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De terugkeer van waarden 

Na een periode van stilte, waarin de term ‘waarde’ oubollig leek, staat 
waardevorming vandaag weer volop in de belangstelling. De herontdekking 
van waarden heeft verschillende oorzaken, gaande van technologische 
ontwikkelingen over de hoop dat waardevorming het burgerschap zal 
verstevigen tot de overtuiging dat waarden een belangrijke rol spelen in de 
economische slagkracht van een land. 

De ontwikkeling van de technologie schept overweldigende mogelijkheden, 
maar houdt tevens grote risico’s in. Daarom wordt vandaag veelvuldig over 
verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheidsbesef en een ethiek van de 
verantwoording gesproken (Achterhuis 1992: 144-145; Jonas 1984). Op die 
manier wordt ook voortdurend naar waarden verwezen, aangezien het gedrag 
uiteindelijk in termen van normen, maar vooral van waarden moet worden 
verantwoord. Eén van de belangrijke gevolgen van de wijze waarop de 
ontwikkeling van de technologie de productiewijze heeft veranderd, is 
trouwens de toename van het aantal jobs waarin een mate van zelfsturing (en 
dus verantwoordelijkheid en waardegevoeligheid) wordt gevraagd (Kohn 
1989).  

De vertrouwenscrisis die nu in haast alle westerse landen merkbaar is, 
stimuleert eveneens aandacht voor waarden (Adams & Lennon 1992; Blendon 
& al. 1997; Elchardus & Smits 1998; Klingemann & Fuchs 1995; Misztal 
1996). Waardegetrouwheid wordt immers beschouwd als een basis van 
vertrouwen. Het huidige verlies aan vertrouwen in politiek, overheid en 
instellingen lijkt vooralsnog niet te hebben geleid tot een verwerping van de 
democratische regeringsvorm (Lipset & Schneider 1987; Nye 1997). Maar het 
kan doeltreffend bestuur en beleid bemoeilijken (Lane 1988), het bemoeilijkt 
politieke vernieuwing (Neustadt 1997) en vergemakkelijkt de opkomst van 
extremistische, populistische en simplistische politiek (Orren 1997). Waarden 
en cultuur worden daarom ook beschouwd als een belangrijke grondslag van 
een doeltreffend beleid (Putnam 1993). 

De aandacht voor waarden wordt verder ook bevorderd door de plaats die het 
omgaan met symbolen bekleedt in de post-industriële samenleving. De 
spectaculaire toename van onze controle over de materiële condities van het 
leven, doen ons beseffen dat onze welvaart en ons welzijn voortaan sterk 
afhankelijk zijn van de houdingen, overtuigingen, kennis en opvattingen -
kortom van de culturele factoren- die bepalen hoe de verworven technische en 
materiële middelen worden aangewend. Ook in de markteconomie spelen die 
factoren een belangrijke rol (Etzioni 1988: 250; Fukuyama 1995; Kanter and 
Mirvis 1989; Peyrefitte 1995). Ook de economie is nu veeleer markt- dan 
productiegestuurd en bij zo'n sturing spelen symbolische en culturele factoren 
een belangrijke rol (Perret & Roustang 1993).  
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Onder invloed van die ontwikkeling verschuift de aandacht van de gegeven 
naar de gemaakte cultuur. Mensen die er zich van bewust worden dat zij 
massaal symbolen en cultuur produceren, vragen zich ook frequent af of 
geweld op tv, geweld op straat bevordert, hoe pornografie de zeden 
beïnvloedt, welk effect de media hebben op het zelfvertrouwen van naties… 
Vandaag gaat de aandacht op die manier heel sterk uit naar het maken van 
cultuur en de effecten daarvan. De hoge alfabetiseringsgraad van de 
bevolking, de grote hoeveelheid tijd die wordt besteed aan tv-kijken, het 
constante klankdecor van muziek en radio, de alom aanwezige reclame,… 
maken de hedendaagse leefomgeving uitzonderlijk symbolenrijk. Heel wat 
mensen zijn nu trouwens beroepsmatig bij de productie en de verspreiding van 
symbolen betrokken. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat de aandacht 
verschuift van cultuur als een gegevenheid naar cultuur als een product van 
cultuurwerk. Daarmee verschuift de aandacht ook van de waarden die besloten 
liggen in het culturele erfgoed, naar de schepping, verspreiding en vorming 
van waarden hier en nu. Daarom wordt ook van de scholen verwacht dat zij 
aan waardevorming doen. Waardevorming wordt nu beschouwd als een 
voorwaarde van sociale gemeenschap, economische groei, politieke 
doeltreffendheid, veiligheid en verantwoord gebruik van de technologische 
mogelijkheden. Waardevorming wordt geacht bij te dragen tot de vorming van 
vertrouwen, sociaal kapitaal en burgerschap. De scholen krijgen op die manier 
een heel duidelijke en precieze vraag aangereikt: hoe kan aan waardevorming 
worden gedaan op een manier die aan die (torenhoge) verwachting tegemoet 
komt?  

De onderzoeksvragen 

Naar aanleiding van de oplaaiende belangstelling voor waardevorming, 
worden vanuit verschillende filosofische invalshoeken en disciplinaire 
inspiratiebronnen, heel wat methoden voor waardevorming voorgesteld. We 
weten echter bitter weinig, in feite nagenoeg niets, over de impact van de 
voorgestelde werkwijzen en van waardevorming in het algemeen (Klaassen 
1996; Kohlberg 1975; Kohlberg 1981; Lovin 1988; Raths & Simon 1978; 
Leune, 1985). We weten zelfs niet of scholen er in slagen de waarden, 
opvattingen en houdingen van hun leerlingen te beïnvloeden. Onder de experts 
die wij in de aanloop tot deze studie hebben geïnterviewd, waren er heel wat 
die beweerden dat de scholen vandaag nog maar bitter weinig kunnen 
toevoegen aan de bescheiden invloed van de gezinnen en de verpletterende 
invloed van de massamedia. Deze laatste, niet de scholen, zo stellen zij, 
vormen de waarden van de hedendaagse jeugd.  

Daarmee zijn meteen de vragen geformuleerd waarop dit onderzoek duidelijke 
antwoorden wil geven. Beïnvloeden scholen de waarden en houdingen van 
hun leerlingen op een betekenisvolle wijze en, zo ja, welke kenmerken of 
eigenschappen van die scholen en hun aanpak zijn daar dan verantwoordelijk 
voor?  
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Dit onderzoek heeft niet de bedoeling één welbepaald model of een 
welbepaalde methode van waardevorming te toetsen. Zo’n aanpak is in 
Vlaanderen op dit ogenblik niet aangewezen. In de mate dat er al duidelijke 
modellen en methoden van waardevorming worden gehanteerd, geschiedt dat 
op een onvoldoende systematische wijze om een quasi-experimenteel 
onderzoeksopzet toe te laten. Het leek ons daarom aangewezen de bestaande 
praktijk als uitgangspunt te nemen. Mochten we vaststellen dat de bestaande 
verschillen in de aanpak van verschillende scholen, niet leidt tot verschillen in 
de waarden van hun leerlingen, dan zouden we moeten besluiten dat er in 
Vlaanderen geen good practice op het vlak van de waardevorming valt aan te 
wijzen en dat het niet is uitgesloten dat scholen geen noemenswaardige impact 
op de waarden van hun leerlingen kunnen hebben. Als er zich wel duidelijke 
verbanden tussen de aanpak van de scholen en de waarden van de leerlingen 
aftekenen, kunnen deze als uitgangspunt voor het zoeken naar goede 
methoden van waardevorming worden gebruikt. 

Wat zijn waarden en hoe kan men ze meten? 

Waarden worden in dit onderzoek beschouwd als houdingen of vertogen die 
iets zeggen over de manier waarop mensen in concrete situaties oordelen 
vellen over wat goed, juist, gepast, rechtvaardig, aantrekkelijk, waar… is. We 
nemen aan dat die houdingen of vertogen kunnen worden gemeten via 
itemrespons in vragenlijsten. We verwijzen naar die metingen als waarden, 
houdingen of attitudes (Elchardus 1991:5-11).  

Om de geformuleerde onderzoeksvraag te beantwoorden zou men, in het 
ideale geval, longitudinaal onderzoek moeten verrichten, met minstens twee 
waarnemingspunten gespreid in de tijd. Gegeven de stand van de kennis 
betreffende de invloed van scholen op de waarden van de leerlingen en de 
specifieke problemen die longitudinaal onderzoek met zich meebrengt, leek 
zulk onderzoek niet verantwoord. Het leek ons vanzelfsprekend dat eerst 
zoveel mogelijk kennis moest worden geput uit een cross-sectionele studie, 
verricht op één waarnemingspunt en grondig geanalyseerd.  

De waarden van welke leerlingen? 

Van bij het begin van het project werd geopteerd voor een bevraging van de 
leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs. Daarmee wordt de 
afwezigheid van een longitudinaal design enigszins opgevangen. Men kan 
immers aannemen dat de waarden van de laatstejaars zich al enigszins hebben 
gestabiliseerd (Wittebrood 1995: 96-107). Zoals uit tabel 1 blijkt, veranderen 
bovendien nog relatief weinig jongeren van onderwijsinstelling tijdens de 
derde graad van het secundair onderwijs. Op het ogenblik van het onderzoek 
vertoeven haast al de ondervraagde leerlingen al minstens één jaar op de 
bevraagde school, en 86% al langer dan 3 jaar.  
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tabel 1: Schoolvastheid van de leerlingen in de steekproef (63 scholen;4722 leerlingen) 
Aantal jaren dat de leerlingen vertoeven op de school: Geldig % N 
1ste jaar 1,4 68 
2de jaar 11,8 554 
3 tot en met 5 jaar 25,7 1204 
6 jaar of langer 60,2 2865 
Totaal 100 % 4691* 
*: Deze cijfers zijn gewogen resultaten.  
 

Om de kenmerken van de school te meten werd besloten interviews af te 
nemen van het schoolhoofd en van de leerkrachten die een grote invloed op de 
geïnterviewde leerlingen kunnen hebben gehad.  

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van de onderzoeksinstrumenten 

De algemene probleemstelling werd verder ontwikkeld op basis van een 
literatuurstudie en de bevraging van experts. De school is uiteraard slechts één 
van de instellingen die het gedrag, de houdingen, waarden en normen van 
jongeren beïnvloeden (Leune 1985). De literatuurstudie werd vooral gebruikt 
om in verschillende (pedagogische, filosofische en sociologische) 
onderzoekstradities te speuren naar stellingen, hypothesen en empirische 
onderzoeksbevindingen betreffende de invloed van verschillende instellingen 
of contexten, zoals het gezin en de peer group. We duiden deze verder aan 
met de algemene term socialisatievelden. De wereld van de media, het 
verenigings- en bewegingsleven en de vrijetijdsbesteding behoren daar 
eveneens toe (Bouverne de Bie 1993).  

De effectiviteit van de scholen wordt meestal geassocieerd met de kwaliteit 
van het onderwijs. Onder effectiviteit wordt doorgaans de mate verstaan 
waarin de gewenste output wordt bereikt (Scheerens 1989). Wij hebben 
inspiratie gezocht bij het effectiviteitsonderzoek omdat we vermoedden dat 
factoren die bijdragen tot de effectiviteit van de school op het vlak van de 
cognitieve doelstellingen, eveneens relevant zijn voor de waardevorming 
(Leune 1985). We denken daarbij onder meer aan het schoolleiderschap, het 
onderwijskundig leiderschap, het schoolklimaat, de demografische kenmerken 
van de school, de samenstelling van de schoolbevolking, de ligging en de 
grootte van de school, en de onderwijsvorm (Bosker & Scheerens 1997). 

Om de probleemstelling van het onderzoek verder uit te werken, werd de 
literatuurstudie aangevuld met een aantal interviews met bevoorrechte 
getuigen uit de onderwijswereld. Die interviews waren vooral bedoeld om na 
te gaan welke initiatieven en projecten op het vlak van de waardevorming in 
het Vlaamse onderwijslandschap worden genomen. Daarom werd getracht een 
zo breed mogelijk veld van deskundigheid te bestrijken. Meer bepaald werd 
beroep gedaan op:  
− 5 personen van het Departement Onderwijs, de Inspectiedienst en de 

Dienst voor Onderwijsontwikkeling  
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− 4 personen van de pedagogische begeleidingsdiensten van de koepels 
− 3 schoolhoofden uit het secundair onderwijs 
− 3 leerkrachten uit het secundair onderwijs 
− 1 wetenschappelijk expert 
− 2 PMS-medewerkers die zich specifiek bezig houden met een project rond 

leerlingenbegeleiding 
− 2 personen uit belangengroepen, actief op het vlak van de waardevorming. 

Al de geïnterviewde personen klaagden over het gebrek aan studies over 
waardevorming. Zij benadrukten het belang van het zogenaamde hidden 
curriculum. Die klemtoon ging in een aantal interviews gepaard met een zeer 
pessimistische diagnose betreffende de slaagkansen van expliciete pogingen 
tot waardevorming. De invloed van projectwerk werd door een meerderheid 
van de experts minimaal tot nihil geacht. Dat geldt volgens hen zeker als het 
project éénmalig is en niet stevig is ingebed in de schoolcultuur. Projecten 
hebben volgens heel wat experts waarschijnlijk wel een invloed op 
leerkrachten, maar men betwijfelt of die projecten een effectieve invloed 
hebben op de leerlingen.  

Verschillende experts beklemtoonden dat leerkrachten doorgaans niet getraind 
zijn in waardevorming. Zij hechtten veel belang aan de rol van de 
leerkrachten. Daarbij werd niet in de eerste plaats gedacht aan effecten van de 
opleiding van de leerkrachten, wel aan de invloed van hun eigen houdingen en 
waarden op die van de leerlingen. Zelfs de experts die twijfelden aan het 
bestaan van een betekenisvolle invloed van de scholen op de waarden van de 
leerlingen, waren van oordeel dat de waarden en houdingen van de 
leerkrachten wel een invloed uitoefenden.  

De schoolcultuur was volgens een aantal experts ook van doorslaggevend 
belang in de waardevorming. Deze mensen verstaan onder het begrip 
‘schoolcultuur’ een brede waaier van relaties op school: relaties tussen 
leerkrachten en directies, tussen onderwijspersoneel en leerlingen. Het heeft 
betrekking op de bereikbaarheid van de leerkrachten en de directie, het 
teamwerk, het gevoel van tevredenheid enzovoort. Ook de betrokkenheid van 
leerlingen bij de school wordt beschouwd als een belangrijk aspect van die 
schoolcultuur. De experts spraken bijvoorbeeld over de gunstige effecten van 
de leerlingenraad en de inspraak van de leerlingen. De meeste experts waren 
ervan overtuigd dat waardevorming voor een democratische samenleving 
slechts mogelijk is in een democratische school, dat wil zeggen in een school 
waar de leerlingen de kans krijgen op een begeleide wijze te participeren in 
bepaalde vormen van besluitvorming. 

Een aantal deskundigen wees ook op de rol van structurele schoolkenmerken 
zoals de schoolgrootte. Een te grote school werkt volgens hen de vorming van 
leefgemeenschappen tegen en verkleint op die manier de kans op succesrijke 
waardevorming. 
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De dragers van de verschillende meetinstrumenten  

Voor het waarnemen van de kenmerken van de leerlingen en de scholen die 
uit de literatuurstudie en de expertbevraging als belangrijk naar voren 
kwamen, werd een reeks meetinstrumenten gebruikt. Onderstaande tabel vat 
de verschillende bronnen van gegevens samen. 
 

tabel 2: Gebruikte meetinstrumenten, doelgroep en aantal records per instrument. 
Aard van het instrument Doelgroep N 

Schriftelijke administratieve vragenlijst,  directie / secretariaat, 63 
Schriftelijke leerlingenvragenlijst,  Leerlingen 4722 
Schriftelijke leerkrachtenvragenlijst,  Leerkrachten  637 
Mondeling interview met minstens één leerkracht per school Leerkrachten  99 
Mondeling interview met de directie,  Directie / Onderdirecteur 63 
Externe bron: scholendatabank (Departement onderwijs, 
telling 1995 & 1997). 

Scholen 63 

Externe bron: NIS-gegevens van de gemeente waarin de 
school is gevestigd. 

Scholen 63 

 

De leerlingendatabank werd opgebouwd met uitsluitend gegevens uit de 
schriftelijke vragenlijst voor de leerlingen. De databank met gegevens op 
schoolniveau bevat geaggregeerde gegevens uit de leerlingen- en 
leerkrachtenvragenlijsten, rechtstreeks gemeten variabelen uit de mondelinge 
enquêtes en geaggregeerde gegevens van ambtelijke bronnen. We hebben 
beroep gedaan op de scholendatabank van het Departement Onderwijs en op 
demografische gegevens per gemeente, verzameld door het Nationaal Instituut 
voor Statistiek.  

De onderzoeksbevolking en de steekproeftrekking 

Vermits de probleemstelling gericht is op het formuleren van veralgemeenbare 
uitspraken over de effecten van de scholen op de waardevorming, ligt het voor 
de hand dat een toevallige steekproef van scholen en leerlingen wordt 
getrokken. De steekproef werd getrokken op de scholendatabank van het 
Departement Onderwijs (schooljaar 1994-1995, februaritelling 1995). 

