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Abstract

In het derde jaar van het secundair onderwijs moeten Vlaamse jongeren kiezen
voor een algemeen vormend opleiding (ASO), een technische opleiding (TSO), een
kunstopleiding (KSO) of een beroepsopleiding (BSO). Er wordt echter zelden
gekozen voor een opleiding in het BSO, men komt er, via mislukkingen in andere
onderwijsvormen, in terecht. Op basis van een representatieve bevraging van de
laatstejaars secundair onderwijs (n = 4722, in 63 scholen), wordt in dit
onderzoek het verschil in attitudes naar de onderwijsvormen nagegaan. De
verschillen in attitudes naar de onderwijsvormen zijn groot en het betreft
maatschappelijk relevante houdingen als etnocentrisme, autoritarisme,
individualisme en politiek cynisme. Er wordt nagegaan in hoeverre de
verschillen tussen de onderwijsvormen kunnen toegeschreven worden aan (1)
differentiële sociale achtergrond, (2) mislukkingen en afstromen (waterval-effect)
en (3) concentratie van problemen in het beroepsonderwijs. Deze analyses
worden uitgevoerd m.b.v. multi-level modellen.

1 Differentiatie

In principe krijgen alle leerlingen in het Vlaamse onderwijssyteem min of meer
dezelfde leerstof te verwerken tot het einde van het tweede jaar secundair
onderwijs. Bij de aanvang van het derde jaar secundair moet gekozen worden
tussen het algemeen vormend secundair onderwijs (ASO), het technisch
secundair onderwijs (TSO), het beroepssecundair (BSO) en het
kunstonderwijs (KSO). De differentiatie van de leerlingen in het secundair
onderwijs heeft belangrijke gevolgen voor de toekomst van de leerlingen. In
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het academiejaar 1996-’97 kwam 93% van de generatiestudenten in de eerste
kandidatuur van de Vlaamse universiteiten uit het ASO, 5% kwam uit het
TSO, 0.7% kwam uit het KSO en 0.2% uit het BSO (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap: Departement Onderwijs 1998: 218). In hetzelfde schooljaar zat
nogthans slechts 37% van de leerlingen in de derde graad van het secundair
onderwijs in het ASO, 32% liep school in het TSO, 2% in het KSO en 29% in
het BSO (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Departement Onderwijs
1997: 139). Hoewel de eerste graad van het secundair onderwijs in principe
ongedifferentieerd is, worden er ook daar reeds scholieren ‘apart gezet’. Elf
procent van de leerlingen uit het eerste jaar secundair onderwijs volgen les in
de zogenaamde B-stroom. Van de leerlingen uit het tweede jaar secundair
onderwijs zit 17% in het beroepsvoorbereidend jaar1 (Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap: Departement Onderwijs 1999: 30). Deze leerlingen
stromen in principe door naar het derde jaar BSO. De andere uitzondering op
het gemeenschappelijk programma tot en met de eerste graad van het
secundair onderwijs is het bijzonder onderwijs. Van de kleuters zit ongeveer
1% in het bijzonder onderwijs. In het lager onderwijs zit 6% van de leerlingen
in het BLO. In het secundair onderwijs loopt bijna 4% van de leerlingen
school in het BuSO2 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Departement
Onderwijs 1999: 23).

De differentiatie van de leerlingen over verschillende vormen is niet uniek voor
Vlaanderen. Het uitsplitsen van leerlingen tijdens het begin van het secundair
onderwijs blijkt voor te komen in alle onderwijssystemen waarover informatie
werd verzameld. Zelfs in het Amerikaans systeem, waar gehecht wordt aan de
‘comprehensive school’, bestaat een vrij omvangrijke differentiatie van de
leerlingen:

“Our rethoric, our commitment to the comprehensive school, and our provision
in most school systems of an undifferentiated high school diploma all
suggest a decision against tracking. However, in reality we have
considerable tracking in our high schools, even if it is not always formally so
labeled. Comprehensive high schools usualy house several quite different
sets of courses in which expectations and standards vary considerably”
(Resnick en Resnick 1985: 10)

Kubitschek en Hallinan rapporteren voor een Amerikaans schooldistrict in de
‘9th grade’3 vier verschillende moeilijkheidsgraden ‘Engels’ en vijf
                                          
1 Deze cijfers betreffen het huidige schooljaar, 1999-2000.

2 Deze cijfers betreffen het huidige schooljaar, 1999-2000.

3 De ‘9th grade’ komt overeen met het derde jaar secundair onderwijs.
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verschillende moeilijkheidsgraden ‘wiskunde’ (1996: 127). Sinds 1975 heeft
ook Frankrijk een ‘College Unique’ en zouden alle leerlingen in het secundair
onderwijs hetzelfde curriculum moeten volgen. In de praktijk blijkt dat slechts
65% van de leerlingen dat programma volgen. De andere 35% zitten of in het
beroepsonderwijs of in speciale klassen, verbonden aan de colleges (Duru-
Bellat en Mingat 1989: 47). Finland kent een ‘comprehensive school’ van 9
schooljaren die het primair onderwijs en het eerste deel van het secundair
onderwijs omvat (Malmberg en Trempala 1997: 521). Na de ‘comprehensive
school’ moet gekozen worden tussen verdergezet secundair onderwijs en een
beroepsopleiding. In principe geniet elke Fin in de ‘comprehensive schools’
hetzelfde curriculum. Toch is er een duidelijke vorm van differentiëring: in
1992 kreeg bijna 14% van de leerlingen in de ‘comprehensive school’ ‘part-time
remedial teaching’ (Ministry of Education Finland 1994: 22). Dat is de
grootteorde van de B-stroom in de eerste graad van het Vlaamse secundair
onderwijs. Het verplicht pakket in het tweede deel van de ‘comprehensive
school’ is bovendien slechts 80% van het totale lespakket. Het optie-gedeelte
laat dus ook ruimte voor differentiatie (Ministry of Education Finland 1994:
25). Het Deens onderwijssysteem is vergelijkbaar met het Fins. Ook
Denemarken kent een ‘Comprehensive school’ van 9 schooljaren. Die
negenjarige opleiding is ook het leerplichtonderwijs in Denemarken. Na die
negenjarige opleiding moet gekozen worden voor een  optioneel tiende jaar,
voor het ‘Gymnasium’ of het beroepsonderwijs. Ongeveer een derde van de
jonge Denen kiest voor het ‘Gymnasium’, wat, na een examen, kwalificeert
voor het universitair onderwijs (The Danish National Commission for UNESCO
1994: 3-4). In de ‘Comprehensive school’ is er minstens de opdeling tussen
leerlingen die in het gemeentelijk onderwijs school lopen (90%) en de
leerlingen die naar privéscholen gaan, waar 15% van de kostprijs gedragen
wordt door de ouders (The Danish National Commission for UNESCO 1994:
4). Bovendien is er in het 8e en het 9e jaar van de basisopleiding een splitsing
van de klassen naar de leerdoelen die de jongeren wensen te volgen (The
Danish National Commission for UNESCO 1994: 9). Het Deens
onderwijssysteem is zeer vergelijkbaar met het Zweeds systeem. In 1993 werd
in Zweden een wet aangenomen door het Parlement waardoor de opsplitsing
van leerlingen in verschillende niveaus in de ‘Comprehensive school’ vervangen
wordt door doelstellingen die moeten gehaald worden in verschillende vakken.
Voor bijna 95% van de lesuren die leerlingen moeten volgen tijdens de eerste
9 jaar van hun scholing, werd de inhoud centraal vastgelegd. Of de school de
doelstellingen haalt en in hoeverre ze deze haalt wordt bepaald door een
nationaal examen aan het einde van het 5e en het 9e jaar. Na het 9e jaar is er
net als in Denemarken een uitsplitsen van studenten naar academisch gericht
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onderwijs en beroepsonderwijs (Swedish Ministry of Education and Science
1994: 11-12).

