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HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGEN,
ONDERZOEKSONTWERP EN MEETINSTRUMENTEN
1.1

ONDERZOEKSVRAGEN

De laatste jaren gaat er in binnen- en buitenland steeds meer aandacht naar de participatie
van leerlingen op school. In november 1989 aanvaardde de Verenigde Naties de
Conventie van de Rechten van het Kind1, voor velen de eerste conventie die echt
wezenlijk aandacht schenkt aan het promoten en beschermen van kinderrechten
wereldwijd. Volgens E. Verhellen (1991) worden door deze Conventie voor het eerst een
aantal zelfbeschikkingsrechten aan kinderen toegekend die ontegensprekelijk nog zullen
moeten worden gerealiseerd in het onderwijs. Ook anderen zijn van mening dat een
aantal participatierechten doelen op het onderwijs, en achten het eveneens zeer
twijfelachtig dat ze vandaag effectief worden toegepast (Franklin, 1995; Jeffs, 1995;
Melton & Limber, 1992).
Hoewel vrijwel iedereen het er over eens is dat in de huidige scholen leerlingen niet meer
uitsluitend kunnen worden beschouwd als passieve actoren waaraan men kennis
onderwijst, zijn de voorbeelden van een actieve aanpak van het leerproces schaars. In de
uitgebreide literatuur over burgerschapseducatie in het onderwijs wordt nagenoeg altijd
verwezen naar de belangrijke rol die actieve participatie hierin heeft te vervullen.
Concrete verwijzingen naar de praktijk van participatie, laat staan een evaluatie ervan,
blijven evenwel vaak achterwege.
Een eerste vraag die we daarom willen beantwoorden, is welke participatiekanalen op
Vlaamse scholen aanwezig zijn. Via binnen- en buitenlandse literatuur hebben we een
aantal wederkerende participatiekanalen en –modellen gevonden, maar het is nergens
duidelijk welke kanalen en modellen met welke frequentie voorkomen. Hoewel we wel
een vermoeden hebben dat leerlingenraden het meest verspreid zijn, kan niemand zeggen
op welke manier deze kanalen (best) worden georganiseerd, welke bevoegdheden ze over
het algemeen hebben, enz. In een onderzoek uitgevoerd door de Vakgroep Sociologie van
de VUB over waardevorming in het secundair onderwijs (Elchardus, Kavadias &
Siongers, 1998) is duidelijk geworden dat participatie aan het leven op school, gunstige
effecten heeft op de waarden van jongeren. De onderzoekers vonden evenwel dat niet het
bestaan van een leerlingenraad op zich een positieve invloed had, maar wel een aantal
specifiekere aspecten van dit leerlingenorgaan. Zo bleek de actieve deelname aan
leerlingencomités of extra-curriculaire activiteiten of de mate van bespreekbaarheid van
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thema’s op de leerlingenraad veel belangrijker te zijn dan het bestaan op zich. Daarom is
het in dit onderzoek van groot belang, naast de vragen naar de aanwezigheid van
verschillende participatiekanalen en de wijze van organisatie van deze kanalen, te peilen
naar een aantal meer specifieke kenmerken van de kanalen. Zo blijkt (uit ander
onderzoek) het hebben van een budget, en een redelijke autonomie over het spenderen
van dit budget, het krijgen van begeleiding of vorming, het beschikken over goede
communicatiekanalen, of de mate waarin men zoveel mogelijk leerlingen kan
mobiliseren, zeer belangrijk te zijn (Delwit, 1992; Harber, 1998; Mc Andrew et al., 1997;
Osler & Starkey, 1998; Rowe, 1996).
De formele participatiekanalen en –modellen zijn maar één aspect van de
leerlingenparticipatie, een aspect dat soms in onderzoeken wordt behandeld ten nadele
van de informele participatie. Met de informele graad van leerlingenparticipatie doelen
we op de mate waarop een leerlingbetrokken klimaat aanwezig is, de mate waarop de
leerlingen kunnen participeren aan het dagelijkse, het informele leven van de klas en de
school. Hoewel velen menen dat de formele participatie staat en valt met de graad van