Het onderzoeksuniversum (van scholen die secundair onderwijs in Vlaanderen 
aanbieden) waaruit de steekproef werd getrokken, bestaat uit 981 “gewone” 
scholen. De onderwijsvormen die in deze scholen worden aangeboden zijn het 
ASO (Algemeen Secundair Onderwijs), het BSO (Beroepssecundair 
Onderwijs), het KSO (Kunstsecundair Onderwijs) en het TSO (Technisch 
Secundair Onderwijs). Daarnaast zijn er 118 scholen die buitengewoon 
secundair onderwijs (BuSO) aanbieden.  

De aangebrachte beperking van het onderzoeksuniversum betreft:  
− de uitsluiting van 118 scholen voor buitengewoon onderwijs.  
− de uitsluiting van leerlingen uit scholen met uitsluitend KSO-richtingen. 
− Tenslotte bevonden zich onder de 981 scholen ook een aantal instellingen 

die geen 3de graad aanboden. Ook deze groep scholen werd uitgesloten. 
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Het buitengewoon onderwijs en het kunstsecundair onderwijs werden buiten 
beschouwing gelaten omdat beide onderwijsvormen waarschijnlijk zeer 
specifiek zijn wat betreft de waardevorming. Aangezien het tevens om relatief 
kleine groepen van leerlingen gaat, zou de opname van die richtingen in het 
onderzoek een disproportionele vertegenwoordiging van de betrokken scholen 
en richtingen vergen. Dat was financieel enkel haalbaar als de steekproef van 
scholen uit het ASO, TSO en BSO werd verkleind. Dat laatste zou een 
hypotheek op de betrouwbaarheid van de gegevens hebben geplaatst. Daarom 
werd besloten het onderzoek tot de richtingen ASO, TSO en BSO te beperken. 
Het aantal laatstejaars in die richtingen werd geschat op ongeveer 60.000 
leerlingen.  

Voor het samenstellen van de steekproef werden aanvankelijk 62 scholen 
toevallig getrokken. Alle leerlingen van de laatste jaren in de geselecteerde 
scholen werden geïnterviewd. In elke school werd ook het schoolhoofd 
(directeur of onderdirecteur geïnterviewd). Verder werden per school 
leerkrachten geïnterviewd, waarvan kon worden aangenomen dat zij de 
laatstejaarsstudenten hadden kunnen beïnvloeden. In het totaal werden 637 
leerkrachten geïnterviewd. Om de spreiding van de steekproef van scholen 
over de provincies, de netten en het aanbod in het laatste jaar te garanderen, 
werd een bloksteekproef-design met de volgende strata gehanteerd: 
− geografisch (provincie); 
− net (Vrij Onderwijs / Gemeenschapsonderwijs / Officieel Gesubsidieerd 
Onderwijs); 
− aanbod laatste graad (alle vormen/ enkel ASO / rest) (zie tabel 3). 

Indien we een proportioneel gestratificeerde steekproef van scholen zouden 
trekken, zouden we voornamelijk in het gemeenschapsonderwijs en in het 
officieel gesubsidieerd onderwijs in bepaalde cellen geen scholen trekken. Om 
dit te vermijden opteerden we voor een disproportioneel gestratificeerde 
steekproef van scholen. We deden dat door uit alle cellen minstens 1 school te 
selecteren. De uiteindelijke steekproef wordt beschreven in tabel 3.  
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tabel 3: Steekproefraster. Aantal te selecteren scholen per cel en geschatte aantal leerlingen 
(tussen haakjes) 

   Net  
  ARGO VO OGO 

Geografisch Aanbod    
 Alle vormen (ASO + TSO + BSO) 1 (61,9) 2 (176,5)  

Antwerpen Enkel ASO 1 (53,7) 4 (291,1) * 
 REST (ASO + TSO; BSO + TSO, 

ASO + BSO; enkel TSO; enkel BSO) 
1 (61,3) 5 (414,8) 2 (145,8) 

 Alle vormen 1 (81,9) 1 (86)  
Brabant Enkel ASO 1 (48,4) 3 (230) * 

 REST 1 (42,1) 2 (164,2) 1 (44,9) 
 Alle vormen 1 (51,7) 1 (72,7) * 1 (78,4) 

W-Vlaanderen Enkel ASO 1 (51,7) 3 (289,7)  
 REST 1 (78,4) 5 (511,2) 1 (55,5) 
 Alle vormen 1 (71,4) 2 (150,4) * 

O-Vlaanderen Enkel ASO 1 (58,8) 3 (249)  
 REST 1 (64,2) 4 (368,1) 1 (60) 
 Alle vormen 1 (53) 1 (101,4)  

Limburg Enkel ASO 1 (46,8) 1 (79) * 
 REST 1 (60,8) 3 (278,3) 1 (54) 

*: De cellen 'Alle vormen' en 'enkel ASO' zijn voor het O.G.O. samengevoegd over de provincies omdat de 
celfrequentie te klein was. 

 

Dit levert ons 62 scholen op, verspreid over alle netten, en over 5 provincies. 
Scholen uit het gemeenschapsonderwijs (23% in de steekproef tegen 20% in 
de scholenbevolking) en uit het officieel gesubsidieerd onderwijs (11% in de 
plaats van 9.8%) worden oververtegenwoordigd. Scholen uit het vrij 
onderwijs worden ondervertegenwoordigd (65% in de plaats van 70%). Deze 
over- en ondervertegenwoordiging, nodig om alle onderscheiden soorten 
scholen in de steekproef op te nemen, zal via weging worden gecorrigeerd. De 
analyse gebeurde uiteraard op basis van de gewogen data. 

De responsratio 

Om de mate van non-respons zo laag mogelijk te houden werd een 
introductiebrief, samen met een aanbevelingsbrief van het Departement 
Onderwijs, een brief van de respectieve koepel en een bondige 
projectbeschrijving, opgestuurd naar de 62 geselecteerde scholen. Na de 
verzending werd elke school opgebeld met de vraag naar medewerking. Bij 
weigering werd een tweede brief verzonden. Daarna volgde telkens een 
tweede telefonisch contact. Aan het bevorderen van de medewerking van de 
scholen werd bijzonder veel zorg en tijd besteed.  

In eerste instantie kregen we 11 weigeringen. Na een verdere 
aanbevelingsbrief van de inspectie en een nieuw contact, bleven er 8 
weigeringen over. Dit betekent dat voor de eerste steekproeflijst een 
responsratio werd behaald van 87 %. De non-respons situeert zich 
voornamelijk in het Vrij Onderwijs.  
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Uit de analyse van de weigeringen (zie tabel 4) bleek het voornaamste motief 
de overbevraging van de betrokken scholen en het gebrek aan tijd te zijn. 
Enkel 2 scholen motiveerden hun weigering niet. Om deze non-respons op te 
vangen werd samen met de originele steekproef, een vervangsteekproef 
volgens hetzelfde steekproefraster getrokken. Deze bevat scholen die zoveel 
mogelijk overeenkomsten vertonen met de scholen uit de eerste steekproef. De 
8 scholen die niet wilden meewerken werden vervangen door 
corresponderende scholen uit de reservelijst. Omdat we vermoedden dat de 
kans op weigering groter was in kleine scholen, hebben we bij de trekking van 
scholen uit de reservelijsten zoveel mogelijk “gematched” naar schoolgrootte. 
Uit deze tweede selectie hielden we 1 weigering op de 8 over.  
 

tabel 4: Aantal weigeringen per steekproeflijst en motieven voor non-respons in de steekproef 
Motieven voor non-respons N 1ste 

steekproef 
N Reserve-
steekproef 

Overbevraging van de school (hebben deelgenomen, of nemen 
reeds deel aan een onderzoek). Er vallen teveel lesuren weg. 

4 1 

Geen reden opgegeven. Wenste geen verantwoording te geven.  2  
Teveel werk met doorlichting door de inspectie. 1  
Teveel werk, moeilijk te organiseren wegens lopende 
projectwerking 

1  

Totaal 8 (op 62) 1 (op 8) 
Responspercentage: 87 % 87,5 % 
 

Dat komt overeen met een responsratio voor deze reservesteekproef van 
87,5%. De weigering in de reservesteekproef werd ook gemotiveerd door 
overbevraging. Deze school werd op haar beurt vervangen door een 
overeenkomstige school uit de tweede vervangsteekproef. Die school werkte 
mee. 

De representativiteit van de steekproef 

Ons steekproefdesign impliceert een overschatting van leerlingen en scholen 
uit het gemeenschapsonderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs en een 
ondervertegenwoordiging van leerlingen en scholen uit het vrij onderwijs. 
Daarvoor werd gecorrigeerd via weging. Dit werd in de analyse gedaan aan de 
hand van wegingscoëfficiënten op het niveau van de leerlingen. Werken met 
wegingen verkleint onze foutenmarge in de statistische analyse en levert een 
betrouwbaarder beeld van de populatie (Hajnal 1995; Kalton & Kasprzyk 
1986). Het gebruik van wegingen houdt enige risico’s in als de 
wegingscoëfficient groter is dan één. Wegingen kleiner dan één zijn nooit 
problematisch omdat men in feite over meer waarnemingen (respondenten) 
beschikt dan men bij de analyse veronderstelt. Bij wegingen groter dan één 
extrapoleert men in feite informatie. Bij de analyse doet men alsof men meer 
respondenten heeft dan men in feite heeft geïnterviewd. Dit stelt geen echte 
problemen zolang men over voldoende daadwerkelijke respondenten beschikt, 
in verhouding tot de populatie. De leerlingen van een aantal scholen moesten 
worden gewogen met coëfficiënten groter dan één. In één enkel geval zouden 

 



10  

we een te grote coëfficiënt (gelijk aan 4) hebben moeten hanteren. Het betreft 
een kleine school met 15 leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs in de 
provincie Antwerpen. Zo een weging kan tot verkeerde besluiten leiden. 
Daarom werd geopteerd voor het toevallig trekken van een bijkomende, 63ste 
school in die cel van het steekproefraster. 

Waarden meten 

In dit onderzoek vormen de attitudes of waarden van de leerlingen de 
afhankelijke variabelen. Er werd geopteerd om in de vragenlijst meerdere 
waarden te bevragen. In totaal werden negentien verschillende attitudeschalen 
opgenomen. Bij de opname van deze schalen hadden we een aantal doelen 
voor ogen. Ten eerste wilden we het concept ‘burgerzin’ zo volledig mogelijk 
in kaart brengen. We wilden alle elementen van burgerschap opnemen, omdat 
dit een aspect vormt waar heden ten dage bijzonder veel belangstelling naar 
uitgaat in de onderwijswereld. Die belangstelling blijkt onder meer uit de 
vakoverschrijdende eindtermen voor de eerste graad van het secundair 
onderwijs, waarin opvoeden tot burgerzin één van de thema’s vormt (DVO 
1994). Ook internationaal is de aandacht sterk gevestigd op 
burgerschapsvorming in het onderwijs (Albala-Bertrand 1995; Veldhuis 
1997). Dit burgerschapsconcept is evenwel niet te vatten in één attitudeschaal. 
Het is een complex en multi-dimensioneel begrip (Veldhuis 1997). We hebben 
geprobeerd de verschillende dimensies van burgerschap in de enquête op te 
nemen.  

Naast aspecten van burgerschap werden een aantal schalen met betrekking tot 
het welbevinden van de leerlingen opgenomen. Met maten voor welbevinden 
wilden we in de vragenlijst ook peilen naar de persoonlijkheidsvorming in het 
onderwijs. Welbevinden kan algemeen worden opgevat, maar kan tevens een 
meer specifieke betekenis krijgen zoals welbevinden ten aanzien van de eigen 
persoonlijkheid, welbevinden ten aanzien van de school,… (Van der Linden & 
Roeders 1983) 

Ten derde, wilden we ook inzicht verwerven in de ethische en morele normen 
die door de leerlingen worden gehanteerd. De debatten rond bio-ethiek, 
seksuele ethiek, legalisering van drugs enzovoort, zijn vandaag te belangrijk 
om buiten beschouwing te worden gelaten in een studie betreffende 
waardevorming op school. 

Tenslotte werden een aantal waarden bevraagd op aanraden van de 
ondervraagde experts. Zo wezen een aantal onderwijsdeskundigen op het 
belang van vriendschap en de houdingen ten opzichte van relaties. Zij 
beklemtoonden dat heel wat scholen inspanningen leverden op het vlak van de 
relatiebekwaamheid, terwijl dit aspect van de waarde- en normenproblematiek 
in het waardeonderzoek doorgaans stiefmoederlijk wordt behandeld.  
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Het peilen naar een reeks verschillende waarden dringt zich niet alleen op ter 
wille van inhoudelijke, maar ook ter wille van methodologische redenen. In 
effectiviteitsonderzoek is men tot de bevinding gekomen dat scholen die 
effectief zijn in het aanleren van taal niet automatisch effectief zijn in het 
aanleren van wiskunde (Bosker & Scheerens 1997). Evenals bij cognitieve 
overdracht, kan men er niet van uitgaan dat dezelfde aanpak geschikt is voor 
het vormen van alle waarden. De good practice die leidt naar 
verdraagzaamheid, hoeft niet noodzakelijk te leiden tot bijvoorbeeld loyauteit 
in relaties, gevoelens van solidariteit of persoonlijk welbevinden. Betrouwbare 
kennis over, enerzijds de effecten van de scholen op de waardevorming, 
anderzijds de aanpak die de gewenste effecten in de hand werkt, kan daarom 
bezwaarlijk worden afgeleid van de geobserveerde effecten met betrekking tot 
één bepaalde waarde. Een dergelijk onderzoek veronderstelt noodgedwongen 
dat leerlingen- en schooleffecten op verschillende waarden worden bekeken. 

Door middel van de leerlingenvragenlijst werden daarom negentien 
verschillende attitudeschalen geconstrueerd. We kunnen er niet van uitgaan 
dat scholen op dezelfde wijze die verschillende waarden en houdingen 
beïnvloeden. In tabel 5 staan de verschillende houdingen, hun 
betrouwbaarheid (Cronbachs alfa) en het aantal items waaruit de schaal is 
opgebouwd. 
 

tabel 5: Opgemeten attitudeschalen, met betrouwbaarheid (gemeten op leerlingendatabank) en 
aantal items 

Schaal Gemeten houding: α N 
Arbeidsethos Traditionele houding tegenover arbeid in het algemeen. 0,59 7 
Autonomie Belang dat men hecht aan persoonlijke autonomie 0,72 4 
Etnocentrisme Negatieve houding tegenover migranten. 0,92 10 
Harde Repressie Houding tegenover hard repressief optreden t.a.v. 

misdadigers 
0,69 5 

Morele tolerantie Tolerante houding t.a.v. handelingen in de sfeer van 
seksuele- en bio-ethiek 

0,76 8 

Oude breuklijn Houding tegenover de sociaal-economische breuklijn 0,73 4 
Permissiviteit Grijs Permissieve houding tegenover handeling in grijze zone 0,73 7 
Permissiviteit legaal Permissieve houding tegenover illegale handelingen 0,83 9 
Politieke 
machteloosheid 

Gevoelens van machteloosheid tegenover politiek  0,69 5 

Relaties Houding tegenover relatievastheid  0,64 4 
Schoolwelbevinden Maat voor algemeen welbevinden van de leerling op 

school 
0,79 6 

Sociale demotie Maat voor het gevoel van maatschappelijke achterstelling 
bij jongeren 

0,77 8 

Solidariteitsgevoel Houding tegenover solidariteit tussen mensen 0,59 6 
Toekomstperspectieven Mate waarin men een negatief beeld heeft over de 

toekomst 
0,74 5 

Traditionele 
rollenpatronen 

Opvattingen over traditionele sekserollen 0,74 6 

Utilitair Individualisme Mensbeeld waarin alles in functie van eigenbelang staat 0,68 4 
Vriendschap Het belang dat men hecht aan vriendschap 0,58 5 
Zelfbeeld Maat voor zelfwaardering van de leerling (positief 

zelfbeeld) 
0,77 5 

Zelfontplooiing Belang dat gehecht wordt aan zelfontplooiing 0,68 4 
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Het is echter onmogelijk binnen de tijd die voor dit onderzoek beschikbaar 
was, analysemodellen voor alle negentien schalen te ontwikkelen. Er diende 
derhalve te worden overgegaan tot de selectie van een beperkt en handelbaar 
aantal afhankelijke variabelen. De doorgevoerde selectie steunt op de 
veronderstelling dat de kans groot is dat de individuele kenmerken van de 
leerlingen en de schoolkenmerken en schoolaanpak, nagenoeg dezelfde, 
alleszins sterk gelijkende effecten hebben op waarden die onderling sterk 
samenhangen. De samenhang tussen de verschillende waardeschalen kan 
worden in kaart gebracht via een hoofdcomponentenanalyse. Aan de hand van 
deze analyse kan op grond van de samenhang tussen variabelen (in dit geval 
de verschillende schalen) worden gezocht naar onderliggende dimensies of 
hoofdcomponenten Uit elk van de grote dimensies die zich in de samenhang 
tussen de negentien schalen aftekenen, kan dan één schaal voor analyse 
worden geselecteerd. Door uit elk van de gevonden dimensies één schaal te 
selecteren, maximaliseren we de kans dat we waarden en houdingen 
onderzoeken die onderhevig zijn aan verschillende invloeden en derhalve 
verschillende vormen van doeltreffende waardevorming aan het licht kunnen 
brengen. 