In Duitsland worden de kinderen vanaf een zeer vroege leeftijd sterk
gedifferentieerd, reeds na het vierde jaar basisonderwijs. De kinderen zijn dan
slechts 10 jaar. Op die leeftijd moet gekozen worden tussen de verderzetting
van het primair onderwijs, ‘Hauptschule’, een intermediair niveau, ‘Realschule’
en het ‘Gymnasium’. In Duitsland is deze keuze erg belangrijk. Het is niet
mogelijk naar de universiteit te gaan zonder een diploma van het ‘Gymnasium’
(De Graaf 1988: 213). Het Oostenrijks onderwijssysteem is zeer vergelijkbaar
met het Duitse. Ook in Oostenrijk worden de kinderen reeds gesplitst na het
vierde jaar primair onderwijs. Naast het speciaal onderwijs voor kinderen met
leermoeilijkheden of een handicap, wordt op 10 jaar reeds een keuze gemaakt
tussen een verderzetting van het primair onderwijs (Volksschuloberstufe), het
gewoon secundair onderwijs (Hauptschule) en het academisch secundair
onderwijs (Allgemeinbildende Höhere Schule) (Bundesministerium für
Unterricht und Kunst 1994: 24).

2 Reproductie van ongelijkheid via differentiatie

Differentiatie van leerlingen in het secundair onderwijs is vandaag wellicht de
belangrijkste institutionele manier waarop ongelijkheid in de samenleving
wordt gereproduceerd van de ene generatie naar de volgende. Op basis van
o.a. de analyse van Tan (1998) blijkt echter dat het onderwijs in niet
onbelangrijke mate toegeschreven statussen – sociale herkomst –
reproduceert. Dat blijkt ook op basis van het longitudinaal onderzoek
secundair onderwijs (LOSO). De correlatie die in dat onderzoek gevonden
wordt tussen het opleidingsniveau van de vader en de gekozen optie in het
eerste jaar van het secundair onderwijs bedraagt 0.39. De correlatie tussen de
gekozen optie en het opleidingsniveau van de moeder bedraagt 0.37 (Van
Damme, e.a. 1997: 92). Indien de optie die gekozen wordt in het eerste jaar
van het secundair onderwijs als afhankelijke variabele wordt ingevoerd in een
discriminantanalyse blijken de kenmerken van het gezin een significant effect
te hebben. De belangrijkste bijdrage in die analyse was het resultaat van de
toets wiskunde (Van Damme, e.a. 1997: 93). Na controle voor de
schoolvorderingstoets wiskunde en de inzet voor leertaken, blijken de
gezinskenmerken ook een invloed te hebben op de onderwijsvorm waarin
leerlingen komen in de tweede graad (Van Damme, e.a. 1997: 132). In een
onderzoek naar het effect van coëducatie op de curriculum-allocatie van
Vlaamse jongeren vindt Brutsaert een effect van de sociale achtergrond op de
onderwijsrichting waarin de leerlingen terecht komen. Dat effect blijkt, in het
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betreffende onderzoek, resistent voor controle op cognitieve maten (Brutsaert
1999: 17).

Vergelijkbare bewijslast voor het bestaan van een ‘gedegenereerde
meritocratie’  (Elchardus 1998: 59) wordt ook in andere landen gevonden.
Voor de Verenigde Staten werd het effect van de sociale achtergrond,
gecontroleerd voor de schoolprestaties van de leerlingen, op ‘keuzes’ die
gemaakt worden tijdens de onderwijscarrière verschillende keren
aangetoond4. In een aantal onderzoeken wordt géén effect gevonden van de
sociale achtergrond op de plaatsing van jongeren in de een of andere
klasgroep. Hoofdzakelijk lijkt dat een gevolg van de manier hoe het effect van
de sociale achtergrond wordt geschat. In één onderzoek wordt als indicator
van de sociale klasse een erg scheef verdeelde dummy gebruikt, nl. of het kind
deelneemt aan het Federale ‘free lunch’-programma. Het effect van die dummy
wordt dan gecontroleerd, niet enkel voor huidige prestaties maar ook voor de
richting (track) waarin het kind het vorige jaar school liep (Kubitschek en
Hallinan 1996). Onder de hypothese dat de sociale achtergrond een effect
heeft, wordt een deel van dat effect verdisconteerd in de vroegere
schoolloopbaan. Daarop controleren maskeert het effect van de sociale
achtergrond. Elizabeth Useem beschrijft in een kwalitatief onderzoek één van
de verklaringen voor het effect van de sociale achtergrond op de plaatsing van
jongeren. Uit haar onderzoek blijkt dat ouders met een hogere sociaal
economische status meer invloed uitoefenen op de school en de leraars als
deze beslissingen nemen over het plaatsen van jongeren in een bepaalde
groep (1992). Wells en Serna beschrijven in detail hoe lokale elites en ‘hogere
status ouders’ invloed gebruiken om hervormingen in de bestaande status
quo te vermijden (1996). Het effect van de sociale achtergrond op de vorm
waarin leerlingen terecht komen blijkt zich ook in het Noors onderwijssysteem
voor te doen. Hansen toont op basis van volkstellingsgegevens overtuigend
aan dat de de sociale klasse en het inkomen van het gezin van herkomst een
belangrijke invloed hebben op de onderwijsvorm die gevolgd werd 1997. Ook
in de Sovietunie, vóór de val van de Berlijnse muur, bleek in een
onderwijssysteem dat expliciet de bedoeling had egalitair te zijn, de sociale
achtergrond een belangrijk effect te hebben op de onderwijsvorm die
leerlingen volgden, zelfs onder controle van behaalde schoolresulaten. (Titma
en Saar 1995: 46-49).

