
functioneren van het beroepsonderwijs zelf en vanuit de collectieve ervaringen van de
leerlingen in het beroepsonderwijs. Specifiek kan bv. gewezen worden naar de
maatschappelijke status van het beroepsonderwijs in ons land.

Bibliografie

Arbuckle, J. L. (1997), Amos users' guide version 3.6. Chicago: SmallWaters Corporation.

Bos, D. J. (1984), Blijven zitten met zittenblijven? (S.V.O.-reeks nr. 78). Haarlingen: Flevo.

Collins, R. (1979), The credential society: A historical sociology of education and
stratification. New York: Academic Press.

De Vries, G. (1993), Het pedagogisch regiem. Groei en grenzen van de geschoolde
samenleving. Amsterdam: Meulenhoff.

Derks, A., M. Elchardus, I. Glorieux en K. Pelleriaux (1996a), 'De schoolloopbaan en de
attitudes van de kinderen van werklozen.', Antenne 14(3): 12-26.

Derks, A., M. Elchardus, I. Glorieux en K. Pelleriaux (1996b), 'The effects of father's
unemployment on school careers and values of children', pp. 87-106, in: De Goede, M. P. M.,
P. M. De Klaver, J. A. C. van Ophem, C. H. A. Verhaar en A. de Vries (red.), Youth:
Unemployment, Identity and Policy.  Aldershot (U.K.): Avebury.

Doornbos, K. (1973 (1969)), Opstaan tegen het zittenblijven. 's Gravenhage: Stichting voor
onderzoek van het onderwijs, Staatsuitgeverij.

Elchardus, M., I. Glorieux, A. Derks en K. Pelleriaux (1996), Voorspelbaar ongeluk. Over de
letsels die werkloosheid nalaat bij mannen en hun kinderen. Brussel: VUBPress.

Elchardus, M., D. Kavadias en J. Siongers (1998), Hebben scholen een invloed op de waarden
van jongeren? Een empirisch onderzoek naar de doeltreffendheid van waardevorming in het
secundair onderwijs. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie,
Onderzoeksgroep TOR.

Elchardus, M. en K. Pelleriaux (1999), De nieuwe sociale kwestie. Een discussienota. Brussel:
Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie.

OCDE: Examens des politiques nationales d'education (1991), Les systèmes éducatifs en
Belgique: similitudes et divergences. Bruxelles - Eupen: Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement Onderwijs - Ministère de l'Education, de la Recherche et de la
Formation - Verwaltung der Deutchsprachigen Gemeinschaft, Abteilung Unterricht.



- 16 -

Parsons, T. (1964), 'The school class as a social system: some of its functions in american
society', pp. 129-154, in: Parsons, T. (red.), Social structure and personality.  London: The
free press of Glencoe, Collier-Macmillan ltd.

Pelleriaux, K. (1995), Technisch verslag van het 'kevin' vooronderzoek. Brussel: Vrije
Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR.

Pelleriaux, K. (1999), De keerzijde van de onderwijsdemocratisering. Brussel: Vrije
Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR.

Standaert, R. (1988), 'De noodzaak van geleidelijke oriëntering', PMS-Tijdschrift 33(1): 2-22.

Van Damme, J. (1992-'93), 'Schoolse vertraging en zittenblijven: frekwentie, betekenis en
beleving door de leerling', Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid 2): 103-119.

Van Damme, J., A. De Troy, J. Meyer, A. Minnaert, G. Lorent, M.-C. Opdenakker en P.
Verduyckt (1997), Succesvol doorstromen in de aanvangsjaren van het secundair onderwijs.
Leuven: Acco.

van den Berg, G. (z.j.), Princals voor beginners. Leiden: Vakgroep Datatheorie en Vakgroep
Sociaal-Wetenschappelijke Informatica, Rijksuniversiteit Leiden.


	De invloed van de schoolloopbaan op sociale demotie
	Situering van problematiek
	Gegevens
	Invloed van de schoolloopbaan op demotie
	Effect van de onderwijsvorm op demotie
	Bespreking van de resultaten
	Bibliografie