Op basis van de hoofdcomponentenanalyse werd beslist verder te werken met 
3 componenten of factoren. Die verklaren in het totaal 43% van de totale 
variantie van de 19 variabelen. In tabel 6 worden de factorladingen van de 
verschillende schalen op de 3 componenten weergegeven.  
 

tabel 6: Tweede orde factoranalyse: ladingen op de 3 componenten (oblieke rotatie), en 
schaalkenmerken 
 Componentenladingen Schaalkenmerken 
 Component

1 
 Component

2 
 Component 

3 
x SD N 

Etnocentrisme .719 .165 -.019 39,3 21,3 4670 
Utilitair individualisme .716 .102 .334 32,4 17,4 4682 
Traditionele genderopvattingen .655 .105 .146 34,6 17,3 4689 
Harde repressie .618 .255 -.195 48,2 20,2 4556 
Solidariteitsgevoel -.533 .275 -.346 63,6 11,7 4680 
Zelfontplooiing  -.490 -.117 -.138 69,3 15,1 4681 
Oude breuklijn -.434 .392 -.189 63,8 15,7 4657 
Vriendschap -.232 -.056 -.076 68,5 15,4 4678 
Negatief toekomstbeeld .053 .782 .188 42,5 17,4 4530 
Sociale demotie .253 .762 .103 25,3 13,0 4691 
Zelfbeeld .045 -.638 -.058 69,3 14,0 4684 
Politieke machteloosheid .330 .553 -.065 56,2 17,6 4678 
Algemeen schoolwelbevinden -.272 -.463 -.298 58,0 17,2 4688 
Permissiviteit t.a.v. 'grijze zone' .146 .054 .847 34,4 16,5 4675 
Permissiviteit t.a.v. illegale 
handelingen 

.374 .109 .665 24,1 15,3 4664 

Houding t.o.v. relatievastheid -.167 -.078 -.662 20,0 15,7 4683 
Morele tolerantie -.266 -.048 .554 54,5 17,6 4665 
Arbeidsethiek -.139 -.039 -.450 61,2 13,0 4691 
Autonomie .095 .157 .342 59,2 19,8 4599 
Eigenwaarde: 3,64 2,30 2,14    
Variantiedekking: 19,13 % 12,12 % 11,27 %    
Totaal verklaarde variantie: 42,52 %      
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In deze tabel worden eerst de attitudeschalen opgenomen die het sterkst laden 
op de eerste component, vervolgens deze met de sterkste lading op de tweede 
component en tenslotte deze met de sterkste ladingen op de derde component. 

De selectie van de afhankelijke variabelen 

Op basis van de hoofdcomponentenanalyse en een aantal vooropgestelde 
selectiecriteria, werden vervolgens de schalen geselecteerd, die verder in de 
analyse naar de effecten van de scholen op de waardevorming zullen worden 
gebruikt. Aangezien drie duidelijke dimensies werden onderkend, zullen drie 
schalen of waarden worden gekozen. Een eerste belangrijk criterium dat ons 
bij die keuze heeft geleid, is dat elke geselecteerde schaal representatief zou 
zijn voor de dimensie die ze vertegenwoordigt. Daarnaast is het tevens 
belangrijk dat de geselecteerde schaal zelf een betrouwbare schaal vormt en 
intern consistent is (de Cronbachs alpha’s van de geselecteerde schalen 
zouden best hoger zijn dan 0,70). De schalen moeten verder een grote variatie 
vertonen in de onderzochte populatie. Dit is nodig om duidelijke effecten van 
scholen te kunnen waarnemen. De voorkeur gaat verder uit naar schalen die 
reeds gebruikt werden in ander onderzoek. Dit maakt vergelijkingen mogelijk 
met andere bevolkingsgroepen en andere generaties. Optimaal zou zijn dat 
deze onderzoeken steunden op toevallige steekproeftrekkingen van de 
bevolking en op een voldoende grote steekproef. Naast deze technische 
selectiecriteria werden tevens een aantal meer inhoudelijke criteria 
gehanteerd. Zo is het belangrijk dat in de onderwijswereld de geselecteerde 
waarden en houdingen relevant worden geacht. De schalen verwijzen dan ook 
best naar thema’s waarnaar in het secundair onderwijs in Vlaanderen enige 
belangstelling uitgaat en waarrond eventueel reeds projecten werden opgezet. 
Het is tenslotte ook belangrijk dat de geselecteerde waarden en houdingen 
maatschappelijk relevant zijn. 

Op basis van die verschillende selectiecriteria werden drie schalen 
geselecteerd: de etnocentrismeschaal, de schaal voor het schoolwelbevinden 
en de schaal betreffende de ethische keuzes (ethische permissiviteit of 
tolerantie versus strengere, traditionelere ethiek). Onverdraagzaamheid ten 
overstaan van migranten is een houding die maar al te vaak aanleiding geeft 
tot discriminerend of kleinerend gedrag. Het is een houding die het 
samenleven bemoeilijkt en een explosieve rol kan spelen in maatschappelijke 
conflicten. Vandaar, in haast alle Europese landen, de talrijke aanbevelingen 
om die houding ook via het onderwijs aan te pakken (Elbers et al. 1994). Deze 
vorm van onverdraagzaamheid wordt bevraagd aan de hand van een 
etnocentrismeschaal. Dit is een somschaal, die gaat van 0 tot 100. Een hoge 
score op deze schaal betekent dat men een negatieve houding aanneemt 
tegenover migranten, een lage score betekent dat men een tolerante of 
positieve houding tegenover migranten aanneemt. Met migranten wordt hier 
voornamelijk verwezen naar Turken en Marokkanen; dit werd ook expliciet 
vermeld in de bevraging (Billiet et al. 1990). In onderstaande tabel worden de 
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uitspraken gegeven die de schaal vormen, evenals het aantal leerlingen (in 
percentages) dat het al dan niet eens is met de geformuleerde stellingen. 
 

tabel 7: Items van de schaal: negatieve houdingen tegenover ‘outgroups’ (%) 
Uitspraken: % 

oneens 
% 

tussenin 
% 

eens 
België had eigenlijk nooit gastarbeiders mogen binnenlaten.  42,8 31,1 26,1 
Gastarbeiders nemen ons werk af. 45,3 30,6 24,0 
Migranten komen hier profiteren van de uitkeringen. 34,4 33,2 32,3 
In sommige buurten doet de overheid te veel voor de migranten en 
te weinig voor de Belgen die er wonen. 

33,6 27,7 38,7 

Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen. 48,5 30,4 21,1 
Mensen uit verschillende culturen hebben best zo weinig mogelijk 
contact met elkaar. 

73,2 17,5 9,3 

We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver houden en 
vermenging met andere volkeren tegengaan. 

69,0 19,8 11,3 

Gastarbeiders moeten onder elkaar huwen. 65,2 21,6 13,2 
Ik ben een racist. 65,7 23,3 11,0 
Ik ben een antiracist. 28,5 29,8 41,8 
 

De gemiddelde score op etnocentrisme bij de ondervraagde jongeren bedraagt 
39,3 op 100. Dit is een eerder verdraagzame houding ten overstaan van 
migranten. Dat blijkt meteen als men het gemiddelde vergelijkt met dat van 
andere groepen. In het verkiezingsonderzoek van het Interuniversitair 
Steunpunt voor Politiek Onderzoek werd zowel in 1991 (Carton et al. 1993) 
als in 1995 (Beerten et al. 1997) de mate van etnocentrisme gemeten bij de 
Vlaamse bevolking. In 1991 bedroeg de gemiddelde score op etnocentrisme er 
55,1 en in 1995 53,8 voor de volwassen Vlaamse bevolking (18 tot en met 80 
jaar; het verschil tussen de twee meetpunten is statistisch niet significant op p 
< 0,01).  

De tweede schaal die werd geselecteerd meet het schoolwelbevinden van de 
leerlingen. Het welbevinden van leerlingen op school wordt opgevat als de 
tevredenheid van de leerlingen met verschillende aspecten van de 
schoolomgeving (Stoel 1980; Van der Linden & Roeders 1983). Dat 
welbevinden werd reeds in menig onderzoek naar schooleffectiviteit 
opgenomen (Scheerens 1989). In dit onderzoek hebben we een aangepaste 
schaal voor schoolwelbevinden gebruikt, die verwijst naar de beleving van de 
school in het algemeen (Verhoeven et al. 1992). De uitspraken en 
antwoordpatronen op de voorgelegde uitspraken worden samengevat in de 
onderstaande tabel (tabel 8). 
 

tabel 8: Items van de schaal: algemeen schoolwelbevinden (%) 
Uitspraken: % oneens % tussenin % eens 
Ik vind het meestal tof op school. 33,3 39,7 27,0 
Ik zou graag van school veranderen. 71,1 18,1 10,8 
Ik voel me meestal ongelukkig als ik op school zit. 56,5 30,3 13,2 
Ik vind de meeste lessen op deze school te saai. 23,4 36,5 40,1 
De sfeer bij mij op school is goed. 16,0 34,1 49,9 
Ik zou liever geen les meer volgen. 62,4 23,7 14,0 
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In het effectiviteitsonderzoek werd de schaal steeds als onafhankelijke 
variabele gebruikt, terwijl het schoolwelbevinden in dit onderzoek een 
afhankelijke, te verklaren variabele is. De schaal voor schoolwelbevinden 
werd ook gekozen omdat zij sterk samenhangt met meer algemene maten van 
welbevinden, zoals het hebben van een positief zelfbeeld, het toekomstbeeld 
en de gevoelens van sociale demotie. Die samenhang maakt de schaal 
maatschappelijk belangwekkend. De gemiddelde score van de leerlingen op 
schoolwelbevinden is 58,0 op 100. Dat gemiddelde is  positief (de score van 
50 geeft een middenpositie aan). De meeste leerlingen in onze steekproef 
voelen zich dus betrekkelijk goed op school.  

Uit de derde factor werd de schaal ‘morele tolerantie’ geselecteerd. Dit is een 
van de subschalen van de permissiviteitsschaal (Delooz & Kerkhofs 1992: 
223-243). De globale permissiviteitsschaal werd reeds tweemaal opgenomen 
in de European Values Study (1981,1991). De items uit de subschaal ‘morele 
tolerantie’, werden ook allen in deze oorspronkelijke permissiviteitsindex 
opgenomen, wat vergelijkingen mogelijk maakt met andere 
bevolkingsgroepen en leeftijdsgroepen in de verschillende Europese landen.  
 

tabel 9: Items van de schaal: morele tolerantie (%) 
Handelingen: % nooit 

gerechtvaardigd 
% tussenin % altijd 

gerechtvaardigd 
Echtscheiding 14,1 39,6 46,2 
Homoseksualiteit 21,7 21,8 56,5 
Prostitutie 43,0 37,6 19,4 
Abortus 30,7 41,8 27,6 
Euthanasie, op vraag van de patiënt zelf 11,1 21,6 67,3 
Euthanasie, op vraag van de familie 29,7 36,6 33,6 
Zelfdoding (of zelfmoord) 42,1 36,4 21,5 
Doden uit zelfverdediging 11,9 29,7 58,4 
 

De gemiddelde score van de Vlaamse leerlingen op deze somschaal is 54,5 op 
100 met een standaardafwijking van 17,6. Hiermee scoren de Vlaamse 
jongeren beduidend hoger dan de Belgische jongeren (de gemiddelde score 
voor de groep 18-21 jaar bedroeg in 1991 41,7 op 100, met een 
standaardafwijking van 21,5). In tegenstelling dus tot wat ‘men’ vaak beweert: 
“jongeren kennen geen grenzen meer, kennen geen moraliteit meer”, zien we 
dat de laatstejaars secundair onderling sterk verdeeld zijn over ethische 
kwesties. Het thema ‘morele tolerantie’ of ‘morele gestrengheid’ is misschien 
niet een thema waaraan veel projectwerk wordt gewijd in scholen, maar het is 
zeker een aspect waar scholen veel belang aan hechten. Dat rond deze houding 
weinig grootschalige projecten worden opgezet, heeft veel te maken met het 
feit dat er inzake morele kwesties geen consensus bestaat tussen de 
verschillende scholen zoals dit wel het geval is bij etnocentrisme. Terwijl, in 
principe, alle scholen zich zouden moeten inzetten voor het bevorderen van 
verdraagzaamheid, kunnen scholen natuurlijk legitiem kiezen voor een 
strenge, zelfbeperkende, dan wel een meer permissieve of liberale houding 
met betrekking tot ethische kwesties. Dit betekent echter niet dat individuele 
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scholen in dit verband geen standpunt innemen. Dat gebeurt in vele scholen 
expliciet, via pedagogische projecten, schoolwerkplan en schoolreglement, en 
minder expliciet in de lessen. Dat was trouwens een bijkomende reden om 
deze schaal als afhankelijke variabele te selecteren. Op die manier hebben we 
twee schalen – voor etnocentrisme en schoolwelbevinden – waarover er in 
principe consensus bestaat: alle scholen zouden moeten leiden tot 
schoolwelbevinden en zouden racisme en etnocentrisme moeten bestrijden. De 
houding die door de derde schaal wordt gemeten, is daarentegen niet het 
onderwerp van een consensus. Sommige scholen zullen willen vormen in de 
richting van ethische zelfbeperking, andere zullen daar minder belang aan 
hechten en vormen voor een meer liberale ethische opstelling. 

Ontwikkeling van de meetinstrumenten, de leerlingenkenmerken 

In een ideale onderzoekssituatie zouden we niet alleen longitudinaal werken, 
met minstens twee meetpunten, maar zouden we eveneens de gezinnen en de 
vriendenkringen van de leerlingen bij het onderzoek betrekken door alle leden 
van het gezin en alle leden van de vriendenkring te interviewen (zoals we dat 
nu doen met het schoolhoofd en een tiental leraars per school). Een dergelijk 
onderzoeksdesign blijft (vooralsnog) onhaalbaar, want onbetaalbaar. Daarom 
moeten de karakteristieken van de gezinnen onrechtstreeks worden ingevoerd. 
Uit het waardeonderzoek weten we dat een aantal kenmerken van het gezin 
van herkomst, zoals onder meer het onderwijsniveau en de 
arbeidsmarktsituatie van de ouders, een invloed hebben op de opvattingen en 
waarden van de kinderen die in het gezin opgroeien (Billiet et al. 1990; Duru-
Bellat 1995; Elchardus et al. 1996; Elchardus & Heyvaert 1990; Kerkhofs et 
al. 1992; Van Deth & Scarbrough 1995; Wittebrood 1995; Lightbody et al. 
1996).  

Het is nagenoeg onmogelijk de invloed van de peer group te onderzoeken op 
dezelfde manier als de invloed van het gezin wordt gemeten. De peer group 
zal slechts binnen het blikveld van het onderzoek verschijnen in de mate dat 
hij samenvalt met media- en smaakculturen en met participatie aan het 
verenigingsleven (Hooghe & Derks 1997; Putnam 1993; Sundeen & Raskoff 
1995; Terpstra 1997; Van Deth & Scarbrough 1995). We kunnen immers 
verwachten dat vrijetijdsbesteding en cultuurparticipatie van de jongeren 
vooral samen met hun peer group plaats vindt. 

Het gezin en de groep van leeftijdsgenoten (peer group) zijn concrete, 
kleinschalige verschijnselen. Daarnaast maken de jongeren ook deel uit van 
andere, minder concrete socialisatievelden die worden gevormd door de media 
en door bredere subculturen die steunen op overeenkomsten in geconsumeerde 
media, gedeelde programmabelangstelling en gedeelde smaak op het vlak van 
bijvoorbeeld muziek en kleding. Deze subculturen, die we verder media- en 
smaakculturen noemen, vallen gedeeltelijk samen met de peer group omdat de 
belangstelling en de smaak die er uit blijkt, enerzijds mensen in kennissen- en 
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vriendenkringen kan samenbrengen, anderzijds omdat kennissen- en 
vriendenkringen op hun beurt een mate van homogeniteit op het vlak van 
media- en smaakcultuur kunnen ontwikkelen (de Hart & Janssen 1991; 
Tillekens 1993). Dit socialisatieveld heeft in het empirisch waardeonderzoek 
tot nog toe bitter weinig belangstelling gekregen. Dat is zeer verbazend in het 
licht van de frequentie waarmee precies aan de media en de populaire cultuur 
een grote invloed op de waarden van de jongeren wordt toegeschreven (zie 
o.m. Willis 1977; Hebdige 1979; Brake 1980; Frith 1981; Hall & Jefferson 
1983; Allegaert & Vanmarcke 1989; Bouverne de Bie 1993; de Hart & 
Janssen 1991; Tillekens 1993; Elchardus et al. 1996; Terpstra 1997). We 
maken een onderscheid tussen smaak- en mediaculturen. We beschrijven eerst 
hoe we de eerste hebben gemeten en gaan daarna in op de tweede. 