                                          
4 Colclough en Beck 1986: 468, Dauber, e.a. 1996: 299-300, Gamoran en Mare

1989: 1165, Hallinan 1992: 125-126, Hallinan 1994b, Hallinan 1994a:819,
Hotchkiss en Dorsten 1987: 210, Jones, e.a. 1995: 294, Lee en Bryk 1988: 90,
Oakes 1986, Vanfossen, e.a. 1987: 108, Wells en Oakes 1998
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Ook in onze buurlanden blijkt er een vrij belangrijk effect te zijn van de
sociale achtergrond op de onderwijsvorm waarin leerlingen terecht komen.
Voor Duitsland werd de band tussen de sociale achtergrond en de
onderwijsvorm aangetoont door De Graaf 1988 en Wild 1997. Sinds 1975
bestaat in Frankrijk een uniforme lagere secundaire school (‘Le college
unique’). Desondanks krijgen niet alle leerlingen dezelfde leerstof
voorgeschoteld, ongeveer 35% van de leerlingen wordt uitgesloten van het
algemene programma en komen in beroepsonderwijs of speciaal onderwijs in
de colleges terecht. Gecontroleerd voor schoolse prestaties, zoals gemeten
door de onderzoekers, is er een rechtstreeks effect van het beroep van de
vader (5 categorieën) op de onderwijsvorm waarin leerlingen terecht komen
(Duru-Bellat en Mingat 1989: 49). Ongeveer 25% van de bivariate correlatie
tussen het beroep van de vader en de onderwijsvorm waarin leerlingen terecht
komen kan verklaard worden door schoolse prestaties. Een tweede kwart van
die correlatie wordt verklaard door de keuze van de ouders op het einde van
het primair onderwijs (Duru-Bellat en Mingat 1989: 52). Het differentieel
kwoteren van kinderen uit verschillende sociale groepen, ten derde, blijkt ook
een deel van die correlatie te verklaren (Duru-Bellat en Mingat 1989: 59). In
Nederland heeft Mart-Jan De Jong onderzoek gedaan naar de factoren die een
invloed hebben op het advies dat kinderen meekrijgen aan het einde van het
basisonderwijs. Dat advies is belangrijk omdat blijkt dat er een correlatie van
0.80 is tussen dat advies en de vorm waarin de leerlingen 2 jaar later terug te
vinden zijn in het secundair onderwijs. Gecontroleerd voor schoolse aanleg
(verbaal, non-verbaal en numeriek), vlijt zoals gepercipieerd door de leraar,
etnische origine en andere factoren, blijft er in het padmodel dat De Jong
construeerde, een autonoom effect (β = -0.17) van de sociale achtergrond van
de leerlingen op het advies dat ze aan het einde van de basisschool
meekrijgen (1988: 72)5. Tesser vindt een gelijkaardig effect van de sociale
achtergrond op de onderwijsvorm waarin kinderen terecht komen in het
eerste jaar van het secundair onderwijs (1984: 384).

3 Hypotheses

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat de differentiatie in het secundair
onderwijs uitermate belangrijk is geweest voor de manier waarop ongelijkheid

                                          
5 Mart-Jan De Jong (1988) wil vooral aantonen dat er geen autonoom effect meer is

van de etnsche orgine van de leerlingen. Na controle voor schoolse aanleg, vlijt en
sociaal-economische status blijkt er effectief geen effect meer te zijn van de
etnische origine van de leerlingen op het advies dat ze van hun school krijgen. Er
blijft wel een significant effect van de sociaal-economische status.
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door het onderwijssysteem wordt gereproduceerd. Uit het overzicht van de
literatuur is bovendien gebleken dat het hier niet gaat over een ‘tekort’ in één
bepaald onderwijssysteem. Blijkbaar is elk onderwijssysteem gevoelig aan
reproductie. In tegenstelling tot het effect van differentiatie op reproductie van
ongelijkheid, is er zeer weinig onderzoeksmateriaal beschikbaar over de relatie
tussen differentiatie en de vorming van attitudes. Het lijkt nogthans zeer
redelijk te veronderstellen dat de verschillende onderwijsvormen een culturele
of attitudinale specificiteit hebben. In eerste instantie zal hier dan ook
nagegaan worden of men werkelijk kan spreken van een culturele specificiteit
van de onderwijsvormen.

Uit die analyse, die gerapporteerd wordt vanaf blz. 9, zal blijken dat de
onderwijsvormen in Vlaanderen erg verschillend zijn. Het grootste verschil
tussen de onderwijsvormen is de nieuwe breuklijn. Deze ideologische as
structureert het Vlaams electoraal landschap. De nieuwe partijen ‘Agalev’ en
het ‘Vlaams Blok’ vormen er de uiteinden van. Het is fascinerend te vinden dat
deze ideologisch as precies het belangrijkste verschil is tussen de onderwijs-
vormen. Dat wil zeggen dat de ideologische conflictmaterie waarom het
Vlaams Blok en Agalev zijn ontstaan, eigenlijk al aanwezig is in het secundair
onderwijs en dat bovendien de differentiatie van leerlingen naar één van de
onderwijsvormen een zeer grote impact heeft op de positie die deze leerlingen
zullen innemen op die ideologische as. In het tweede deel van de analyse in
deze paper wordt geprobeerd de verschillen tussen de onderwijsvormen, de
nieuwe breuklijn dus, te verklaren. Daartoe worden vier typen verklaringen
ingevoerd.

1. De eerste verklaring gaat uit van een differentiële sociale achtergrond van
de leerlingen in de verschillende onderwijsvormen. Het lijkt denkbaar dat
de verschillen tussen de onderwijsvormen eigenlijk schijnverschillen zijn.
Dat kan het geval zijn als de verschillende sociale strata anders scoren op
een ideologische as als de nieuwe breuklijn en het bovendien zo blijkt te
zijn dat de sociale samenstelling van de onderwijsvormen erg verschillend
is. Er worden twee variabelen gebruikt om de sociale achtergrond in kaart
te brengen, nl. een samengestelde maat voor de sociaal-economische
status en dummy die weergeeft of de vader van de respondent veel met
werkloosheid geconfronteerd werd.

2. De tweede verklaring gaat uit van het in Vlaanderen gevreesde cascade-
effect. De meeste Vlaamse jongeren kiezen niet voor het technisch of het
beroepsonderwijs, ze komen erin terecht na herhaaldelijk falen in het
algemeen vormend onderwijs. Het gevolg daarvan zou zijn dat jongeren in
het beroepsonderwijs een veel grotere kans hebben schoolmoe en
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gedemotiveerd te zijn. Concreet zal in deze paper nagegaan worden of
dergelijke waterval-loopbanen een verklaring kunnen bieden voor de
gevonden verschillen tussen de onderwijsvormen.

3. De derde verklaring vertrekt van de vaststelling dat de sociale condities
waarin mensen leven, steeds gemediëerd zijn door hun perceptie op hun
sociale condities (Douglas 1978, Geertz 1983 (1972), Willis 1977). Daarom
werd een schaal ontwikkeld, de demotieschaal, om die perceptie te meten
(Pelleriaux 1995, Pelleriaux 1999). Meer specifiek meet de schaal in
hoeverre een respondent de indruk of het gevoel heeft, achtergesteld te
zijn. Concreet wordt dus nagegaan in hoeverre sociale demotie, dat is het
gevoel achtergesteld te zijn, een verklaring biedt voor de gevonden
verschillen tussen de onderwijsvormen.

4. De vorige drie verklaringen gaan uit van individuele condities of percepties
van die condities. Dat is niet erg sociologisch. Het is inderdaad denkbaar
dat de eigen sociale condities een invloed hebben op attitudes waarvan
jongeren drager zijn. Het is echter eveneens denkbaar dat de sociale
condities van medeleerlingen een invloed hebben op die attitudes. Op
dezelfde manier is het ook redelijk te veronderstellen dat het gevoel achter-
gesteld te zijn, een invloed heeft op attitudinale disposities. Het is
eveneens denkbaar dat dergelijke gevoelens die leven bij vrienden een
gelijkaardige invloed hebben. Het is niet onlogisch dat de survey-methode
lang ongevoelig is geweest voor die invloeden. Ze waren immers moeilijk of
niet te schatten. Het multilevel-model laat echter wel toe dergelijke effecten
te schatten. Survey-analyses zijn dus niet gedoemd tot methodologisch
individualisme. Concreet zal dus nagegaan worden in hoeverre de
verschillen tussen de onderwijsvormen te wijten zijn aan posities die
medeleerlingen innemen op de in punt 1 tot 3 genoemde variabelen.