informele participatie (o.a. Siebens, 1998), blijft de informele participatie in studies
onderbelicht. Deze beperktere aandacht komt waarschijnlijk door het feit dat dit
participatief klimaat moeilijker na te gaan is: velen vragen zich af hoe men dit informele
leerlingbetrokken karakter van een school kan meten. Hierbij is het niet de bedoeling
deze informele processen te observeren, en op te meten hoe vaak leerkrachten de
leerlingen aan het woord laten, of hoe vaak ze rekening houden met voorstellen van hun
leerlingen. Belangrijker is of leerlingen het gevoel hebben dat hun leerkrachten en
schoolhoofd hen voldoende bij het klas- en schoolgebeuren betrekken (Hepburn, 1984).
De informele participatie zal zodoende via hun subjectieve percepties moeten worden
gemeten.
Daar een leerlingbetrokken schoolklimaat mede tot stand komt door de directies (hoe
open staan ze voor leerlingen en leerlingenvoorstellen, e.d.), zal de visie van de directies
op leerlingenparticipatie zeker in dit onderzoek aan bod moeten komen. Uit onderzoek is
gebleken dat schoolhoofden niet altijd even gelukkig zijn met de leerlingenparticipatie
(Ballion, 1998; CJEF, 1991b; Rowe, 1996; Siebens, 1998). Er zal moeten worden
onderzocht hoe dit komt, en welke verdere implicaties dit heeft op de leerlingenpercepties
van het informeel klas- en schoolklimaat, en op de werking van de formele
participatiekanalen.
Dit brengt ons bij de tweede grote onderzoeksvraag: welke effecten brengt de participatie
teweeg? Bij het promoten van leerlingenparticipatie vindt men in de literatuur twee grote
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uitgangspunten terug2. Enerzijds worden er vaak linken met ‘later’ gemaakt. In die zin is
participatie op school noodzakelijk omdat jongeren moeten voorbereid zijn op het latere
leven in de samenleving, waar men participatie van burgers verwacht (o.a. Mc Andrew et
al., 1997). Anderzijds wijzen vele auteurs op het ‘nu’ van participatie. Zij menen dat men
vooral moet kijken naar de huidige rechten en wensen van leerlingen als zijnde
volwaardige burgers in onze samenleving. Participatie is volgens deze auteurs dan ook
belangrijk voor de huidige ontwikkeling en het huidig welbevinden van de leerlingen(o.a.
Ochaíta & Espinosa, 1997; Osler & Starkey, 1998). Omdat deze twee uitgangspunten
herhaaldelijk naar voren komen, menen we dat we – bij het nagaan van de effecten van
participatie – met beide moeten rekening houden. We zullen dan ook toetsen of het
verband tussen participatie en een aantal belangrijke burgerschapswaarden enerzijds, het
verband tussen participatie en het (school)welbevinden van de leerlingen anderzijds ook
effectief bestaan.
Naast een weergave van de bestaande participatiekanalen en –modellen (met hun
verschillende kenmerken) en van het informeel participatief karakter van een school, en
naast de effecten die ze mogelijk kunnen hebben op de waarden en het welbevinden van
leerlingen, hoort een evaluatie van de participatie door de leerlingen en de directies zeker
thuis in een participatie-onderzoek. Uit andere studies is immers gebleken dat vele
leerlingen niet tevreden zijn met de participatie op school: de participatiekanalen zijn niet
geschikt, schoolactoren zijn niet gemotiveerd, er is te weinig ruimte voor participatie, e.d.
(CJEF, 1991a; LAKS, 1997; Rowe, 1996) Men kan er echter niet van uitgaan dat
leerlingen sowieso geïnteresseerd zijn in participatie (CJEF, 1991b; Siebens, 1998). Een
interessant aspect van de evaluatie is dan ook of leerlingen überhaupt (meer) willen
participeren op school? Ook aan de schoolhoofden moet een uitgebreide evaluatie worden
gevraagd. Het is immers belangrijk te weten of ze vanuit hun gepriviligieerde positie
positieve dan wel negatieve (neven)effecten van de leerlingenparticipatie op hun school
bemerken.