We hebben getracht dimensies van de smaakculturen in kaart te brengen, 
uitgaande van vragen betreffende de muziekvoorkeur en de voorkeur voor 
onderscheiden soorten televisieprogramma’s.  
 

tabel 10: TV-kijkgedrag per soort programma en muziekvoorkeur per genre (%) 
Kijkgedrag Zelden Soms Vaak Missing 
TV: Sport 43,2 25,3 30,5 1,0 
TV: Praatprogramma's 40,0 44,4 14,6 1,0 
TV: Films 5,1 20,4 73,8 0,8 
TV: Journaal, actualiteiten- en 
duidingsprogramma's 

16,5 35,0 47,6 0,9 

TV: Soaps 43,3 23,8 31,8 1,2 
TV: Spel- en / of quizprogramma's 56,8 29,2 12,9 1,0 
TV: Koppelprogramma's 74,6 18,1 6,0 1,4 
TV: Comedy/ familiereeksen 28,0 32,7 38,5 0,9 
TV: Dokters- en hospitaalreeksen 67,2 20,4 11,2 1,1 
TV: Misdaad- & advocatenreeksen 38,5 34,1 26,4 1,1 
TV: S.F. en “fantasy”-reeksen 58,7 20,6 19,6 1,0 
TV: Tekenfilms 44,2 30,9 23,6 1,3 
TV: Moderne muziekprogramma's 27,0 29,5 42,5 0,9 
TV: Klassieke muziekprogramma's 87,2 8,9 2,6 1,2 
Appreciatie muziekgenres Slecht Tussen beide Goed ? 
Muziek: Jazz & Blues 53,3 13,4 28,9 4,4 
Muziek: Disco 31,0 13,5 52,9 2,6 
Muziek: Rap, Hip Hop 32,6 13,1 50,2 4,1 
Muziek: Rock 26,3 11,4 60,0 2,3 
Muziek: Klassieke muziek 53,9 13,8 30,6 1,7 
Muziek: Folk / Wereldmuziek 61,7 10,3 18,8 9,2 
Muziek:“Tien om te zien” muziek 80,8 6,6 9,8 2,8 
Muziek: Techno 33,0 8,5 56,2 2,3 
Muziek: House 30,2 7,8 60,7 1,3 
Muziek: New Age Muziek 36,7 10,6 26,3 26,4 
Muziek: Schlagers 72,5 3,2 3,3 21,0 
Muziek: Heavy Metal 66,2 6,8 22,2 4,8 
Muziek: Hard Rock 54,3 8,1 35,5 2,1 
Muziek: Punk / Punkrock 53,4 7,6 26,3 12,7 
Muziek: Sixties muziek 34,5 13,0 49,4 3,1 
Muziek: Grunge 27,9 7,4 32,9 31,8 
Muziek: Filmmuziek 23,2 13,2 61,2 2,4 
Muziek: Reggae 31,9 7,6 49,9 10,6 
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De zoektocht naar een structuur in het geheel van die smaakvoorkeuren 
geschiedde op basis van een hoofdcomponentenanalyse. Verschillende 
muziekgenres of soorten programma’s worden samengevoegd als dezelfde 
mensen ze goed- en afkeuren. Het groeperingscriterium is dus uiteindelijk de 
door de leerlingen uitgesproken voorkeur. Indien bijvoorbeeld muziekgenre 
‘a’ wordt goed bevonden door mensen die muziekgenre ‘b’ verafschuwen en 
graag naar programma’s van soort ‘c’ kijken, dan vormen a, b en c een zelfde 
dimensie, waarop b de tegenpool is van a en c. Deze analyse wees uit dat er in 
de 18 ter beoordeling voorgelegde muziekgenres en de 14 soorten 
programma’s, 4 smaakdimensies kunnen worden onderscheiden. Deze 
dimensies wijzen ook inhoudelijk op verschillende soorten smaken (tabel 11).  
 

tabel 11: Hoofdcomponentenanalyse van de indicatoren voor smaakcultuur (oblimin-rotatie) 
 Componentenlading 
Kijkgedrag Component 1: 

Entertainment 
Component 2: 
Harde Muziek 

Component 3: 
Dranouter 

Component 4: 
Dansmuziek 

TV: Comedy/ familiereeksen 0,67    
TV: Soaps 0,67    
TV: Spel- en / of quizprogramma's 0,63    
TV: Dokters- en hospitaalreeksen 0,58    
TV: Koppelprogramma's 0,59    
TV: Misdaad- & advocatenreeksen 0,53    
TV: Films 0,52    
TV: Moderne muziekprogramma's 0,53    
Muziek:“Tien om te zien” muziek 0,39    
TV: S.F. en “fantasy”-reeksen 0,38    
TV: Tekenfilms 0,31    
Muziek: Heavy Metal  0,82   
Muziek: Hard Rock  0,85   
Muziek: Punk / Punkrock  0,85   
Muziek: Grunge  0,78   
Muziek: Rock  0,68   
Muziek: Klassieke muziek   -0,75  
Muziek: Folk / Wereldmuziek   -0,72  
Muziek: Sixties muziek   -0,63  
Muziek: Filmmuziek   -0,60  
Muziek: Jazz & Bleus   -0,58  
TV: Klassieke muziekprogramma's   -0,53  
Muziek: Schlagers   -0,41  
TV: Praatprogramma's   -0,37  
TV: Journaal, actualiteiten- en 
duidingsprogramma's 

  -0,32  

Muziek: Techno    0,72 
Muziek: House    0,63 
Muziek: Rap, Hip Hop    0,59 
Muziek: New Age Muziek    0,58 
Muziek: Disco    0,52 
Muziek: Reggae    0,47 
TV: Sport    0,17 
Eigenwaarde: 4,99 3,85 2,71 2,01 
Variantiedekking: 15,6 % 12,0 % 8,5 % 6,3 % 
Totaal verklaarde variantie: 42,4 %    
 

Eén dimensie bevat de soort muziek die centraal stond in het programma ‘tien 
om te zien’. Mensen die van dat soort muziek houden, spreken doorgaans ook 
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een voorkeur uit voor verschillende soorten amusementsprogramma’s. Verder 
noemen we dit de entertainmentfactor. De schaal wordt gemeten als een 
factorscoreschaal. Dergelijke schalen hebben een gemiddelde gelijk aan nul en 
een standaardafwijking van één. Een lage, dus negatieve, score op deze schaal 
geeft aan dat de leerlingen in kwestie zeggen geen of weinig entertainment te 
bekijken of beluisteren. Een hoge score duidt op het tegendeel. Verder is het 
kenmerkende van dergelijke schalen dat 95 % van de antwoorden vallen 
binnen het interval gaande van –2 tot en met +2. Een tweede duidelijke 
dimensie bestaat voornamelijk uit de ‘hardere’ muziekgenres. Deze categorie 
omvat stijlen als heavy metal, hard rock, punk /punkrock, grunge en rock. 
Evenals voor de vorige schaal duidt een positieve score op een voorkeur voor 
dergelijke muziek. Een derde dimensie die in de muziek- en 
programmavoorkeuren kan worden onderkend, kenmerkt zich door een 
preferentie voor informatieve televisieprogramma’s, voor klassieke muziek en 
voor “gecanoniseerde” muziekgenres. Het gaat hier om muziekstijlen die ooit, 
toen de ouders en leraars van de huidige leerlingen jong waren, nog deel 
uitmaakten van een tegencultuur, zoals jazz, blues, folk en ‘sixties’ muziek, 
maar die nu ten dele aanvaard worden als quasi “hoogculturele” stijlen. De 
enige vreemde eend in de bijt binnen dit geheel is de positieve samenhang met 
een voorkeur voor de zogenaamde schlagermuziek. Het geheel verschijnt 
overwegend als een voormalig tegenculturele, maar inmiddels zeer “gezeten” 
smaak. Daarom hebben we die component maar de ‘dranouterdimensie’ 
gedoopt. Een vierde en laatste component wordt voornamelijk gevormd door 
een combinatie van voorkeuren voor allerhande dansmuziek, zoals techno, 
house, rap, reggae en disco. Deze factor werd voor verder gebruik vrij evident 
de ‘dansmuziekfactor’ gedoopt. 

Bij het speuren naar de dimensies van de mediacultuur werd gebruik gemaakt 
van de voorkeur op het vlak van tijdschriften, radio- en tv-zenders en een 
aantal vrijetijdsbestedingen zoals het discotheekbezoek. Ook hier geldt de 
voorkeur en / of het gedrag van de geïnterviewde leerlingen als 
classificatiecriterium. Twee soorten media (bijvoorbeeld een tijdschrift en een 
tv-zender) worden beschouwd als verwant of gelijkend als dezelfde leerlingen 
er een voorkeur voor uit spreken en dezelfde leerlingen er een afkeur van 
hebben. Eén van de methoden die het zoeken naar structuur op basis van een 
dergelijk criterium toelaat, is de factoranalyse. Deze techniek is echter enkel 
geschikt voor variabelen gemeten op intervalsniveau, eventueel voor ordinale 
likert-items. Onze maten betreffende mediavoorkeur en vrijetijdsbesteding 
zijn echter ordinaal en nominaal. Een geëigende wijze om aan de hand van 
dergelijke variabelen naar een onderliggende structuur te speuren, is de “niet-
lineaire hoofdcomponentenanalyse”, waarvan de resultaten analoog aan de 
“gewone” hoofdcomponentenanalyse kunnen worden geïnterpreteerd. Evenals 
bij de lineaire hoofdcomponentenanalyse wordt de onderlinge samenhang van 
variabelen en categorieën van variabelen vergeleken. Ook hier wordt het 
aantal oorspronkelijke variabelen gereduceerd tot één of meerdere 
onderliggende dimensies (Gifi 1990). Het voordeel van deze werkwijze is 
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enerzijds de reductie van variabelen , maar anderzijds ook de mogelijkheid tot 
ruimtelijke weergave van die dimensies.  

Deze analysewijze heeft voor de mediavoorkeuren en vrijetijdsbesteding, één 
bruikbare onderliggende dimensie opgeleverd. Informatie over tv-
zendervoorkeur, slechtste tv-zender, radiozendervoorkeur, 
tijdschriftenvoorkeur en discotheekbezoek, kunnen op één enkele dimensie 
worden geplaatst. De onderkende dimensie kan ruimtelijk worden 
weergegeven als een enkelvoudige as (zie figuur 1). Bovenaan deze as 
situeren zich de jongeren die Joepie het beste tijdschrift vinden, frequent naar 
discotheken gaan en een afkeer hebben voor de openbare omroep. Onderaan 
die as, aan de tegenpool, vindt men de jongeren die zich associëren met 
tijdschriften als Humo en Knack, nooit naar een disco gaan, naar Studio 
Brussel luisteren en VTM alsook VT4 beschouwen als de slechtste zenders. 
De onderkende dimensie oogt vertrouwd. Zij heeft wat methodologen face 
validity noemen. Zij biedt een beeld van het massa-mediale landschap dat 
herkenning oproept. Verbazend is dat niet, aangezien de meeste mensen een 
mentale map van dat landschap met zich dragen en zich daarin situeren. 
 

figuur 1: Mediavoorkeur. “Cultuurpopulisme” versus “cultuurkritiek” 
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De meest zinvolle duiding van deze dimensie of factor lijkt ons het 
onderscheid tussen cultuurpopulistische media en kritische media. De 
cultuurpopulistische media meten de waarde van hun inhoud af aan de bijval. 
Het doorslaggevende criterium is succes of verkoop. De kritische media doen 
een poging bepaalde criteria te respecteren die onafhankelijk zijn van 
marktsucces, maar die ontleend zijn aan opvattingen over wat degelijke 
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journalistiek is, wat een openbare omroep behoort te doen of wat kritische 
tegendraadsheid inhoudt. Ook met deze namen en duiding zijn we niet 
onverdeeld gelukkig. Om niet verkeerd te worden begrepen, voegen we er 
meteen aan toe dat in onze ogen cultuurpopulisme niet noodzakelijk 
minderwaardig is aan cultuurkritiek.  

Verder in dit onderzoek zullen 5 variabelen worden gebruikt om de leerlingen 
in de media- en smaakcultuur te situeren: de factoren ‘harde muziek’, 
‘entertainment’, ‘dranouter’, ‘dansmuziek’ en mediacultuur 
(cultuurpopulisme vs. cultuurkritiek). We veronderstellen tevens dat deze 
media- en smaakculturen onrechtstreeks ook de invloed van de peer group 
weergeven. Jongeren nemen hun plaats in de smaak- en mediaculturen immers 
niet in een sociaal vacuüm in, maar in de concrete context van 
vriendenkringen en sociale netwerken. In die zin kunnen we op deze wijze een 
onrechtstreeks beeld krijgen van de subculturele onderscheiden binnen de 
leefwereld van de leerlingen.  

In tabel 12 wordt een opsomming gegeven van de kenmerken van de 
verschillende socialisatievelden van de leerling, alsook van een aantal 
persoonlijke kenmerken, die werden gemeten in de leerlingenvragenlijst. 
 

tabel 12: Operationalisering van de verschillende socialisatievelden. 
Objectief Gebruikte indicator 
Persoonlijke 
kenmerken 

Sekse 
Leeftijd 

Socialisatieveld 1: 
Ouderlijk milieu 

Gezinsgrootte 
Samenstelling van het gezin (woont al dan niet met beide ouders) 
Nationaliteit van de leerling 
Nationaliteit van de vader 
Nationaliteit van de moeder 
Professionele situatie van de vader 
Opleiding van de vader 
Beroep (huidig of laatste) van de vader 
Werkloosheidservaring van de vader 
Opleiding van de moeder 
Professionele situatie van de moeder 
Beroep (huidig of laatste) van de moeder 
Beroepsprestige van het beroep van de ouders  (hoogste) 
Verhouding met de ouders 

Socialisatieveld 2:  
Verenigingsleven 

Jeugdverenigingen  
Sociale verenigingen 
Vrijetijdsverenigingen 
Sportclub 
Politieke partij 
Religieuze vereniging 

Socialisatieveld 3:  
Religie 

Levensbeschouwing 
Alternatief geloof (New Age) 

Socialisatieveld 4:  
Massamedia  

Cultuurpopulistische factor 
               (Voorkeur voor televisiezender) 
               (Voorkeur voor radiozender) 
               (Beste Tijdschrift) 
               (Vrijetijdsbesteding) 

Socialisatieveld 5:  
Smaakcultuur 

Harde muziek 
Entertainment              (Muziekvookeur) 
Dranouter              (Soort televisieprogramma’s) 
Dansmuziek 

 



22  

Ontwikkeling van de meetinstrumenten, kenmerken van leerkrachten en 
scholen 

Naast de leerlingenkenmerken worden in de databank ook een reeks 
schoolkenmerken opgenomen. Deze schoolkenmerken bestaan in de eerste 
plaats uit de rechtstreeks verkregen schoolvariabelen uit de interviews met de 
directies en de administratieve vragenlijst voor de directie. Daarnaast werden, 
door aggregatie van gegevens verzameld bij leerlingen en leerkrachten, een 
aantal andere schoolkenmerken gemeten. Voor de schalen die uit aggregatie 
ontstaan, worden zowel de gemiddelde schaalscore per school, als de 
standaarddeviatie op de schaal binnen de school, als schoolkenmerken 
gebruikt. Tenslotte werden een aantal schoolgegevens ontleend aan externe 
databanken, met name de scholendatababank van het Departement Onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap (schooljaar 1994-1995 en schooljaar 1996-
1997) en de databanken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. 

In de schoolkenmerken onderscheidden we:  
− de structurele kenmerken van de school (Bosker & Scheerens 1997; 

Ehman 1980; Stoel 1980), 
− kenmerken van het formele curriculum, zoals projectwerking, 

pedagogische visie en visie op waardeopvoeding (Engels 1994; Prick 
1983; Van der Linden & Meyers 1987; Verhoeven et al. 1992),  

− kenmerken van het verborgen curriculum, zoals leerlingenparticipatie, 
houdingen van leerkrachten, relaties en gezagsverhoudingen op school  
(Dekker 1994; Ehman 1980; Elchardus 1994a; Grafton et al. 1982; 
Klaassen 1992; Klaassen 1996; Kohlberg 1973; Ponder & Button 1975; 
Rymenans et al. 1996; Bosker & Scheerens 1997; Verhoeven et al. 1992) 
en   

− omgevingsfactoren van de school (Dash & Niemi 1992; Delooz & 
Kerkhofs 1992; Klaassen 1992; Klaassen 1996).  