4 Data

In het waardeonderzoek werd de eventuele invloed nagegaan van scholen op
de waarden van hun leerlingen (Elchardus, e.a. 1998)6. Het betreft een
schriftelijke bevraging van 4722 leerlingen in het laatste jaar van het
secundair onderwijs. Deze leerlingen werden bevraagd in 63 scholen. De
steekproef is gestratificeerd en geblokt, waarbij eerst een steekproef van

                                          
6 In het betreffende onderzoeksverslag is een gedetailleerd verslag van de

steekproeftrekking opgenomen. Het onderzoek naar de waardevorming op school
liep in opdracht van en werd gefinancierd door het Departement Onderwijs van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
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scholen – de blokken – werd getrokken. Uit het universum van de scholen
werden de instellingen verwijderd die enkel buitengewoon onderwijs of enkel
kunstsecundair onderwijs aanbieden. Ook de scholen die geen derde graad
aanbieden werden geweerd. De strata die gebruikt werden voor het trekken
van de scholen waren: de provincie, het schoolnet7 en de onderwijsvormen die
in de laatste graad worden aangeboden8. Het steekproefraster dat zo ontstaat
heeft 45 cellen9. Om te kleine cellen te vermijden werd de steekproef
disproportioneel getrokken. Dit had hoofdzakelijk tot gevolg dat leerlingen uit
het officieel onderwijs oversampled waren. Deze vertekening werd rechtgezet
via weging. De 4722 leerlingen die werden bevraagd werden aldus herleid tot
4696 respondenten. Alle analyses die hier worden gepresenteerd werden
berekend op de gewogen datafile.

Het veldwerk van het waardeonderzoek liep van 18 oktober 1996 tot 13 mei
1997. De leerlingen van de 63 scholen werd gevraagd een schriftelijke
vragenlijst in te vullen. Zij vulden die in tijdens een blok van twee
opeenvolgende lesuren (twee keer 50 minuten). Het invullen van de vragenlijst
duurde minder lang maar werd vooraf gegaan door een toelichting van de
onderzoekers. In alle gevallen was minstens één onderzoeker de hele periode
van twee lesuren aanwezig. Er werd een pauze voorzien ongeveer in het
midden van de enquête. Tijdens deze pauze werd extra uitleg gegeven over de
eerstvolgende vraag, nl. de retrospectieve bevraging van de schoolloopbaan.
We hopen dat deze procedure de kwaliteit van deze vrij moeilijke
retrospectieve bevraging heeft verhoogd. Naast de bevraging van de
schoolloopbaan werden een twintigtal waardeschalen, kenmerken van het
gezin, participatie aan het verenigingsleven, het gebruik van massamedia,
vrijetijdsbesteding en een aantal vragen over de school voorgelegd.

5 Culturele differentiatie tussen de onderwijsvormen

Om het verschil tussen de onderwijsvormen op het vlak van houdingen na te
gaan werd een discriminantanalyse uitgevoerd. Als afhankelijke variabele
werd de vorm ingevoerd in 3 categorieën, ASO, TSO en BSO. Als

                                          
7 Er werden drie netten onderscheiden nl. het Vrij onderwijs, het

Gemeenschapsonderwijs en het Officieel gesubsidieerd onderwijs (onderwijs
ingericht door de steden en de provincies).

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

9 Nl. 5 provincies x 3 netten x 3 onderwijsvormen.
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onafhankelijke veariabelen werden 20 attitudeschalen ingevoerd. De
discriminantanalyse geeft aan dat de leerlingen uit het algemeen vormend
onderwijs en de leerlingen uit het beroeps in belangrijke mate van elkaar
verschillen voor wat betreft de houdingen. Tabel 1 geeft aan dat 67.5% van de
leerlingen uit het ASO juist geclasseerd kunnen worden op basis van hun
houdingen. Dat is ook het geval voor 60.5% van de leerlingen uit het BSO. De
leerlingen uit het TSO worden niet beter geclasseerd dan bij toeval. In totaal
werd 55.5% van alle leerlingen juist geplaatst. Wilks’ λ is voor de eerste
discriminantfunctie 0.72, voor de tweede functie is λ=0.98.
TABEL 1 : DISCRIMINANTANALYSE VAN DE ONDERWIJSVORMEN: CLASSIFICATIERESULTATEN,

RIJPERCENTAGES.

Voorspelde onderwijsvorm
Onderwijsvorm ASO TSO BSO
ASO 67.5 21.5 11.0
TSO 32.1 35.8 32.1
BSO 18.4 21.2 60.5

Tabel 2 geeft de gemiddelde score van de drie onderwijsvormen op de twee
discriminantfuncties. De eerste functie geeft het verschil tussen de leerlingen
uit het ASO en deze uit het BSO. De laatste groep zit anderhalve standaard-
afwijking hoger op die functie dan de eerste. De leerlingen uit het TSO scoren
tussen de beide andere vormen in.
TABEL 2 : DISCRIMINANTANALYSE VAN DE ONDERWIJSVORMEN: GEMIDDELDE SCORE VAN DE

ONDERWIJSVORMEN OP DE BEIDE DISCRIMINANTFUNCTIES.

Onderwijsvorm Functie 1 Functie 2
ASO -0.62 -0.06
TSO 0.24 0.20
BSO 0.86 -0.17

Het discriminant-algoritme poogt met een tweede functie het verschil te
maken tussen het TSO en de beide andere onderwijsvormen. Het grootste op
deze functie is tussen de leerlingen van het BSO en deze van het TSO. Dat
verschil bedraagt slechts 0.37 standaardafwijking. Het gemiddeld verschil
tussen het ASO en het TSO is slechts een vierde standaardafwijking. Ook
daaruit valt af te leiden dat enkel de eerste functie veel bijdraagt aan het
classeren van de drie groepen. Tabel 3 geeft de correlaties van de 20
attitudeschalen met de beide discriminantfuncties. Gemiddeld scoren
jongeren uit het BSO hoog op de eerste functie, jongeren uit het ASO scoren
gemiddeld laag op de eerste functie. De jongeren uit het TSO scoren tussen de
beide andere onderwijsvormen in.
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TABEL 3 : DISCRIMINANTANALYSE VAN DE ONDERWIJSVORMEN: CORRELATIES VAN DE ATTITUDESCHALEN
MET DE TWEE DISCRIMINANTFUNCTIES.

Attitudeschalen Functie 1 Functie 2
Voorkeur voor harde repressie 0.64 0.43
Libertaire sexuele en bio-ethische opvattingen -0.60 0.46
Etnocentrisme 0.51 0.41
Politiek cynisme 0.48 0.22
Utilitair individualisme 0.34 -0.14
Belang dat gehecht wordt aan zelfontplooiing -0.26 -0.24
Traditionele rolopvattingen 0.25 -0.02
Mate van geloof in alternatieve opvattingen 0.22 -0.16
Schoolwelbevinden -0.20 -0.25
Belang dat gehecht wordt aan authenticiteit -0.12 0.16
Exclusiviteit van partnerrelatie 0.10 0.15
Pessimistisch toekomstbeeld 0.10 0.15
Relatie met ouders, hoog is veel ruzie 0.09 -0.11
Arbeidsethiek 0.08 -0.11
Belang van vriendschapsrelaties -0.06 0.20
Belang van autonomie 0.06 0.06
Belang van verbondenheid met anderen -0.05 -0.03
Positief zelfbeeld -0.04 -0.11
Sociaal-economische breuklijn, laag is voor herverdeling 0.02 -0.27
Burgerzin 0.02 -0.09

Het grootste verschil tussen de onderwijsvormen blijkt de mate waarin met
hard wil optreden tegen normoverschrijdingen. Leerlingen van het BSO
menen in grotere mate dan leerlingen uit het ASO dat men zonder
schuldgevoelens een inbreker kan doden, dat verkrachters zouden moeten
gecastreerd worden en dat de doodstraf opnieuw ingevoerd zou moeten
worden. Leerlingen uit het algemeen vormend onderwijs menen eerder dan
leerlingen uit het beroeps dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces, ook
de zwaarste misdadigers. Het ASO is permissiever ten aanzien van morele
kwesties dan het BSO. Leerlingen uit het ASO menen in grotere mate dan de
leerlingen uit het BSO dat abortus, euthanasie en zelfmoord in sommige
gevallen aanvaardbaar zijn. Leerlingen uit het BSO zijn etnocentrischer dan
de leerlingen uit het ASO, ze staan negatiever tegenover migranten.

Deze drie verschillen, de grotere hardheid in het BSO, de veel lagere
permissiviteit inzake morele kwesties en het etnocentrisme wijzen in dezelfde
richting. Het gaat over de gehechtheid aan regels. Jonge mensen in het
beroepssecundair hebben veel meer het gevoel dat de regels op zichzelf
belangrijk zijn. Dat de maatschappelijke orde zoals wij die vandaag kennen
een ‘natuurlijke’ orde is. Mensen in het algemeen secundair hebben meer het
gevoel dat de dingen ook anders zouden kunnen georganiseerd zijn dan ze nu
zijn. Ze gaan veel meer achter de regels kijken. Vandaar dat ze het ook
denkbaar achten dat euthanasie in sommige gevallen zinvol kan zijn, dat
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homosexualiteit ‘normaal’ is, dat ze begrijpen dat culturen kunnen verschillen
en dat ze vanuit die wetenschap ook toleranter zijn tegenover mensen met
andere opinies en levenswijzen (Gabennesch 1972). Misschien is dat één van
de belangrijkste verschillen tussen het algemeen- en het beroepssecundair
onderwijs. Het algemeen secundair onderwijs geeft mensen veel meer de
sleutels tot het begrijpen van onze en andere samenlevingen. Het relatief zijn
van de orde zoals we ze vandaag kennen, de contingentie van de samenleving
lijkt bij mensen uit het beroepssecundair onderwijs erg bedreigend over te
komen.

Jongeren uit het beroepssecundair onderwijs voelen zich minder betrokken bij
de ruimere wereld. Ze voelen minder interesse voor politiek, voor dingen die in
het buitenland gebeuren. Ze hebben het gevoel dat ze geen enkele invloed
hebben op het politiek systeem, dat maakt dat ze er niet in geïnteresseerd
zijn. De leerlingen van het beroepssecundair onderwijs scoren gemiddeld
hoger op onze schaal voor utilitair individualisme. Deze schaal meet het
gevoel dat mensen toch alleen maar hun eigen belang nastreven en dat
solidariteit en liefdadigheid maar vaag gepraat is. Waar het volgens hen over
gaat is geld en macht, de rest zijn praatjes. Naast de mindere interesse in het
BSO voor de ruimere wereld, hechten jongeren uit het BSO ook minder belang
aan zelfontplooiing dan jongeren uit het algemeen vormend onderwijs. De
leerlingen uit het BSO stappen niet mee met het modeverhaal over
permanente vorming en authenticiteit. Ze zijn blij als ze hun vak kennen en
voelen niet de behoefte ook nog authentiek te zijn. De leerlingen in het BSO
zijn wat traditioneler in hun visie op de maatschappelijke rol van vrouwen en
mannen. Ze zijn iets meer gewonnen voor de stelling dat mannen maar beter
de kost verdienen en dat vrouwen zich toch maar beter kunnen bezig houden
met het opvoeden van kleine kinderen en het huishoudelijk werk. Dit element
sluit ook aan bij hun voorkeur voor vaste en duidelijke regels.
Maatschappelijke verandering is in hun ogen zeker niet altijd een vooruitgang.

De eerste discriminantfunctie is sterk verwant aan een andere ideologische
as, de nieuwe breuklijn (Elchardus 1994a, 1994b, 1996, 1996, Elchardus en
Pelleriaux 1998). Die nieuwe breuklijn blijkt in Vlaanderen het electoraal
landschap te structureren. De nieuwe partijen Agalev en Vlaams Blok zijn
ontstaan op de beide uiteinden van die ideologische as. Op basis van het
verkiezingsonderzoek van 1991 en 1995 werd de nieuwe breuklijn
geconstrueerd als een aggregaat van vijf variabelen: etnocentrisme,
autoritarisme, utilitair individualisme, politiek cynisme en post-materialisme.
Figuur 1 geeft de resultaten van een confirmatieve factoranalyse voor de
nieuwe breuklijn.
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FIGUUR 1 : CONSTRUCTIE VAN DE NIEUWE BREUKLIJN: VERKIEZINGSONDERZOEK VAN 1991 EN 1995, N =
4646
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Figuur 2 geeft het electoraal landschap in Vlaanderen tussen 1991 en 1995.
Elders werd ruim ingegaan op de verandering van de partij-electoraten tussen
de beide wetgevende verkiezingen van 1991 en 1995 (Elchardus en Pelleriaux
1998). Hier kan volstaan worden met de centrale bevinding dat de
verschillende electoraten wel degelijk verdeeld zijn op de nieuwe breuklijn. Er
blijkt bovendien dat de electoraten van de ‘nieuwe’ partijen, Agalev en Vlaams
Blok, de uitersten vormen van de nieuwe conflictas.
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FIGUUR 2 : ELECTORAAL LANDSCHAP VLAANDEREN, VERKIEZINGEN VAN 1991 EN 1995
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De gemiddelde score op de beide breuklijnen van de electoraten in uitgedrukt in z-scores.
Omwille van de leesbaarheid van de labels, werd de schaal op de x en de y-as niet gelijk
gehouden. De visuele afstanden tussen de electoraten zijn dus niet te interpreteren.

De associatie tussen de nieuwe breuklijn en die discriminantfunctie is erg
groot. Van alle attitudes die in de discriminantanalyse werden opgenomen
laadt etnocentrisme het derde hoogste op de functie. Etnocentrisme is ook een
centraal onderdeel van de nieuwe breuklijn. Hetzelfde geldt voor politiek
cynisme en utilitair individualisme. Deze twee houdingen laden respectievelijk
het vierde en het vijfde hoogst op de discriminantfunctie. De post-
materialisme index, die een zwakker onderdeel vormt van de nieuwe
breuklijn, is niet opgenomen in het waardeonderzoek. De schaal voor
autoritarisme, die opgenomen werd in het verkiezingsonderzoek en deel
uitmaakt van de nieuwe breuklijn, is evenmin opgenomen in het
waardeonderzoek. Een aantal van de items handelt over de gezagspositie van
ouders tegenover hun kinderen. Het leek, bij het opmaken van de
vragenlijsten, niet zo zinvol deze schaal te bevragen bij leerlingen van het
laatste jaar secundair onderwijs. De autoritarismeschaal sluit echter zeer
goed aan bij de voorkeur voor een harde repressie, die wel in het
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waardeonderzoek werd bevraagd. Deze houding is, van de schalen die werden
opgenomen in de discriminantanalyse, het belangrijkste verschil tussen het
ASO en het BSO. Tabel 4 geeft de resultaten van de
hoofdcomponentenanalyse voor de vier breuklijnhoudingen die werden
opgenomen in het waardeonderzoek.
TABEL 4 : LADINGEN VAN DE VIER BREUKLIJNHOUDINGEN OP DE EERSTE HOOFDCOMPONENT. CRONBACH’S

α INDIEN DE BETREFFENDE SCHAAL WORDT WEGGELATEN.