In wat volgt geven we een opsomming van de structurele kenmerken en de 
variabele eigenschappen van het formele en verborgen curriculum. Daarnaast 
werden nog 28 omgevingskenmerken van de school in de databank 
opgenomen. Voor de beschrijving van deze laatste verwijzen we naar de 
bijlage. 
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tabel 13: Opgemeten schoolkenmerken in 1996 (tenzij anders vermeld) 
Leerlingen Aantal leerlingen op de school in schooljaar 1994-1995 

Aantal leerlingen op de school in schooljaar 1996-1997 
Groeicijfer van de school (verschil in aantal leerlingen tussen 1996 en 1994) 
Percentage meisjes op de school en in het zesde jaar 
Opleiding van de ouders: percentage zesdejaars waarvan de ouders een diploma 
van hoger onderwijs hebben 
Percentage zesdejaars in de school dat samenwoont met beide ouders 
Percentage zesdejaars in de school uit gezinnen met meer dan 4 personen  
Percentage zesdejaars in de school waarvan de vader werkloos is 
Beroepssituatie van de ouders: percentage werkenden, beroepsprestige en 
beroepsclassificaties 
Percentage zesdejaars dat lid is van een sociale vereniging 
Percentage zesdejaars dat lid is van een vrijetijdsvereniging 
Percentage zesdejaars dat lid is van een jeugdvereniging  
Geloofsovertuigingen van de zesdejaars per school (percentages op de 
verschillende geloofsovertuigingen) 
Percentage leerlingen met Belgische nationaliteit op school 
Percentage leerlingen met Turkse of Marokkaanse nationaliteit op school 
Percentage leerlingen met Nederlandse nationaliteit op school 
Percentage leerlingen in het zesde jaar met vreemde nationaliteit 
Percentage leerlingen met A-attest, B-attest en C-attest na het schooljaar 1995-
1996 
Percentage leerlingen in bepaalde onderwijsvorm van de school 
Gemiddelde leeftijd van de leerlingen  
Gemiddelde leeftijd van de leerlingen in het 6e jaar 

Leerkrachten  Percentage vastbenoemde leerkrachten op school 
Percentage voltijdse leerkrachten op school 
Leeftijdsspreiding bij leerkrachten, opgenomen via percentages in 4 
leeftijdscategorieën 
Percentage vrouwelijke leerkrachten  
Leeftijdspreiding bij de leerkrachten  
Opleidingsniveau en diploma van de leerkrachten, opgenomen als percentages van 
regenten, technisch regenten, d-cursisten, hoger onderwijs en universitaire 
opleiding 
Aantal uren dat leerkrachten gemiddeld les geven op de school 
Aantal uren dat leerkrachten gemiddeld les geven op een andere school 
Geloofsovertuiging van leerkrachten (percentages voor de verschillende 
levensbeschouwingen)  
Gemiddeld aantal jaren dat leerkrachten les geven  
Percentage leerkrachten dat zich rekent tot de lagere beroepsklassen, percentage 
dat zich rekent tot de middenklasse en percentage dat zich rekent tot de hogere 
klassen 

Algemene 
schoolkenmerken  

Onderwijsnet 
Aanwezigheid van deeltijds beroepsonderwijs 
Aanwezige graden op de school 

Directie Aantal jaren dat directeur op de school werkt 
Leeftijd van de directeur 
Sekse van de directeur 
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tabel 13 (vervolg) 
Opsomming van de gemeten kenmerken van het formele curriculum: 
Algemene 
Pedagogische visie 

Persoonsgerichtheid 
Deskundigheidsgerichtheid 
Pedagogische doeltreffendheid 
Organisatorische doeltreffendheid 
Belang van de opleidingstaak van de school 
Belang van de opvoedende taak van de school 

Visie op 
waardevorming  

Algemene positieve visie op waardevorming 
Waardevorming is geen taak van de school 
Waardeoverdracht 
Waardeverheldering 
Voorkeur voor methode van waardevorming 

Projectwerking Percentage leerkrachten dat deelgenomen heeft aan projectwerking op school 
Percentage leerkrachten dat deelgenomen heeft aan schoolreizen tijdens de vakantie 

Opsomming van de gemeten kenmerken van het verborgen curriculum: 
Democratische school Aanwezigheid van een leerlingenraad op school 

Bespreekbaarheid van thema’s op de leerlingenraad  
Percentage leerlingen dat lid is van een leerlingencomité 
Percentage leerlingen dat deelneemt aan sociale activiteiten op school 
Percentage leerlingen dat deelneemt aan culturele activiteiten op school 
Percentage leerlingen dat deelneemt aan sportactiviteiten op school 

Schoolklimaat  Algemene jobsatisfactie van leerkrachten  
Satisfactie ten aanzien van de schoolleiding  
Regelvastheid  
Ervaring van probleemgedrag op school 

Relaties en 
gezagsverhoudigen 

Bereikbaarheid van leerkrachten voor leerlingen  
Samenwerking onder leerkrachten  
Autonomie van leerkrachten  
Algemene sfeer onder de leerkrachten  

Attitudes van 
leerkrachten  

Oude breuklijn 
Politieke machteloosheid 
Etnocentrisme 
Permissiviteit tav illegale handelingen 
Permissiviteit tav ‘grijze zone’ 
Morele tolerantie 
Houding tegenover relatievastheid 
Arbeidsethiek 
Traditionele rolopvattingen 
Houding tegenover harde repressie 
Solidariteitsgevoel 
Utilitair individualisme 
Negatief toekomstbeeld 
Belang van zelfontplooiing 
Autonomie 
Autoritarisme 
Nieuwe breuklijn 
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De multilevel analyse 

Indien we de gemiddelden van de onderzochte houdingen (etnocentrisme, 
schoolwelbevinden, ethische tolerantie of permissiviteit) per school 
beschouwen als een gevolg van de invloed van de scholen of als een school-
effect, zouden we besluiten dat scholen een grote invloed hebben op de 
onderscheiden houdingen. Op die manier zouden we besluiten dat de school 
7% van de variantie in schoolwelbevinden verklaart, 14% van de ethische 
standpunten en 15% van het etnocentrisme. Die verklaarde varianties worden 
bruto-schooleffecten genoemd. Het zijn schooleffecten in die zin dat als we 
van de jongeren weten naar welke school ze gaan, en alleen dat weten, we 
15% van de variatie in etnocentrisme onder de jongeren kunnen verklaren (zie 
tabel 14). 
 

tabel 14: ANOVA-tabel van de houdingen in functie van scholen; gemiddelde scores van de 
leerlingen, per school op de 3 houdingen (enkel minima & maxima)  
  Houdingen  
Schoolnummer: Etnocentrisme Schoolwelbevinden Morele Tolerantie 

…    
2 26,1 61,2 67,7 
…    
18 20,6 64,6 58,3 
…    
20 38,6 48,2 48,5 
…    
26 25,9 66,5 59,6 
…    
41 38,2 59,6 40,7 
…    
63 63,8 50,6 46,5 

Totaal: 39,3 58,0 54,5 
Standaarddeviaties 21,3 17,2 17,6 
N: 4670 4688 4665 
F-waarde: 13,0 5,6 12,2 
Df: 62 62 62 
Variantiedekking (η²): 15% 7% 14% 
p < 0,000 0,000 0,000 
 

In de sociale wetenschappen wordt doorgaans aangenomen dat men al een 
goed verklaringsmodel heeft vanaf een verklaarde variatie van 20%. De 
school op zich vormt dus ogenschijnlijk een belangrijke verklarende factor. 
Dat besluit dient inderdaad gekwalificeerd met “ogenschijnlijk”. Het gaat 
immers om een bruto effect omdat scholen niet allemaal dezelfde 
leerlingenbevolking hebben. Een deel van dat bruto effect kan het gevolg zijn 
van verschillen in de instroom van de bestudeerde scholen. We zijn in dit 
onderzoek in feite niet geïnteresseerd in het bruto schooleffect. We willen te 
weten komen welk verschil de aanpak van de schoolleiding, de houding van 
de leerkrachten en de andere schoolkenmerken maken en willen dat netto 
schooleffect onderscheiden van de invloed van de samenstelling van de 
leerlingenbevolking en van de invloed die de leerlingen elders ondergaan.  
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De taak van de analyse is daarom dubbel. Ten eerste, nagaan of er, na controle 
voor de invloed van de leerlingenkenmerken, een netto schooleffect overblijft. 
Ten tweede, onderzoeken waaraan dat netto schooleffect kan worden 
toegeschreven.  

Om de effecten van de leerlingen en van de school van elkaar te kunnen 
onderscheiden op een statistisch verantwoorde wijze, dient men rekening te 
houden met de manier waarop de gegevens werden verzameld. Dat gebeurde 
per school. Het is waarschijnlijk dat leerlingen die samen op een school zitten 
mekaar beïnvloeden. Hun antwoorden zijn derhalve niet (statistisch) 
onafhankelijk van elkaar. De standaard gebruikte analysemethoden 
veronderstellen nu precies wel dat de metingen (de antwoorden van de 
geïnterviewde personen) statistisch onafhankelijk zijn van elkaar. In principe 
zouden de deelnemers aan een enquête allemaal mensen moeten zijn die 
elkaar niet kennen, die geen kans hebben om mekaars houdingen en waarden 
te beïnvloeden. Aan die voorwaarde is zelden voldaan. Ook niet als men werkt 
met een toevallige bloksteekproef per gemeente. Men kan echter aannemen 
dat het samen op school zitten grotere kansen op wederzijdse beïnvloeding 
schept dan in dezelfde gemeente wonen. Daarom stelt de analyse van per 
school verzamelde gegevens bijzondere problemen. Om dat probleem van de 
gegroepeerde of geclusterde data (in feite gaat het om gegroepeerde 
respondenten) op te vangen, werden zogenaamde multilevel 
analysetechnieken ontwikkeld. Deze maken het mogelijk tot relatief 
betrouwbare schattingen te komen van de onderscheiden instroom- of 
leerlingeneffecten enerzijds, schooleffecten anderzijds. Het probleem 
waarvoor multilevel technieken een oplossing willen bieden, zou zich niet 
stellen indien we voor dit onderzoek 4700 leerlingen uit 4700 verschillende 
scholen hadden kunnen selecteren. Het zou zich ook in mindere mate stellen 
moesten de leerlingenbevolkingen van de verschillende scholen rigoureus 
gelijk zijn wat betreft de onderzochte problematiek. Aan geen van beide 
voorwaarden kan worden voldaan. Multilevel analyse is een techniek die de 
kansen op juiste conclusies probeert te maximaliseren, uitgaande van de 
vaststelling dat de gegevens gegroepeerd zijn, statistisch niet onafhankelijk 
(maar gekenmerkt door autocorrelatie ten gevolge van wederzijdse 
beïnvloeding) en daarenboven gegroepeerd binnen (school)bevolkingen die 
onderling verschillen. Het spreekt van zelf dat we de lezer naar de 
vakliteratuur verwijzen voor verdere uitleg over de multilevel analysetechniek 
en modelopbouw (Bryk & Raudenbush 1992; Goldstein 1995). In het rapport 
zelf wordt een poging ondernomen om ook de technisch niet onderlegde lezer 
intuïtief duidelijk te maken wat de analysetechniek doet om de effecten van de 
gegroepeerde antwoorden weg te werken. Binnen het beperkte kader van deze 
samenvatting is daarvoor geen ruimte; we beperken ons tot een voorstelling 
van de bevindingen. 

Om de modellen te ontwikkelen (één voor elke geselecteerde houding) hebben 
we steeds dezelfde werkwijze gevolgd. We zijn telkens uitgegaan van het 
bruto schooleffect en hebben dan onderzocht in welke mate dat kan worden 
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toegeschreven aan de instroom of de kenmerken van de leerlingen. Op die 
manier werd het netto schooleffect berekend. Vervolgens wordt nagegaan aan 
welke schoolkenmerken dit effect kan worden toegeschreven (een wat meer 
uitvoerige technische uitleg is opgenomen in bijlage 2).  

Bij het zoeken naar verklaringen op leerlingenniveau hebben we vermeden 
waarden en houdingen te verklaren in termen van andere waarden en 
houdingen. We weten dat etnocentrisme in grote mate kan worden ‘verklaard’ 
in termen van een paar andere houdingen als autoritarisme, gevoelens van 
politieke machteloosheid en utilitair individualisme (Elchardus 1996). 
Waarden en houdingen hangen uiteraard samen. Het is precies naar die 
samenhang dat begrippen als subcultuur, cultuur en beschaving verwijzen. Het 
doel van dit onderzoek is echter niet het exploreren van culturele samenhang, 
maar het onderzoeken van de invloed van de school na controle op de effecten 
van andere socialisatievelden. In zo’n onderzoek is een “verklaring” van een 
waarde in termen van andere waarden een schijnverklaring. Het verhoogt de 
verklaarde statistische variantie, maar draagt in feite niet bij tot inzicht in de 
impact van de kenmerken van de verschillende socialisatievelden.  

De invloed van de scholen 

De modellen voor etnocentrisme, schoolwelbevinden en ethische opvattingen 
waarin wordt rekening gehouden met de kenmerken van de leerlingen en de 
scholen, verklaren respectievelijk 28, 16 en 21% van de steekproefvariantie 
(single level R² in tabel 15). Die schatting van de verklaringskracht houdt geen 
rekening met het geclusterde of hiërarchische karakter van de gegevens. Zij 
komt overeen met de verklaringskracht die men zou schatten op basis van de 
gewone kleinste kwadratenmethode (Snijders & Bosker 1994). Als men 
rekening houdt met het geclusterde karakter van de gegevens en daarvoor via 
multilevel analyse corrigeert, schat men de verklaringskracht op 
respectievelijk 19, 14 en 17% (cf. de rij totaal zuiver verklaard in tabel 16). 
Het gaat dus om modellen die in dat opzicht goed tot behoorlijk zijn en 
interpretatie wettigen.  
 

tabel 15: Samenvattende “fit”-maten van de eindmodellen voor de 3 houdingen 
  Houdingen  
 Etnocentrisme Schoolwelbevinden Morele Tolerantie 

Variantiedekking LEVEL1 (R²) 16,73% 12,43% 11,22% 
Variantiedekking LEVEL2 (R²) 86,85% 82,01% 95,25% 
Variantiedekking single level (R²) 28,11% 16,11% 21,45% 
Aantal parameters in het eindmodel 23 18 19 
Aantal leerlingen  4640 4212 4177 
Vrijheidsgraden 4617 4194 4158 
L² 40488,0 35606,2 34531,3 
 

Men kan de totale verklaarde variatie ook uitsplitsen naar enerzijds de 
bijdrage van de individuele kenmerken, anderzijds de bijdrage van de 
schoolkenmerken (zie tabel 16). 
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tabel 16: Variantiedekking per niveau uitgedrukt in percentage van het totaal 
  Houdingen  
 Etnocentrisme Schoolwelbevinden Morele Tolerantie 
 Verklaard 

(%) 
Samen-

stelling (%) 
Verklaard 

(%) 
Samen-

stelling (%) 
Verklaard 

(%) 
Samen-

stelling (%) 
Zuiver school: 4,88 25,83 2,09 15,08 7,51 43,24 
Zuiver individu: 14,01 74,17 11,77 84,92 9,86 56,76 
Totaal zuiver verklaard 18,89 100 13,86 100 17,37 100 
Single level: 28,11  16,11  21,46  
Fout (overschatting): 9,22  2,25  4,09  
 

Voor het etnocentrisme geeft dat 14% op individueel niveau en 5% op 
schoolniveau; voor welbevinden 12% op individueel niveau en 2% op 
schoolniveau; voor ethische standpunten 10% op individueel niveau en 7% op 
schoolniveau.  

Zeker voor de ethische standpunten en het etnocentrisme is er een grote 
bijdrage van de school, die respectievelijk 43 en 25% van de totaal verklaarde 
variatie bedraagt. Ondanks het feit dat we rekening hebben gehouden met heel 
wat kenmerken van de verschillende niet-schoolse socialisatievelden, vinden 
we dat de scholen een zeer grote invloed hebben op de ethische standpunten 
van leerlingen, evenals een belangrijke invloed op het etnocentrisme van de 
leerlingen. De invloed van de school op het schoolwelbevinden is daarentegen 
klein. Het schoolwelbevinden wordt door de leerlingen blijkbaar naar de 
school meegebracht en ter plekke nog weinig beïnvloed. De vastgestelde 
impact van de scholen op de waardevorming is in elk geval groot genoeg om 
van de scholen een bewuste waardevorming te verwachten. Daarmee is 
geantwoord op de eerste van de twee onderzoeksvragen. 