Items Lading α zonder
Voorkeur voor harde repressie 0.78 0.56
Etnocentrisme 0.81 0.54
Politiek cynisme 0.59 0.69
Utilitair individualisme 0.67 0.65

Er is slechts één hoofdcomponent met een eigenwaarde groter dan één. Deze eigenwaarde
is 2.06. Cronbach’s α voor een additieve schaal is 0.68.

Ook bij de leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs hangen de
houdingen van de nieuwe breuklijn voldoende samen om ze te zien als één
complex. Belangrijker dan de exacte operationalisering van de nieuwe
breuklijn is het verband tussen dat complex en de verschillen tussen de
onderwijsvormen. De product-momentcorrelatie tussen de breuklijn, zoals
geoperationaliseerd in Tabel 4 en de discriminantfunctie zoals berekend in
Tabel 3, blz. 11 is 0.76. Dat wil zeggen dat 58% van de variantie van de
nieuwe breuklijn en discriminantfunctie gemeenschappelijk is. We kunnen
m.a.w. volhouden dat de positie op de nieuwe breuklijn het belangrijkste
verschil is tussen de onderwijsvormen.

6 Model voor de verklaring van de nieuwe breuklijn

Multilevel-modellen laten toe verschillende eenheden van analyse tegelijkertijd
te beschrijven, met dien verstande dat de eenheden van analyses genest zijn
in elkaar. Het model wordt bvb. vaak toegepast in
schooleffectiviteitsonderzoek. In dergelijk onderzoek worden de gegevens
verzameld op leerlingniveau. Zo zal de onderzoeker indicatoren van de sociale
achtergrond van de leerlingen opmeten. De effectiviteit van de school – de
afhankelijke variabele in dit voorbeeld – is een kenmerk van de school, niet
van de leerlingen. Deze effectiviteit zal wellicht functie zijn van de sociale
samenstelling van de school, een maat die afgeleid is van de metingen op
leerling-niveau (Kreft en De Leeuw 1998: 1). De hypothese die in dit hoofdstuk
getoetst zal worden is zeer gelijkaardig. Het idee is dat de concentratie van een
bepaald kenmerk een invloed kan hebben die losstaat van het al of niet
hebben van het betreffende kenmerk. Het is duidelijk dat ‘de concentratie van
een kenmerk’ een eigenschap is van een ‘hoger’ analyseniveau dan het
kenmerk zelf. Zo is de sociale achtergrond van een leerling een kenmerk van



[16]

die leerling, de concentratie van leerlingen uit de lagere strata in een bepaalde
klas is een eigenschap van die klas. Multilevel-modellen laten bovendien toe
de invloed te modelleren van kenmerken die opgemeten zijn op verschillende
analyseniveau’s. Zo is het bvb. denkbaar dat de klasgrootte een invloed heeft
op de prestaties van een leerling. Klasgrootte is een kenmerk van een hoger
analyseniveau dan de prestaties van een leerling. Precies daarom worden
multilevel-modellen ook ‘contextuele modellen’ genoemd.

Voor de hier gebruikt gegevens is het vrij makkelijk twee niveau’s van analyse
te onderscheiden. De enquêtes werden nl. afgenomen in scholen. Een eerste
niveau zou dan het leerling-niveau zijn, het tweede de school. Dat is echter
een erg ruwe beschrijving van de werkelijkheid, die bovendien tot onder- en
overschatting van parameters zal leiden (Opdenakker en Van Damme 1998).
Indien we willen nagaan of de bvb. de concentratie leerlingen met
schoolachterstand een invloed heeft op de attitudes, is het niet zo zinvol enkel
te kijken naar de proportie leerlingen in een school die achterstand opliepen.
Belangrijker lijkt het na te gaan of er geen invloed is van de proportie
leerlingen in een klas die achterstand opliep. Er moet, kortom, overgestapt
worden op modellen waarin drie hiërarchische niveau’s onderscheiden
worden: de leerling, de klas en de school. Het is, in het Vlaams secundair
onderwijs, echter helemaal niet duidelijk meer wat precies bedoeld wordt met
een ‘klas’. In bijna alle scholen worden leerlingen uit verschillende richtingen
samengezet om gemeenschappelijke vakken te volgen. In veel gevallen krijgen
leerlingen uit verschillende richtingen méér uren samen les dan ze apart les
volgen. In sommige scholen zijn dergelijke constructies erg ingewikkeld. Zo
kunnen de leerlingen van de ‘Latijn-wiskunde’ samenzitten met de leerlingen
van ‘wiskunde-wetenschappen’ voor bijna alle vakken behalve Latijn,
waarvoor ze dan weer samenzitten met de leerlingen uit de ‘Grieks-Latijnse’.
De leerlingen ‘wiskunde-wetenschappen’ kunnen in een dergelijke constructie
samenzitten met deze van ‘moderne talen-wetenschappen’ voor de
wetenschapsvakken. Het is, kortom, zeer de vraag hoe de leerlingen in een
dergelijke situatie hun klas definiëren. Voor de onderzoeker is het erg
onduidelijk hoe in een dergelijke situatie een groep leerlingen moet
gedefiniëerd worden als een klas. Er is daarom gekozen voor een eenduidige,
maar niet ideale, oplossing. De opdeling die in de volgende analyses wordt
gebruikt is deze in ‘administratieve groepen’. Elke leerling behoort tot één en
slechts één administratieve groep. Een adminstratieve groep is een
studierichting in een bepaald jaar. Zo is het vierde jaar ‘wiskunde-
wetenschappen’ een administratieve groep, net als het zesde jaar ‘industriële
wetenschappen’. Deze indeling van de leerlingen is zeker niet ideaal. Het is,
zoals reeds aangegeven, mogelijk dat leerlingen voor een substantieel deel van
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hun lestijd samenzitten met leerlingen uit andere administratieve groepen.
Bovendien is het zelfs mogelijk dat een bepaalde, grote, administratieve groep
gesplitst worden in meerdere klasgroepen.

Het laatst genoemde nadeel echter, dat leerlingen van een bepaalde
administratieve groep gesplitst worden in meerdere klasgroepen, zal zeldzaam
zijn in het laatste jaar van het secundair onderwijs. De differentiatie van de
leerlingen in verschillende richtingen is immers voltooid op dat punt van de
onderwijsloopbaan10. Dat heeft tot gevolg dat de administratieve groepen in
het laatste jaar meestal kleiner zijn. Dat leerlingen van verschillende adminis-
tratieve groepen voor een belagrijk deel van hun onderwijstijd samenzitten, is
wel een probleem voor de volgende analyses. Er zijn echter twee argumenten
om deze opdeling wel te gebruiken: (1) de eenvoud van deze opdeling en (2) de
mogelijkheid dat leerlingen hun klas toch definiëren als de groep leerlingen
waar ze altijd mee samenzitten. Het is denkbaar dat leerlingen van het 6e jaar
‘industriële wetenschappen’, die om en bij de 20 lesuren samenzitten met de
leerlingen van het 6e jaar ‘techniek wetenschappen’, zich toch eerder
betrokken voelen bij de leerlingen van hen eigen administratieve groep, dan
bij de leerlingen van de laatst genoemde groep.

Om de analyses met de nieuwe breuklijn als afhankelijke variabele te kunnen
inschatten, moet eerst een nulmodel geschat geschat worden. Tabel 5 geeft de
parameters van dit model.
TABEL 5 : NULMODEL VOOR DE NIEUWE BREUKLIJN. DRIE LEVEL MODEL MET DE LEERLING, DE

ADMINISTRATIEVE GROEP EN DE SCHOOL ALS LEVELS.