Meteen is ook de vraag gesteld of de bestaande praktijk toelaat de factoren te 
identificeren die op een positieve wijze bijdragen tot waardevorming. Kan 
men good practice van bad practice onderscheiden? De eerste voorwaarde om 
dat te kunnen doen is de verklaring van het netto schooleffect, dat wil zeggen 
van het schooleffect dat wordt vastgesteld na controle voor de invloed van de 
individuele kenmerken.  
 

tabel 17: Percentage verklaarde variantie van het bruto en het netto schooleffect 
  Houdingen  
 Etnocentrisme Schoolwelbevinden Morele tolerantie 
% verklaard van het Bruto schooleffect: 86,9 % 82,0 % 95,3 % 
% verklaard van het netto schooleffect: 69,6 % 68,7 % 92,9 % 
 

Daarvan verklaren onze uiteindelijke modellen 70% in het geval van de 
effecten op etnocentrisme, 69% van de effecten op schoolwelbevinden en 93% 
van de effecten op de ethische standpunten. Ruimschoots voldoende dus om 
de bevindingen te interpreteren en na te gaan of zij interessante 
beleidsaanbevelingen aanreiken.  
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De resultaten nog even op een rij 

In tabel 18 worden alle significante effecten nog eens opgesomd en dat voor 
de drie geanalyseerde houdingen, etnocentrisme, ethische toelaatbaarheid en 
schoolwelbevinden. Als de opgesomde variabele eigenschappen een negatief 
effect hebben op de bestudeerde waarden, wordt dat weergegeven met een 
minteken, de positieve effecten worden aangeduid met een plusteken. De 0 
wijst erop dat er geen significante (netto) relatie bestaat tussen de 
desbetreffende onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele. Een 
significant effect is nog niet meteen een belangrijk effect. Om het belang van 
een effect te beoordelen, gingen we na welk verschil in de afhankelijke 
variabele wordt veroorzaakt door een verandering in de onafhankelijke 
variabele die overeenstemt met een verschuiving van het 20ste naar het 80ste 
percentiel van de geobserveerde waarden. Als we, bijvoorbeeld, vaststellen 
dat het beroepsprestige van de ouders een effect heeft op het etnocentrisme, 
berekenen we hoe groot de verandering zou zijn indien het beroepsprestige 
zou verschuiven van het gemiddelde van de 20% slechtst geplaatste gezinnen 
naar het gemiddelde van de 20% best geplaatste gezinnen. Als die 
verschuiving niet groter is dan 1 punt op de schaal van 0 tot 100, beschouwen 
we dat effect als weliswaar statistisch significant maar onbenullig. Als het een 
dichotome variabele betreft, beschouwen we het effect als verwaarloosbaar 
indien de verschuiving van de ene naar de andere categorie van de 
onafhankelijke variabele niet meer dan 1,5 punten verandering veroorzaakt in 
de afhankelijke veranderlijke. In deze samenvatting worden onbenullige 
effecten buiten beschouwing gelaten. Die effecten staan in tabel 18 tussen 
haakjes.  
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tabel 18: Overzicht van de effectieve kenmerken op de drie houdingen (*: significant tot op 
.05; rest tot op .001) 
 Houdingen   
 Etnocentrisme Morele 

tolerantie 
School-

welbevinden 
Achtergrondkenmerken     
Sekse (0=jongen) - 0 0 
Beroepsprestige van de ouders 0 + 0 
Professionele situatie van de vader (0=werkt niet) 0 0 - 
Professionele situatie van de moeder (0=werkt niet) 0 + 0 
Nationaliteit (0=Belg)  - 0 0 
Nationaliteit Vader (0=Belg) - 0 0 
Verhouding met ouders  0 - + 
Cultuurkenmerken    
Voorkeur voor Cultuurpopulismefactor  + 0 - 
Voorkeur voor Harde Muziek-factor  0 + 0 
Entertainmentfactor  + - * + 
Voorkeur voor Dranouterfactor - 0 + 
Levensbeschouwing    
Religie: Katholiek (0 = religieus onverschillig) - * - + 
Religie: Vrijzinnig (0 = religieus onverschillig) - 0 0 
Religie: ongelovig (0 = religieus onverschillig) - * 0 0 
Religie: Andere (0 = religieus onverschillig) - 0 0 
Alternatief geloof (+ = gelooft ) 0 +* - 
Lidmaatschap verenigingen    
Lid sociale vereniging (0 = geen lid) - 0 0 
Lid religieuze vereniging (0= geen lid) 0 - 0 
Onderwijsloopbaan leerling    
Leerling in het TSO (0=ASO) + - 0 
Leerling in het BSO (0=ASO) + - 0 
Aantal vormovergangen in het secundair onderwijs 0 + 0 
Schoolkenmerken: participatie op school    
Deelname aan culturele activiteiten op school (0=niet) 0 0 + * 
Deelname aan sociale activiteiten op school (0=niet) - 0 + 
Leerlingenraad aanwezig in school (0 = Niet aanwezig) - * 0 0 
Lid van een leerlingencomité (0 = geen lid) 0 + + 
Bespreekbaarheid van thema's in de leerlingenraad 0 0 + 
Schoolklimaat en relaties op school    
Gemiddelde schoolsatisfactie bij leerkrachten - 0 0 
Bespreekbaarheid van regels (leerkr. gemiddelde)  + 0 0 
Impact directie (leerkr.gemiddelde) + * 0 0 
Algemene pedagogische visie    
Pedagogische doeltreffendheid van school 
(leerkr.gemiddelde) 

- * 0 0 

Visie op waardevorming    
% leerkrachten: waardevorming moet zich beperken tot 
het leren respecteren van andere meningen. 

(-) 0 0 

Houdingen en attitudes van leerkrachten    
Houdingen tov traditioneel rolpatroon bij leerkrachten  0 - * 0 
morele tolerantie bij leerkrachten (gemiddelde) 0 + 0 
nieuwe breuklijn bij leerkrachten (gemiddelde) 0 0 - * 
Structurele schoolkenmerken, schoolsamenstelling    
Gemiddelde leeftijd van de 6de jaars 0 (+) 0 
Leeftijd van directeur / directrice 0 - * 0 
Beroepsprestige van de ouders (st.dev. per school) 0 0 + * 
Percentage leerkrachten met regentaatsdiploma 0 0 - 
%  B-attesten uitgereikt vorig schooljaar + 0 0 
Omgevingsfactoren (gemeentelijk niveau)    
% inwoners met ten hoogste diploma lager onderwijs 0 0 - 
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Effecten van gezin, smaak- en mediaculturen en verenigingsleven 

De media- en smaakculturen spelen een zeer belangrijke rol in de 
waardevorming. De verschillende (sub)cultuurkenmerken die in de analyse 
werden opgenomen, blijken nagenoeg allemaal significante effecten te hebben 
op de bestudeerde waarden.  

Voor etnocentrisme vinden we duidelijk een tweedeling terug. Aan de ene 
kant tekent zich een populistische en op entertainment gerichte cultuur af, aan 
de andere kant een cultuur die we, ruwweg en bij gebrek aan een betere term, 
‘alternatief’ zullen noemen. Deze laatste uit zich onder meer in interesse voor 
wereldmuziek, Jazz, Folk en klassiek. De eerste, populistische media- en 
smaakcultuur gaat gepaard met etnocentrisme, de tweede remt etnocentrisme 
af. In grote lijnen vinden we die zelfde tweedeling terug als we naar het 
schoolwelbevinden kijken. Cultuurpopulisme gaat gepaard met een laag 
schoolwelbevinden. De 'alternatievo's' voelen zich beter op school. De 
entertainmentfactor heeft hier weliswaar een positief effect op 
schoolwelbevinden. Het gaat wel om een zwakker effect. Ook voor de 
variabele die de ethische opvattingen meet, stellen we gelijkaardige verbanden 
vast. Jongeren die een voorkeur hebben voor de hardere muziekgenres 
huldigen liberalere opvattingen, terwijl de jongeren die de 
entertainmentcultuur genegen zijn, meer conventionele en traditionele 
opvattingen hebben.  

De bevindingen laten vermoeden dat er zich op het vlak van de media en 
smaak een culturele kloof aftekent, met aan de ene kant een voorkeur voor 
cultuurpopulistische media, dansmuziek en entertainmentcultuur, aan de 
andere kant cultuurkritische media, een voorkeur voor harde muziek en voor 
folk, klassiek, wereldmuziek en jazz. De jongeren die in de eerste media- en 
smaakcultuur zitten, zijn etnocentrischer, nemen ethisch meer conventionele 
en traditionele standpunten in en voelen zich minder goed op school dan de 
jongeren die zich verwant voelen met de tweede media- en smaakcultuur. Het 
is overduidelijk dat die culturen dienen te worden beschouwd als belangrijke 
socialisatievelden (Elchardus et al. 1996). Hoe zij precies hun invloed laten 
gelden is nog onduidelijk. Zij spelen ongetwijfeld een rol in de vorming van 
peer groups en sociale netwerken (Bouverne de Bie 1993; Brake 1980; de 
Hart & Janssen 1991; Matza 1961; Schelsky 1963; Seynaeve et al. 1989; 
Terpstra 1997; Tillekens 1993; Willis 1977). Zij spitsen de aandacht toe op 
cultuurproducten die zelf een welbepaalde invloed hebben en dragen 
waarschijnlijk ook bij tot de vorming van een zelfbeeld waarin de school, 
ethische verdraagzaamheid en etnocentrisme, minder of meer plaats krijgen. 
Het is in elk geval duidelijk dat de rol van dergelijke media- en smaakculturen 
niet kan worden verwaarloosd bij de studie van de leefwereld en de waarden 
van de jongeren. Bij de leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs is 
hun rechtstreekse invloed veel groter dan die van de sociaal-economische 
kenmerken van de gezinnen waarin die leerlingen opgroeien.  
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We dienen er natuurlijk rekening mee te houden dat onze modellen geen 
padmodellen zijn. We kijken naar de netto-effecten op de bestudeerde 
waarden, maar gaan niet na hoe de verklarende factoren onderling op elkaar 
inspelen. Daarom laat ons model niet “zien” dat de media- en smaakculturen 
op hun beurt door de sociaal-economische en andere kenmerken van het gezin 
worden beïnvloed. De gezinsomstandigheden waarin de jongeren opgroeien, 
beïnvloeden de kans dat zij in de ene of andere media- en smaakcultuur 
terechtkomen. De sociaal economische status van de leerlingen 
(beroepsprestige en opleiding van de ouders) heeft geen rechtstreeks effect op 
de houdingen van de leerlingen, maar oefent wel onrechtstreeks een invloed 
uit, via mediavoorkeur en smaak. Die onrechtstreekse effecten van de sociaal-
economische kenmerken van het gezin zijn echter heel bescheiden. Waarden, 
houdingen en opvattingen worden blijkbaar sterker door culturele factoren dan 
door sociaal-economische omstandigheden beïnvloed. Dat blijkt ook uit de 
invloed van de levensbeschouwing van de jongeren. Belangrijk is vooral het 
verschil tussen leerlingen die onverschillig staan ten aanzien van 
levensbeschouwing en geloof en leerlingen die zich wel identificeren met een 
levensbeschouwelijke visie. Leerlingen die religieus of levensbeschouwelijk 
onverschillig zijn, zijn meer racistisch dan de andere leerlingen. Tolerantie en 
onverschilligheid zijn duidelijk verschillende houdingen (Elchardus 1994b; 
Elchardus & Heyvaert 1990; Raes 1997). Leerlingen met een overtuiging 
kunnen blijkbaar beter om met cultuurverschillen. Naast het verschil tussen de 
onverschilligen en de levensbeschouwelijk geëngageerden, is er ook een 
specificiteit van de katholieken. We vinden voor de drie bestudeerde 
houdingen en waarden een verschil terug tussen katholieken en 
onverschilligen. De ethische standpunten van katholieken jongeren liggen 
meer in de lijn van de officiële standpunten van de katholieke Kerk dan die 
van de onverschilligen die zich liberaler opstellen (vergelijk Dobbelaere & 
Voyé 1992). Katholieken voelen zich ook beter op school dan de 
onverschilligen. Belangwekkend is ook de invloed van “alternatief”, New Age-
geloof en esoterie op deze twee houdingen: een positieve impact op morele 
tolerantie, een negatieve impact op schoolwelbevinden.  

In tegenstelling tot de sociaal-economische kenmerken van het gezin, heeft de 
kwaliteit van het gezinsleven wel belangrijke effecten. Leerlingen die een 
goede relatie met hun ouders rapporteren, zijn minder racistisch, voelen zich 
beter op school en zijn conventioneler of traditioneler in hun ethische 
standpunten. Het schoolwelbevinden is ook groter als de vader werkloos is. 
Dat is niet zo verbazend als het lijkt. Werkloosheid en langdurige 
werkloosheid leiden naar een toename en een kwalitatieve verbetering van de 
contacten van de werkloze met de huisgenoten. Dat effect kan waarschijnlijk 
worden verklaard door de tijdsdruk die het werk op de ouders plaatst en die 
wegvalt bij werkloosheid (Elchardus et al. 1996; Glorieux 1995). Het effect 
van de werkloosheid van de vader dient ons inziens te worden geïnterpreteerd 
als een onrechtstreekse aanduiding van de tijd die de vader voor de kinderen 
kan vrijmaken. 
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De algemene stelling dat lidmaatschap van verenigingen maatschappij-
integrerend werkt (Hooghe & Derks 1997; Putnam 1993), wordt ook in dit 
onderzoek bevestigd. Jongeren die lid zijn van een sociale vereniging zijn 
minder racistisch dan jongeren die geen lid zijn van een sociale vereniging. 
Tot de sociale verenigingen werden gerekend: mensenrechtenorganisaties, 
derde wereldbewegingen, vredes- en milieubewegingen en allerhande 
vrijwilligerswerk voor sociale en humanitaire doelen. Het lidmaatschap in 
andere verenigingen heeft, op één uitzondering na, geen effect. In 
tegenstelling tot wat Putnam (1993) beweert, vloeit het effect van de 
participatie niet voort uit het participeren op zich, maar uit het participeren in 
verenigingen die een bepaald doel nastreven, welbepaalde opvattingen en 
waarden huldigen en daarom de opvattingen van hun leden beïnvloeden en / 
of bevestigen. Zo zien we ook dat lidmaatschap van een religieuze vereniging 
gepaard gaat met ethische houdingen die nauwer aansluiten bij die religieuze 
overtuiging. Het verenigingsleven dient dus wel degelijk te worden 
beschouwd als een socialisatieveld dat de waarden en houdingen van de 
jongeren beïnvloedt. Bij deze interpretatie is nog enige voorzichtigheid 
geboden omdat jongeren met bepaalde waarden misschien gemakkelijker 
overgaan tot participatie. Het vastgestelde verband kan derhalve door 
oorzakelijke relaties in twee richtingen tot stand komen. Participatie kan de 
waarden beïnvloeden, maar waarden kunnen eveneens de participatie 
bevorderen. Waarschijnlijk gaat het om twee processen die elkaar wederzijds 
aanzwengelen.  

Samenvattend kan worden gesteld dat de waarden en houdingen in belangrijke 
mate buiten de scholen worden gevormd. De belangrijke socialisatievelden 
zijn de media- en smaakculturen, de levensbeschouwelijke context, het 
verenigingsleven en het gezin. Het belangrijke kenmerk van dat laatste is de 
kwaliteit van de gezinsrelaties. De sociaal-economische kenmerken van het 
gezin oefenen een eerder zwakke onrechtstreekse invloed uit.  

De effecten van onderwijsvorm en schoolloopbaan 

In 2 van de 3 modellen, met name bij etnocentrisme en morele tolerantie, 
blijken er nog steeds grote verschillen te bestaan tussen leerlingen uit het 
ASO, TSO en BSO. Men kan de onderwijsvormen in die volgorde opnoemen, 
omdat dit nominaal onderscheid zich op bijna alle vlakken weerspiegelt in een 
kwalitatief onderscheid. De leerlingen van het TSO en meer nog die van het 
BSO zijn etnocentrischer en ethisch conventioneler in vergelijking met de 
jongeren in het ASO. In het BSO zitten in plaats van in het ASO, impliceert 
een netto verschil van bij de 4 punten op de etnocentrismeschaal en van niet 
minder dan 16 punten op de schaal betreffende ethische keuzen. De invloed 
van het BSO op de ethische keuzes wordt nog verstrekt door een effect van de 
vormovergangen. Het aantal vormovergangen verhoogt de kans op een 
liberale houding in ethische kwesties. Vormovergangen hebben meestal 
betrekking op de overgang van ASO naar TSO en BSO. Leerlingen die 
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vormovergangen achter de rug hebben en in het BSO zitten, volgen die 
onderwijsvorm dus minder lang dan hun medeleerlingen die geen 
vormovergangen achter de rug hebben. Het effect van de vormovergang zegt 
eigenlijk dat hoe langer een leerling al in het BSO zit, hoe groter de kans dat 
hij of zij traditionele ethische standpunten inneemt. Ondanks alle controles op 
een uitgebreide reeks variabelen (waaronder schoolachterstand en de 
afgeleverde attesten) blijven sterke verschillen tussen de onderwijsvormen 
bestaan. Dat betekent dat er zich in die onderscheiden vormen verschillende 
subculturen ontwikkelen. Het door ons gespecificeerde analysemodel neemt 
die culturen en hun effecten waar, maar kan ze niet helemaal verklaren. 

De onderwijsvormen verschillen niet in schoolwelbevinden. Dat is mogelijk 
een gevolg van de ongekwalificeerde uitstroom. De leerlingen die zich het 
minst goed voelden op school, hebben de schoolbanken waarschijnlijk al 
verlaten voor ze het laatste jaar bereiken. Als de ongekwalificeerde uitstroom 
groter is in het beroepsonderwijs (hetgeen zeer waarschijnlijk is), kan het 
gebeurlijke verschillen tussen de onderwijsvormen in schoolwelbevinden 
afvlakken en nagenoeg onzichtbaar maken als enkel de laatstejaars worden 
geïnterviewd.  

De schooleffecten  

In de verklarende variabelen op schoolniveau maakten we een onderscheid 
tussen het formele en het verborgen of ‘hidden curriculum’ (zie hoger). Als 
we de drie modellen overlopen, blijkt al snel dat het formele curriculum van 
de school een minimale bijdrage levert aan de waardevorming. Het heeft enkel 
een klein effect op het etnocentrisme. Scholen waar leerkrachten van oordeel 
zijn dat het schoolbeleid en hun aanpak pedagogisch doeltreffend zijn, doen 
het ook beter op het vlak van de bestrijding van racisme. De experts die we 
ondervroegen toonden zich sceptisch ten aanzien van het effect van 
projectwerk (dat nochtans veelvuldig wordt opgezet). Onze analyse bevestigt 
hun argwaan. Of er al dan niet projecten gelopen hebben op de scholen, maakt 
geen verschil uit voor de opgemeten waarden. Op basis van onze resultaten 
moeten we besluiten dat het formele curriculum niet veel bijdraagt tot de 
waardevorming. Dat hoeft misschien niet te verbazen in een situatie waarin 
waardevorming ternauwernood toegang krijgt tot het formele curriculum. 

Als we naar het verborgen curriculum kijken, zien we wel een aantal factoren 
die een duidelijke invloed hebben op de waardevorming. In de eerste plaats 
zijn er de schoolkenmerken die betrekking hebben op de participatie van de 
leerlingen op de school (De Winter 1996; Dewey 1976 (Orig.: 1938); 
Gutmann 1987; Putnam & Putnam 1993; Rosenthal 1993). Zowel participatie 
in de besluitvorming op school als participatie aan extra-curriculaire 
activiteiten, blijken een effect te hebben. Wat betreft de deelname aan de 
besluitvorming op school zien we dat de aanwezigheid van een leerlingenraad 
racistische houdingen afremt. Voor morele tolerantie en schoolwelbevinden is 
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het lidmaatschap van een leerlingencomité doorslaggevend: op scholen waar 
er een hoger percentage leerlingen lid is van een leerlingencomité, hebben de 
leerlingen een meer liberale houding in ethische kwesties en een hogere graad 
van schoolwelbevinden. Wat betreft deze laatste houding is bovendien de 
mate waarin thema's bespreekbaar zijn op de leerlingenraad van groot belang. 
Leerlingen voelen zich beter thuis in een school waar een groot aantal thema's 
bespreekbaar zijn op de leerlingenraad. Aangaande deelname aan extra-
curriculaire activiteiten blijkt de opdeling in verschillende soorten van 
activiteiten een goede zaak te zijn geweest. Het is duidelijk dat 
sportactiviteiten niet bijdragen tot waardevorming. Wel vinden we positieve 
effecten van deelname aan sociale activiteiten (zoals deelname aan een 
Amnesty International-schrijfactie, het opzetten van een wereldwinkelstand, 
vrijwillig deelnemen aan door de school georganiseerde bejaardenhulp, …) op 
zowel het tegengaan van etnocentrisme als op het bevorderen van 
schoolwelbevinden. Daarnaast constateren we bij schoolwelbevinden een 
gunstige invloed van deelname aan culturele activiteiten (toneel, dans, film 
muziek, …). De geobserveerde effecten van de participatie buiten de school 
en de participatie via de school leiden tot hetzelfde besluit: deelnemen of 
participeren op zich is niet voldoende, de aard van de vereniging of activiteit 
is belangrijk. Al die effecten wijzen er op dat een democratische school die 
participatie en betrokkenheid bevordert, een gunstige invloed heeft op 
verdraagzaamheid en welbevinden.  

Het schoolklimaat en de gezagsverhoudingen op school hebben een aantal 
effecten op het etnocentrisme van de leerlingen. Op scholen waar leerkrachten 
zich goed voelen en tevreden zijn met de schoolleiding, zijn de leerlingen 
minder racistisch. Ook de autonomie van leerkrachten heeft een gunstig effect. 
Als leerkrachten het gevoel hebben dat de directie te dirigistisch optreedt en 
hun professionele autonomie beknot, ligt het etnocentrisme bij de leerlingen 
hoger. Voor het bestrijden van racisme op school is het bijgevolg belangrijk 
dat leerkrachten als een team weten op te treden en zich gesteund voelen door 
een niet al te dirigistische directie. Verder is het ook belangrijk dat er 
regelvastheid bestaat op school. In scholen waar leerkrachten de indruk 
hebben dat regels erg “bespreekbaar” zijn, ligt het etnocentrisme hoger. Een 
school waar regels steeds ter discussie kunnen staan, bevordert racisme. Dit 
stemt overeen met een bevinding uit het effectiviteitsonderzoek betreffende 
cognitieve prestaties: er dient een rustig en ordelijk klimaat te bestaan op 
school (Davis & Thomas 1989; Scheerens 1989; Bosker & Scheerens 1997). 

Een laatste deel van het verborgen curriculum, wordt gevormd door de sociale 
houdingen van de leerkrachten zelf. Uit de analyses blijkt duidelijk dat 
leerkrachten, hetzij bewust, hetzij onbewust, fungeren als rolmodel voor de 
leerlingen. Voor morele tolerantie bijvoorbeeld, zien we dat naarmate er 
gemiddeld een hogere mate van morele tolerantie is bij leerkrachten, dit ook 
bij leerlingen het geval is. Leerkrachten met meer traditionele opvattingen 
over genderrollen, hebben leerlingen met meer conventionele en traditionele 
ethische opvattingen. We zien ook voor het welbevinden een invloed van de 
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houdingen van de leerkrachten op de leerlingen. Een aantal van de houdingen 
die we hebben gemeten (utilitair individualisme, etnocentrisme, autoritarisme, 
politiek cynisme) hangen onderling sterk samen. We hebben die samenhang 
de nieuwe breuklijn genoemd omdat zij leidt tot scherpe conflicten over 
migranten- en veiligheidsbeleid, sociaal beleid en burgerschap (Elchardus 
1994; Elchardus 1996). Hoe “rechtser” de positie van de leerkrachten op de 
nieuwe breuklijn, hoe lager het schoolwelbevinden van de leerlingen. Dit 
betekent dat hoe meer de leerkrachten op een school utilitair individualistisch, 
politiek cynisch, etnocentrisch of autoritair zijn, hoe groter de kans dat 
leerlingen zich op een dergelijke school niet goed voelen. Een rechtse positie 
op die breuklijn past bij een cultuurpopulistische benadering. Opvallend bij de 
leerkrachten die een dergelijke positie innemen, is hun grote mate van politiek 
cynisme. Het lijkt ons niet uitgesloten dat het vooral die houding is die 
bijdraagt tot een sfeer waarin leerlingen zich minder goed voelen op school.  

Wat de schoolsamenstelling betreft vinden we eveneens een aantal effecten. 
Zo is er een positief effect te merken van het percentage B-attesten in de 
school op etnocentrisme. We veronderstellen dat het hier gaat om een 
indicator van sociale demotie, welke op zijn beurt een invloed heeft op 
etnocentrisme bij leerlingen.  

Consistentie van de schoolinvloeden op de drie houdingen 

De gevonden modellen geven aan dat de scholen inderdaad een invloed 
hebben of kunnen hebben op de houdingen en de waarden van de leerlingen. 
De vraag is dan of die invloeden consistent zijn: is een beleid gevoerd om 
bijvoorbeeld het schoolwelbevinden te bevorderen ook meteen geschikt voor 
het bestrijden van racisme of bestaat het risico dat beide botsen. Om dat na te 
gaan wordt eerst een rangorde van scholen opgesteld. Een school doet het 
goed op het vlak van de racismebestrijding naarmate het gemiddelde peil van 
het etnocentrisme van de leerlingen lager is dan men op basis van de instroom, 
de leerlingenkenmerken, zou vermoeden. Een school doet het slecht naarmate 
het etnocentrisme hoger ligt dan de instroom laat vermoeden. Dergelijke 
rangordes kunnen voor de drie bestudeerde waarden of houdingen worden 
opgesteld. De mate van consistentie of inconsistentie van de gevonden 
effecten kan dan worden weergegeven door middel van een vergelijking van 
de plaats die de scholen innemen op de rangordes voor de drie houdingen.  
 

tabel 19: Correlaties tussen de rangordes  
 Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten N 
 Etnocentrisme Morele tolerantie  
Etnocentrisme   63 
Morele Tolerantie ,01  63 
Schoolwelbevinden -,36* ,13 63 
*: de correlaties zijn significant tot op 0,01. 
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Uit die analyse blijkt dat scholen die het etnocentrisme weten te drukken, 
doorgaans ook scholen zijn waar de leerlingen zich goed voelen. In de 
bestaande praktijk bestaat er tussen de doelen racismebestrijding en 
bevorderen van het welbevinden dus zeker geen tegenstelling, integendeel. De 
mate waarin de school liberale dan wel meer traditionele ethische standpunten 
in de hand werkt, vertoont daarentegen slechts een zwakke, statistisch niet 
significante samenhang met de mate waarin zij etnocentrisme weet te 
bestrijden en het welbevinden bevordert. De zwakke band die er is, wordt 
gecreëerd door het bestaan van leerlingencomités, die een gunstige invloed 
hebben op het schoolwelbevinden en tevens ethische tolerantie of 
permissiviteit bevorderen. In de praktijk kan het ethische project van de 
school dus worden losgekoppeld van de strijd tegen etnocentrisme en het 
streven naar schoolwelbevinden. We beperken onze aanbevelingen voor 
waardevorming tot de factoren die een gunstige invloed hebben op de 
racismebestrijding en het bevorderen van het schoolwelbevinden. De effecten 
op de ethische standpunten van de leerlingen laten we hier buiten 
beschouwing. Zij kunnen immers niet het onderwerp vormen van algemene 
aanbevelingen, maar dienen door elke school in het licht van haar eigen 
ethisch project te worden geïnterpreteerd.  

Een gunstige omgeving voor waardevorming: een aantal aanbevelingen 

Op basis van de gerapporteerde analyses en de vaststelling dat scholen die het 
goed doen op het vlak van de racismebestrijding er doorgaans ook in slagen 
het welbevinden van hun leerlingen te bevorderen, kunnen een zevental 
aanbevelingen worden geformuleerd. 

1. Ontwikkel een democratische school en een cultuur van betrokkenheid 

Het is belangrijk dat scholen hun leerlingen de kans bieden te participeren in 
aspecten van het schoolbeleid. Dat gebeurt reeds. De overgrote meerderheid 
van de onderzochte scholen, 50 van de 63, heeft een leerlingenraad voor de 
leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. In de scholen van het 
Gemeenschapsonderwijs geldt dit voor de derde graad zelfs als een 
verplichting, maar ook in de scholen van de andere netten is een 
leerlingenraad doorgaans aanwezig. Het bestaan van zo’n orgaan op zich is 
echter niet voldoende. Verschillende directies verklaarden trouwens dat de 
leerlingenraad in hun school een passief, “formeel” bestaan leidt.  

De leerlingen moeten het gevoel hebben dat de thema’s die hen aanbelangen 
in de leerlingenraad echt bespreekbaar zijn. Naarmate meer thema's 
bespreekbaar zijn op de leerlingenraad, blijken leerlingen zich beter te voelen 
op school. Scholen doen er daarom goed aan een open beleid te voeren naar de 
leerlingen toe en deze op een pedagogisch verantwoorde wijze te betrekken bij 
zoveel mogelijk aspecten van het schoolbeleid.  



38  

 

Tevens blijkt het schoolwelbevinden hoger te zijn in scholen waar meer 
leerlingen lid zijn van een leerlingencomité. Het is dus belangrijk de 
participatie van de leerlingen te bevorderen. Zo’n aanpak moet natuurlijk op 
een overwogen wijze gebeuren. De leerlingenraad is een representatief orgaan. 
Het is bijgevolg niet de bedoeling dat alle leerlingen in deze raad zetelen. De 
democratische school moet ook democratisch burgerschap bijbrengen en 
derhalve steunen op een duidelijke visie op de respectieve rol van 
vertegenwoordigingsdemocratie en directe democratie of 
participatiedemocratie. Voor de leerlingenraad kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan permanente werkgroepen. Tijdens de mondelinge interviews met 
de schoolhoofden, bepleitten een aantal directeurs dergelijke werkgroepen die 
onder meer zelf activiteiten op school zouden kunnen organiseren en 
schoolreizen plannen.  

Tolerantie en welbevinden worden ook bevorderd door deelname aan sociale 
en culturele extra-curriculaire activiteiten. Het verdient derhalve aanbeveling 
de kansen op participatie in dergelijke activiteiten te verhogen en rond 
dergelijke activiteiten de samenwerking tussen de school enerzijds, de lokale 
sociaal-culturele sector anderzijds, te stimuleren.  

2. Zorg voor een regelvaste omgeving. 

De democratische school moet tevens een regelvaste school zijn. Democratie 
is niet hetzelfde als een gebrek aan regels of een soepele interpreteerbaarheid 
van alle regels. De eerste democratische regel is blijkbaar dat er regels moeten 
zijn. Een school met duidelijke regels, waarover niet om de haverklap ad hoc 
onderhandeld kan worden, biedt een gunstig klimaat voor waardevorming.  

3. Kies voor een ondersteunend leiderschap. 

Waardevorming slaagt beter als de leerkrachten het gevoel hebben dat de 
schoolleiding hen goed gezind is en rekening houdt met hen. De indruk dat zij 
kunnen rekenen op de steun van “hun” directie onderscheidt scholen met good 
practice van scholen met bad practice. De kansen op een goede 
waardevorming verminderen als leerkrachten het gevoel hebben dat de 
directie “druk” op hen uitoefent om beleidsdoelen te verwezenlijken die 
buiten hen om werden geconcipieerd.  

4. Kies voor leiderschap dat de autonomie van de leraar niet verstikt 

Een directie die al te nadrukkelijk aanwezig is in de klas, is niet bevorderlijk 
voor de waardevorming. Als de directie frequent vraagt naar de vorderingen 
van de leerlingen, zich moeit in de keuze van handboeken en van 
nascholingsactiviteiten, zich mengt in de relaties en de samenwerking tussen 
leerkrachten… doet de school het minder goed in de bestrijding van racisme. 
Blijkbaar veronderstelt waardevorming een mate van autonomie of 
professionalisering van het lerarenberoep. Een al te daadkrachtig leiderschap, 
zoals dat in een deel van de effectiviteitsliteratuur wordt aanbevolen, kan op 
dit vlak dus wel eens tot ongewenste resultaten leiden.  
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5. Vergeet niet dat doeltreffende waardevorming een aspect is van 
doeltreffendheid in het algemeen 

Als leerkrachten het gevoel hebben dat de school doeltreffend is in de 
leerlingenbegeleiding, het didactisch handelen, de contacten met de ouders en 
het P.M.S., dan slaagt ook de waardevorming beter. Leraars die het gevoel 
hebben niet doeltreffend te zijn of te kunnen zijn op pedagogisch vlak, dragen 
bij tot het slecht presteren van de school op het vlak van de waardevorming. 

6. Let op de waarden van de leerkrachten 

Uit de analyses blijkt op verschillende punten dat de houdingen en waarden 
van de leerkrachten een invloed hebben op de houdingen en waarden van de 
leerlingen. Zo blijkt voor schoolwelbevinden dat in scholen waar leerkrachten 
gemiddeld hoog scoren op de nieuwe of sociaal culturele breuklijn –dus een 
hoge mate van politiek cynisme, autoritarisme, utilitair individualisme en 
etnocentrisme vertonen– leerlingen zich minder goed voelen. De 
socialiserende invloed van de leraar kan positieve effecten, maar evengoed 
negatieve effecten hebben. Het is daarom aangewezen waardevorming niet te 
beperken tot de leerlingen, maar ook, in een aangepaste, meer reflexieve 
vorm, voor de leerkrachten te voorzien. Zowel in de lerarenopleiding als in de 
navorming van leerkrachten zou meer aandacht naar waardevorming moeten 
gaan.  

7. Wees voorzichtig met B-attesten 

Hoe hoger de proportie uitgereikte B-attesten, hoe hoger het etnocentrisme in 
een school. Dat geldt niet voor de proportie C-attesten. Daarom hebben we de 
indruk dat het effect van de B-attesten vooral ligt in de degraderende ervaring 
van de verandering van richting of onderwijsvorm. Hoe groter de proportie 
leerlingen die het gevoel hebben in een cascade terecht te komen, hoe groter 
het etnocentrisme. In de toekomst moet die interpretatie verder worden 
getoetst.  