Vaste parameters Varianties ModelfitModel Parameter Schatting Crit.Ratio Parameter Schatting Crit.Ratio -2LL
Const. -0.0567 0.9815 Const. (1) 0.7407 43.7507

Const. (2) 0.0993 6.9614Nul-
model Const. (3) 0.1880 4.7706 11809

De variantie van de nieuwe breuklijn verdeelt zich als volgt over de drie meetniveau’s:
72.1% op leerlingniveau, 9.6% op niveau van de administratieve groep en 18.3% op
niveau van de school.

De positie die wordt ingenomen op de nieuwe breuklijn is geclusterd op niveau
van de administratieve groep en de school. Leerlingen uit dezelfde adminis-
tratieve groep en uit dezelfde school lijken op elkaar, voor wat betreft de
positie die ze innemen op de nieuwe breuklijn. De critical Ratio die hier en in
de volgende analyses zal gerapporteerd worden, is de ratio tussen de

                                          
10 Dat in tegenstelling tot bvb. het eerste jaar van het secundair onderwijs waar er

maar twee administatieve groepen zijn, nl. het eerste leerjaar A en het eerste
leerjaar B.
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parameterschatting en de standaardfout van die schatting. De absolute
waarde van die ratio moet groter dan 2 zijn om tot significantie te kunnen
besluiten. Consistent met de stelling dat sociale condities steeds gemediëerd
worden door de perceptie van de geïnterviewden op die condities zal eerst de
demotieschaal worden ingevoerd ter verklaring van de nieuwe breuklijn. Deze
schaal geeft weer in hoeverre jongeren het gevoel hebben niet mee te tellen in
de samenleving11. De afhankelijke variabele in het model is dus de nieuwe
breuklijn, de onafhankelijke variabele is sociale demotie. Tegelijkertijd wordt
ook de concentratie leerlingen met demotie ingevoerd als verklarende
variabele. Die concentratie wordt geoperationaliseerd als de proportie
leerlingen in een administratieve groep en school die in het hoogste kwartiel
van de verdeling van demotie scoren. Tabel 6 geeft de parameters voor dit
model.
TABEL 6 : MODEL VOOR DE NIEUWE BREUKLIJN. DEMOTIE EN DE CONCENTRATIE LEERLINGEN MET EEN

HOGE SCORE VOOR DEMOTIE WERDEN INGEVOERD ALS VERKLARENDE VARIABELE.

Vaste parameters Varianties ModelfitModel Parameter Schatting Crit.Ratio Parameter Schatting Crit.Ratio -2LL
Const. -0.7313 7.3409 Const. (1) 0.6549 29.8360
Demotie 0.2376 17.8378 Const. (2) 0.0710 6.1965
Con. Dem. AG 0.3806 3.3445 Const. (3) 0.0697 4.0683

Nieuwe
breuk-
lijn

Con. Dem. SL 2.3670 6.1915 11425

∆-2LL(tov nulmodel)= 384, dF= 5, P< 0.00005. R²(leerling)= 11.6%, R²(adm.groep)= 28.5%,
R²(school)= 63.0%, R²= 22.6%. Er zijn twee significante covarianties tussen de
onafhankelijke variabelen, nl. (1) tussen demotie en de concentratie leerlingen met een
hoge score op de demotieschaal in een school en (2) tussen de concentratie leerlingen met
een hoge score voor demotie in de school en de concentratie dergelijke leerlingen in de
administratieve groep. De parameters van het weergegeven model zijn deze waarin de
twee covarianties werden geschat.

In totaal verklaart het model bijna een kwart van de variantie van de nieuwe
breuklijn. Van de 18.3% variantie die geclusterd is op schoolniveau wordt
bijna twee derden verklaard. Als de analyse stepwise wordt uitgevoerd, blijkt
dat demotie 10.3% van de variatie van de nieuwe breuklijn verklaart. De
concentratie van leerlingen met een hoge score op de demotieschaal in de
administratieve groep en de school verklaart bijkomend 7.8% van demotie12.
Onafhankelijk van de eigen positie op de demotieschaal verklaart de
concentratie van leerlingen met demotie bijna 8% van de positie op de nieuwe

                                          
11 Typerende uitspraken voor de schaal zijn bvb. ‘Mensen als mijn ouders en ik hoeven

geen mooie toekomst te verwachten’ en ‘Eigenlijk heb ik al geen hoop meer op een
goede job’. De Cronbach’s α voor de additieve schaal is 0.77.

12 De rest van de verklaarde variantie, 4.5%, wordt opgenomen door de covarianties
tussen de onafhankelijken.
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breuklijn. Leerlingen met een gegeven positie op de demotieschaal scoren dus
hoger op de nieuwe breuklijn in een school of een administratieve groep waar
meerdere leerlingen het gevoel hebben niet mee te tellen in de samenleving.
Als conclusie bij dit model kan weerhouden worden dat het gevoel
achtergesteld te zijn een belangrijke invloed heeft op de positie die wordt
ingenomen op de nieuwe breuklijn. Echter men kan ook volhouden dat,
onafhankelijk van het gevoel achtergesteld te zijn, leerlingen in
administratieve groepen en scholen waar veel leerlingen het gevoel hebben
achtergesteld te zijn, hoger (rechtser) scoren op de nieuwe breuklijn.

Er werd uitgegaan van de stelling dat de invloed van condities op attitudes
steeds gemediëerd werd door de perceptie van de condities. Het is echter best
mogelijk dat de schaal voor sociale demotie een onvolkomen maat is voor die
percepties. Om die mogelijkheid te onderzoeken werd uitgegaan van het model
in Tabel 6, waarin de positie op de nieuwe beuklijn wordt verklaard op basis
van de mate waarin leerlingen zich achtergesteld voelen en de concentratie
leerlingen die zich achtergesteld voelen. Aan dat model werd dan de sociaal-
economische status van de leerlingen en de concentratie leerlingen die uit de
laagste sociaal-economische strata afkomstig zijn, toegevoegd. Dezelfde
procedure werd herhaald de werkloosheidsgeschiedenis van de vader, voor de
schoolachterstand van de leerlingen, voor de vormverandering op basis van
een B-attest en op basis van een C-attest. De variabelen die een significante
invloed hebben op de positie die wordt ingenomen op de nieuwe breuklijn,
werden weerhouden. Op basis van die variabelen werd een globaal model
gemaakt. De variabelen die niet significant bleken in dat model werden eruit
gehaald. Tenslotte werd gekeken naar eventuele significante covarianties
tussen de onafhankelijke variabelen. Tabel 7 geeft de parameters van dat
globale model.
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TABEL 7 : GLOBAAL MODEL VOOR DE NIEUWE BREUKLIJN.

Vaste parameters Varianties ModelfitModel Parameter Schatting Crit.Ratio Parameter Schatting Crit.Ratio -2LL
Const. -0.6446 7.6230 Const. (1) 0.6378 28.7039
Demotie 0.2329 17.3418 Const. (2) 0.0538 5.4102
Con. Dem. AG 0.3463 3.1917 Const. (3) 0.0450 3.7112
Con. Dem. SL 1.3370 3.5999
SES -0.0673 4.6885
WLH -0.1191 3.1032
Con. B AG 0.4813 4.0445

Nieuwe
breuk-
lijn

Con. B SL 0.8455 2.8739 11384

∆-2LL(tov model in Tabel 6)= 41, dF= 5, P< 0.00005. R²(leerling)= 13.9%, R²(adm.groep)=
45.9%, R²(school)= 76.1%, R²= 28.4%. De twee significante covarianties uit het model in
Tabel 613 blijven ook significant in dit model. Bovendien is er een significante covariantie
tussen de concentratie leerlingen in de administratieve groep die van vorm veranderden
op basis van een B-attest en de concentratie van dergelijke leerlingen in de school. De
parameters van het weergegeven model zijn deze waarin de drie covarianties werden
geschat.