 

Bij het distilleren van beleidsimplicaties uit dit onderzoek, mag men de 
effecten van de individuele leerlingenkenmerken niet negeren. Deze blijken 
immers van heel groot belang te zijn voor de attitudes en de waarden van de 
leerlingen. Het gaat daarbij om de invloed van gezin, media- en smaakculturen 
en verenigingen, kortom socialisatievelden waarop de scholen en de 
verantwoordelijken voor het onderwijsbeleid, minder gemakkelijk vat hebben. 
Dat neemt niet weg dat men kan proberen rekening te houden met de invloed 
van die socialisatievelden. Een heel belangrijke invloed blijkt uit te gaan van 
de media- en smaakculturen. Het is niet uitgesloten dat de scholen, mits een 
betere kennis van deze culturen en de wijze waarop zij met de leefwereld van 
de jongeren samenhangen, daar wel een invloed kunnen op hebben. Dat geldt 
ook voor de participatie aan het verenigingsleven, die vanuit de school kan 
worden gestimuleerd.  
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Tot de bevindingen van dit onderzoek dienen ook de niet-significante effecten 
te worden gerekend. We hebben getoetst op een uitgebreide reeks kenmerken 
van de scholen en van de schoolomgeving. De meeste daarvan blijken geen 
rechtstreekse invloed te hebben op de onderzochte waarden en houdingen, na 
controle voor de besproken effecten. Dat geldt onder meer voor: 

− de algemene satisfactie van de leerkrachten met het lerarenberoep,  
− de mate van deskundigheidsgerichtheid, dan wel  
− de mate van persoonlijkheidsgerichtheid,  
− de mate waarin de leerkrachten vooral oog hebben voor de kansen op 

maatschappelijke participatie van hun leerlingen, dan wel vooral aandacht 
besteden aan de ontplooiing van hun persoonlijkheid,  

− de bereikbaarheid van de leerkrachten voor leerlingen,  
− de samenwerking onder de leerkrachten,  
− de visie op waardevorming,  
− de onderwijsdoelstellingen,  
− de schoolgrootte,  
− het onderwijsnet, 
− de proportie leerlingen per leerkracht, 
− de proportie vrouwelijke, c.q. mannelijke leerkrachten,  

Heel opvallend is de haast totale afwezigheid van invloeden van het formele 
curriculum. Het zijn nochtans precies deze aspecten waaraan de scholen nu, 
gegeven de belangstelling voor waardevorming, de meeste aandacht menen te 
moeten besteden. Denken we maar aan de talrijke projecten die worden 
opgezet in het kader van racismebestrijding, burgerschapsvorming, 
solidariteit, enzovoort. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen significant effect 
uitgaat van het organiseren van projectwerk op de onderzochte waarden van 
de leerlingen. We moeten hier wel bij vermelden dat dit onderzoek zich 
beperkte tot het meten van de aan- of aanwezigheid van projectwerking, 
zonder dieper in te gaan op de kwaliteit ervan. Dat laatste zou een onderzoek 
op zich vergen. Over de aard en de kwaliteit van het projectwerk kunnen we 
ons derhalve niet uitspreken. Het vermoeden rijst hier dat deze elementen wel 
eens van doorslaggevend belang zouden kunnen zijn. Dat vermoeden berust 
op de mondelinge interviews met de directie en de leerkrachten. Sommige van 
hen vermeldden wel de aanwezigheid van projecten in hun school, maar lieten 
ook horen dat het ging om zeer kleine en kortstondige projecten, 
oppervlakkige projecten of projecten die door de directie werden 
georganiseerd maar niet gesteund werden door het leerkrachtenkorps. Een 
ander punt waar we rekening mee moeten houden is de veronderstelling dat 
projecten misschien wel een sterke socialiserende invloed uitoefenen op de 
leerkrachten, en dus enkel onrechtstreeks inwerken op de leerlingen. Een 
kritische ingesteldheid en nader onderzoek betreffende de doeltreffendheid 
van projectwerking is in elk geval gewettigd. 
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Slotbemerkingen 

De belangstelling voor waardevorming, waarvan de oorzaken in de inleiding 
werden geschetst, leidt tot zeer hoge verwachtingen. De promotoren van 
bepaalde methoden, handboeken of projecten voor waardevorming, spelen 
daar gretig op in. Zij spannen de verwachtingen bijzonder hoog en beweren 
dat hun methode of project doeltreffende waardevorming garandeert en het 
pad naar het ideale burgerschap effent. We wilden weg van die grandioze 
aanspraken om te kijken naar aanwijsbare resultaten en effecten. Daarom 
hebben we de onderwijspraktijk als uitgangspunt gekozen. Wie het 
onderwijsveld een beetje kent, weet dat er scholen zijn die heel bewust en 
vindingrijk aan waardevorming doen, andere die de idee van waardevorming 
afwijzen. Het onderzoek heeft dat trouwens bevestigd. Mocht het verschil 
tussen goede praktijken en slechte praktijken geen effect hebben, dan zouden 
we daaruit moeten besluiten dat de kans dat scholen op een doeltreffende 
wijze aan waardevorming kunnen doen bijzonder klein is. We stellen echter 
vast dat er stevige schooleffecten zijn en dat dus zeker iets kan worden geleerd 
van de goede praktijk. We moeten er ons echter voor hoeden de huidige 
praktijk als de enig mogelijke te zien. We kunnen uit het onderzoek besluiten 
dat de waargenomen effecten van de school op de waardevorming alleszins 
mogelijk en haalbaar zijn. We kunnen niet besluiten dat grotere effecten niet 
mogelijk zijn. Innoveren kan. De hier ontwikkelde verklaringsmodellen 
wijzen niet alleen de goede praktijk aan. Zij identificeren ook veelbelovende 
pistes voor innovatie en kunnen helpen bij het evalueren van die innovaties. 
Het wordt nu mogelijk quasi-experimentele studies op te zetten waarin wordt 
nagegaan of een bepaalde innovatie (in lerarenvorming, didactisch materiaal, 
democratische school, specifiek project…) de verhoopte effecten heeft, nadat 
werd gecontroleerd voor de hier geïdentificeerde algemene invloeden. 

Dit onderzoek is een eerste exploratie van waardevorming in de Vlaamse 
scholen. Het heeft geleid tot een aantal duidelijke bevindingen en daarop 
aansluitende beleidsaanbevelingen. Zoals elk onderzoek roept het echter 
nieuwe vragen op. Op basis van onze modellen worden scholen 
geïdentificeerd die het goed doen en scholen die het slecht doen op het vlak 
van de waardevorming. Het zou interessant zijn de schoolhoofden en de 
leerkrachten van die scholen met onze onderzoeksbevindingen te confronteren 
om na te gaan hoe die bevindingen praktisch kunnen worden aangewend, 
uitgediept en aangevuld. De symbiose tussen een statistische beschrijving en 
de in het werkveld aanwezige ervaring en expertise, kan zeker leiden tot een 
verdere uitwerking van de aanbevelingen en tot een aanzet voor verder 
onderzoek en ontwikkeling op het vlak van de waardevorming. 

De wijze waarop de media- en de smaakculturen de waarden van de jongeren 
beïnvloeden verdient zeker verdere aandacht. Het lijkt ook nuttig na te gaan 
hoe scholen kennis over die culturen kunnen gebruiken, hoe zij eventueel de 
media- en smaakculturen van hun leerlingen kunnen beïnvloeden. Dat vraagt 
enerzijds leefwereldonderzoek, maar anderzijds ook speciale inspanningen om 
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de bevindingen van dat onderzoek en de inzichten die er uit voortvloeien via 
vorming over te hevelen naar de scholen.  

Ondanks het groot aantal variabelen waarmee rekening werd gehouden, blijft 
de onderwijsvorm een grote invloed uitoefenen op de waarden en houdingen 
van de leerlingen. Deze invloed is problematisch in het geval van het 
beroepsonderwijs waar een cultuur groeit die in menig opzicht dwars ligt op 
de waarden die onze samenleving huldigt. De verschillen tussen BSO en ASO 
kunnen in grote mate worden toegeschreven aan de sociale achtergrond van de 
leerlingen van die scholen, maar ook na controle voor die invloeden en voor 
de schoolkenmerken, blijven zeer grote verschillen bestaan. Dat verschijnsel 
dient zich aan als een maatschappelijk probleem en roept als het ware om een 
verklaring. 

Het opgebouwde databestand werd uiteraard nog niet uitgeput met de eerste, 
hier gerapporteerde analyse. Een aantal van de vragen die in dit verslag 
worden opgeroepen, kunnen worden beantwoord op basis van een verdere 
analyse van de verzamelde gegevens. 
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Bijlage1: Omgevingskenmerken van de school (Bron: N.I.S.) 
Omgevingskenmerk Gebruikte variabele 
Ruimtelijk kader Verstedelijkingsgraad 

Stadsgewesten 
Spreidingspatroon van de bevolking Bevolkingsdichtheid of het aantal inwoners per km² 

Typologie van de bevolkingsevolutie tussen 1831 en 1991 
Natuurlijke beweging van de 
bevolking 

Geslachtsverhouding (aantal mannen in de gemeente per 100 vrouwen), 

Leeftijdsstructuur Evolutie van het aantal jongeren (jonger dan 20 jaar) tussen 1981 en 1991 
Gezinnen en huishoudens Omvang van de huishoudens 

Percentage alleenstaande moeders van 20 tot 24 jaar 
Percentage ongehuwd samenwonende vrouwen van 25 tot 29 jaar zonder kinderen 
Typologie van de huishoudens in 8 categorieën 

Bevolking en vreemde nationaliteiten Percentage vreemdelingen in de gemeente 
Onderwijs Percentage van de bevolking van 25 tot 64 jaar met slechts een getuigschrift van 

lager onderwijs 
Percentage van  de bevolking van 25 tot 64 jaar met minstens een diploma van hoger 
secundair onderwijs 
Percentage van de bevolking van 25 tot 64 jaar met een diploma van hoger onderwijs 
Percentage van  de bevolking van 25 tot 64 jaar dat een universitair diploma niet 
valoriseert,   
Het aandeel leerlingen uit het secundair onderwijs dat algemeen secundair onderwijs 
volgt 
Percentage leerlingen in het basisonderwijs dat 12 jaar en ouder is 
Percentage leerlingen in het secundair onderwijs van 17 jaar en ouder  

Woningen en hun comfort Percentage woningen zonder klein comfort van de bewoonde woningen 
Gemiddeld aantal woonvertrekken per woning 
Percentage woningen dat bewoond wordt door de eigenaar 
Percentage van de bewoonde woningen dat aansluiting heeft op het telefoonnet 
Percentage van de bewoonde woningen dat bewoond wordt door een huishouden met 
wagen(s) 

Beroepsbevolking Percentage van de bevolking dat gerekend wordt tot de beroepsbevolking 
Percentage werkzoekenden bij de beroepsbevolking 
Index vrouwen op de arbeidsmarkt ten aanzien van de nationale referentie 

Welvaart Gemiddeld inkomen per inwoner (op basis van de financiële statistieken van 1994) 
Levensstandaard van de huishoudens in 1991 in 5 categorieën 

 

Bijlage 2: Werkwijze bij de modelopbouw (multilevel, met 2 niveau’s) 

Bij de ontwikkeling van de modellen hebben we steeds op dezelfde wijze 
gewerkt. We zijn telkens begonnen met het schatten van het bruto schooleffect 
(Bosker & Scheerens 1997; Bryk & Raudenbush 1992; Goldstein 1995). In 
tabel 20 staan de belangrijkste parameters van deze bruto modellen. Het 
bovenste gedeelte van de tabel geeft de zogenaamde vaste parameters weer. In 
deze bruto modellen zijn er geen verklarende variabelen ingevoegd. De enige 
vaste parameter, het intercept, geeft de algemeen gemiddelde score op de 
schaal weer (in de kolom B), met de bijbehorende standaardfout (kolom S.E.) 
en significantie (kolom P). In het onderste gedeelte van de tabel staan de 
random parameters. Deze geven de mogelijke variantie weer op 
respectievelijk het niveau van de het individu (level 1) en van de school (level 
2).  
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tabel 20: Bruto schooleffect voor de 3 houdingen 
Etnocentrisme Morele tolerantie Schoolwelbevinden 

PARAMETER B S.E. P PARAMETER B S.E. P PARAMETER B S.E. P 
FIXED    FIXED    FIXED    
Intercept 37,99 1,09 0,000 Intercept 55,84 0,77 0,000 Intercept 58,61 0,55 0,000 
            
RANDOM Var. S.E. P RANDOM Var. S.E. P RANDOM Var. S.E. P 
LEVEL2 73,67 14,31 0,000 LEVEL2 34,79 7,07 0,000 LEVEL2 15,18 3,58 0,000 
LEVEL1 380,20 7,95 0,000 LEVEL1 251,10 5,58 0,000 LEVEL1 271,90 5,97 0,000 
            
RHO (%): 16,23   RHO (%): 12,17   RHO (%): 5,29   
N parameters 3   N parameters 3   N parameters 3   
N 4640   N 4177   N 4212   
Df 4638   Df 4174   Df 4209   
L² 41473,9   L² 35113,5   L² 36278,7   
 

De intra class correlatie, rho (ρ) geeft de samenhang in de randomtermen van 
individuen uit eenzelfde school weer en varieert tussen 0 (geen intra class 
correlatie) en 1 (volledige intra class correlatie). Een hoge intra class 
correlatie wijst erop dat de respons geclusterd is binnen de scholen. Intra class 
correlatie geeft ons met andere woorden een indicatie van het schooleffect (in 
ons geval zouden we kunnen spreken van intraschool correlatie). Indien er een 
betekenisvolle correlatie aanwezig is, dan betekent dit dat de houdingen van 
leerlingen uit eenzelfde school, sterker op elkaar gelijken dan de houdingen 
van leerlingen uit verschillende scholen. 

tabel 21: Netto modellen voor de 3 houdingen 
Etnocentrisme Morele tolerantie Schoolwelbevinden 

PARAMETER B S.E. P PARAMETER B S.E. P PARAMETER B S.E. P 
FIXED    FIXED    FIXED    
Intercept 45,63 1,16 0,000 Intercept 57,45 0,77 0,000 Intercept 59,51 1,01 0,000 
SEXE  -5,59 0,67 0,000 BPS ouders 0,11 0,02 0,000     
Nationaliteit  -5,91 1,93 0,002 Prof. situatie vader 2,11 0,49 0,000 Prof. situatie vader -2,88 0,94 0,002 
Nationaliteit vader -6,41 1,68 0,000 Relatie met ouders -0,08 0,02 0,000 Relatie met ouders 0,26 0,02 0,000 
Entertainment 1,55 0,30 0,000 Entertainment -1,03 0,25 0,000 Entertainment 0,84 0,27 0,002 
Dranouter -2,28 0,30 0,000 Harde muziek 2,13 0,25 0,000 Dranouter 2,27 0,26 0,000 
Cultuurpopulisme 4,90 0,32 0,000     Cultuurpopulisme -1,38 0,29 0,000 
Katholiek  -2,34 0,93 0,013 Katholiek  -4,45 0,50 0,000 Katholiek  3,44 0,50 0,000 
Vrijzinnig  -6,42 1,17 0,000 Alternatief geloof 0,03 0,01 0,016 Alternatief geloof -0,04 0,01 0,000 
Andere religie  -8,12 1,40 0,000         
Ongelovig  -2,69 1,07 0,012         
Lid soc. verenig.  -5,09 0,62 0,000 Lid relig.  verenig. -8,13 1,17 0,000     
RANDOM Var. S.E. P RANDOM Var. S.E. P RANDOM Var. S.E. P 
LEVEL2 31,83 6,64 0,000 LEVEL2 23,11 4,91 0,0000 LEVEL2 15,18 3,58 0,000 
LEVEL1 319,10 6,67 0,000 LEVEL1 231,90 5,15 0,000 LEVEL1 271,90 5,97 0,000 
            
RHO (%): 9,07   RHO (%): 9,06   RHO (%): 3,49   
N parameters 13   N parameters 11   N parameters 10   
N 4640   N 4177   N 4212   
Df 4627   Df 4166   Df 4202   
L² 40598,3   L² 34746,5   L² 35723,7   

Vervolgens werd nagegaan in welke mate dit kon worden toegeschreven aan 
de instroom: de leerlingenkenmerken en de clustering daarvan per school. Dat 
leidde tot de schatting van een netto schooleffect (Bosker & Scheerens 1997).  

Daarna werd onderzocht hoe dit laatste kon worden verklaard (zie tabel 18): 
aan welke kenmerken van de school of het lerarenkorps kan het netto 
schooleffect worden toegeschreven? De tweede en de derde stap van deze 
analyse omvatten op hun beurt elk twee stappen. Bij het controleren voor de 
leerlingeneffecten werd eerst rekening gehouden met de invloeden die worden 
geponeerd in de literatuur, verondersteld door de ondervraagde experts of die 
reeds eerder in onderzoek werden geïdentificeerd. Daarna werd de invloed van 
alle andere gemeten kenmerken van de leerlingen getoetst. Dezelfde 
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werkwijze werd gevolgd voor de schoolkenmerken. Die aanpak, deels 
confirmatief, deels exploratief, biedt solide garanties betreffende de 
specificatie van ons model. De kans dat de invloed van een variabele in ons 
model in feite moet worden toegeschreven aan een kenmerk waarvoor niet 
werd gecontroleerd, is klein. 
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