Het model in Tabel 6, waar de positie op de nieuwe breuklijn werd verklaard
op basis van enkel de mate waarin leerlingen zich achtergesteld voelen en de
concentratie leerlingen die zich achtergesteld voelen, verklaard reeds 22.6%
van de variantie van de nieuwe breuklijn. Het model in Tabel 7 verklaart 5.7%
méér van de variantie van de nieuwe breuklijn. Die 5.7% is de variantie die
extra wordt verklaard door de sociaal-economische status, de werkloosheids-
geschiedenis van de vader en de concentratie leerlingen die van vorm
veranderden op basis van een B-attest. Het blijkt dus dat die laatste
variabelen geen al te grote invloed hebben op de nieuwe breuklijn,
onafhankelijk van het gevoel achtergesteld te zijn. Het model zoals het in
Tabel 7 werd gerapporteerd is stapsgewijs opgebouwd. Tabel 8 geeft de
verklaarde variantie op elk meetniveau – leerling, administratieve groep en
school – na elke stap in de opbouw van het model.

                                          
13 Namelijk (1) tussen demotie en de concentratie leerlingen met een hoge score op de

demotieschaal in een school en (2) tussen de concentratie leerlingen met een hoge
score voor demotie in de school en de concentratie dergelijke leerlingen in de
administratieve groep.
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TABEL 8 : VERKLAARDE VARIANTIE VAN DE NIEUWE BREUKLIJN NA ELKE STAP

Percentage verklaarde variantieStappen in de opbouw van het model Leerling A.Groep School Totaal
Demotie 5.9 20.7 22.1 10.3
Concentratie demotie 5.8 25.9 62.5 18.1
Covarianties demotie en concentratie 11.6 28.5 62.9 22.6
SES en werkloosheidsgeschiedenis vader 11.6 34.0 64.5 23.4
Concentratie vormverandering B-attest 11.7 43.2 76.5 26.6
Covariantie concentratie school en A.G. 13.9 45.9 76.0 28.4

Na controle voor sociale demotie, verklaart de individuele achterstelling van
de leerlingen – sociaal economische status en de werkloosheidsgeschiedenis
van de vader – 0.8% van de variantie van de nieuwe breuklijn. Achterstelling
heeft m.a.w. slechts een zeer kleine rechtstreekse – los van het gevoel
achtergesteld te zijn – invloed op de positie die wordt ingenomen op de nieuwe
breuklijn. De concentratie leerlingen – in de administratie groep en de school
– afkomstig uit de laagste sociaal economische strata, heeft geen significante
invloed op de nieuwe breuklijn, na controle voor het gevoel achtergesteld te
zijn. Dat geldt ook voor de concentratie leerling die thuis met werkloosheid
werden geconfronteerd. Na controle voor demotie heeft cascade – het moeten
van vorm veranderen in het secundair onderwijs – geen significante invloed
meer op de positie die wordt ingenomen op de nieuwe breuklijn. De
concentratie leerlingen – in de administratieve groep en de school – die van
vorm veranderden op basis van een B-attest heeft wel een (beperkte)
rechtstreekse invloed op de positie die wordt ingenomen op de nieuwe
breuklijn. Na controle voor demotie en sociale condities verklaart deze
concentratie nog 3.2% van de variantie van de nieuwe breuklijn. In het
algemeen kan de concentratiehypothese zeker niet verworpen worden.
Concentratie heeft wel degelijk een invloed op de positie die wordt ingenomen
op de nieuwe breuklijn. In totaal verklaren de variabelen die concentratie
indiceren 11% van de nieuwe breuklijn14. Cultuursociologisch is dat uitermate
relevant. Theoretisch is het idee reeds lang verworven dat cultuur niet kan
gereduceerd worden tot individuele attitudes. In termen van statistische
beschrijvingen was dat, vóór de formalisering van het multilevel-model, zeker
geen evidentie.

                                          
14 Het grootste deel van die 11% door concentratatie verklaarde variantie komt van de

concentratie leerlingen die het gevoel hebben achtergesteld te zijn, nl. 7.8%. Het
tweede deel, 3.2%, komt van de concentratie leerlingen die van vorm veranderden
op basis van een B-attest.
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7 Besluit

De onderwijssociologie heeft grote aandacht besteed aan de invloed van
differentiatie van leerlingen op de reproductie van ongelijkheid. Er werd veel
minder aandacht geschonken aan de eventuele invloed van die differentiatie
op houdingen en attitudes. Toch bleek dat de verschillende onderwijsvormen
in Vlaanderen erg specifiek zijn voor wat betreft de attitudes die er leven. Het
belangrijkste verschil tussen het algemeen vormend onderwijs en het beroeps-
secundair onderwijs bleek de nieuwe breuklijn te zijn. Die ideologische
conflictas is maatschappelijk erg relevant omdat hij het electoraal landschap
in Vlaanderen structureert. Het is op de uiteinden van die clivage dat de
nieuwe partijen, ‘Agalev’ en het ‘Vlaams Blok’ zijn ontstaan.

De belangrijkste vraagstelling in deze paper was hoe die verschillen te
verklaren zijn. De eerste verklaring waar sociologen intuïtief aan denken zijn
differentiële condities van leerlingen in het beroepsonderwijs en leerlingen in
het algemeen vormend onderwijs. In het geval van leerlingen in het secundair
onderwijs kunnen die condities van tweeërlei aard zijn. Het kan, ten eerste,
verschillen in sociaal-economische achtergrond betreffen. Ten tweede is de
schoolloopbaan die de leerlingen achter de rug hebben ook te begrijpen als
condities waarin die leerlingen leven. Vooral dat laatste heeft in Vlaanderen
veel aandacht gekregen. Men vreest dat leerlingen in zogenaamde ‘waterval-
loopbanen’ een grote kans hebben gedemotiveerd te zijn en te maken krijgen
met allerlei schoolproblemen. De stelling echter dat dergelijke sociale
condities een rechtstreeks effect hebben op de attitudes van leerlingen is
theoretisch moelijk houdbaar. Condities hebben slechts een invloed via de
perceptie van die condities. Om die perceptie in kaart te brengen, werd een
schaal voor sociale demotie geconstrueerd. Uit de analyse bleek dat demotie
een belangrijke invloed heeft op de positie die wordt ingenomen op de nieuwe
breuklijn. De rechtstreekse invloed van sociale condities, sociale achtergrond
en verschillen in schoolloopbaan, op de houdingen is erg klein en is wellicht
te wijten aan de beperktheid van de demotieschaal.

Een derde belangrijke stelling die in deze paper werd naar voor geschoven is
dat contexten relevant zijn. Het zijn niet enkel de eigen sociale condities en de
perceptie daarvan, die een invloed hebben op de overtuigingen van jongeren.
De condities van medeleerlingen en de gevoelens van achterstelling die leven
bij medeleerlingen spelen een rol in de ontwikkeling van houdingen als
autoritarisme, etnocentrisme en andere.
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