2

Niemand neemt echter partij voor een van de twee uitgangspunten. Ze zijn alle twee belangrijk, sommige
auteurs leggen evenwel wat meer nadruk op het ene dan wel het andere uitgangspunt.
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1.2

DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK

Dit onderzoek heeft drie grote doelstellingen. Ten eerste willen we een beschrijving
bieden van de participatie- en inspraakmogelijkheden die voorhanden zijn op Vlaamse
scholen en scholen in het Nederlandstalig onderwijs van het Brussels gewest. Deze
beschrijving zal opgebouwd worden via de getuigenissen van schoolhoofden en de
leerlingen. In tegenstelling tot ander onderzoek zullen we hierbij rekening houden met de
antwoorden van alle leerlingen en niet alleen maar met leerlingen die zich actief inzetten
op school. Dit biedt namelijk het voordeel dat we alzo zicht krijgen op de beleving van
schoolparticipatie en inspraak van alle leerlingen. Het eerste deel van het rapport
(hoofdstuk 2 en 3) brengt verslag uit over de participatie op school gezien door de ogen
van het schoolhoofd, alsook het beeld van hoe leerlingen inspraak en participatie op hun
school waarnemen.
Naast de beschrijving van wat er aanwezig is op school, willen we ook zicht krijgen op
wie participeert, wat jongeren aanzet tot deelname aan extracurriculaire activiteiten of de
leerlingenraad, de verschillen die er bestaan tussen scholen, wie denkt dat er op school
heel veel te doen is en wie ronduit ontevreden is met het aanbod aan mogelijkheden op
school. Het tweede deel heeft dan ook betrekking op de beschrijving van het profiel van
de participerende leerling. We maken hierbij een onderscheid tussen twee aspecten van
participatie die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Enerzijds is er de effectieve
deelname aan de leerlingenraad en het extracurriculum, anderzijds het beeld dat
leerlingen zich vormen van wat er zoal te doen en te zeggen is op school. Hoofdstuk 5 en
6 gaan dan ook dieper in op de sociografie van de participerende leerling en de
verschillen in perceptie van het inspraak- en participatieaanbod op school. We zullen
hiervoor gebruik maken van multilevelanalyse. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 4.
In dit rapport willen we daarenboven een stap verder zetten dan een loutere beschrijving.
We willen de participatie en medezeggenschap evalueren. Dit vormt het onderwerp van
het laatste deel van dit rapport. In de participatieliteratuur worden traditioneel twee
criteria gehanteerd: een evaluatie op basis van de huidige gevolgen van participatie en
een evaluatie van de gevolgen voor later. De huidige gevolgen van participatie worden
gedefinieerd in termen van de bijdragen van de participatie en de inspraak aan een betere
beleving van het leven op school (hoofdstuk 8), en de bijdragen aan de
persoonlijkheidsvorming van leerlingen en hun huidig welbevinden (hoofdstuk 9). De
latere gevolgen worden onderzocht via de bijdrage die participatie en inspraak leveren
aan het vormen van democratische burgers (hoofdstuk 10).
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1.3

ONDERZOEKSONTWERP

Aangezien de probleemstelling gericht is op de beschrijving en evaluatie van participatie
op school, ligt het voor de hand dat we een steekproef opbouwen op basis van scholen en
leerlingen.

1.3.1 Steekproeftrekking
Omdat het onmogelijk is iedereen te bevragen, moeten we een steekproef trekken. Een
goede steekproef levert een betrouwbare afspiegeling van de onderzochte werkelijkheid
(het universum). Hoewel we leerlingen ondervragen over hun participatie, hebben we
ervoor geopteerd een bloksteekproef te trekken, waarin scholen de eenheden vormen. We
willen namelijk ook schoolkenmerken in onze analyse betrekken.
De steekproef werd getrokken op de scholendatabank van het Departement Onderwijs
(februaritelling 1999). Het veldwerk voor dit onderzoek werd gecombineerd met dat voor
het project ‘Beeldvorming over en beschrijving van de leefwereld van jongeren’ (PBO
97/16/115) dat ook door de onderzoeksgroep TOR van de Vakgroep Sociologie van de
VUB uitgevoerd wordt. Door het samenbrengen van beide onderzoeken kon het
oorspronkelijk vooropgesteld aantal scholen (60) worden opgetrokken tot 90 scholen.
Wetenschappelijk gezien is een groter aantal scholen interessanter omdat de technieken
die bij de verwerking van de gegevens zullen worden gebruikt (m.n. multilevelanalyse)
betrouwbaarder worden naarmate het aantal scholen verhoogt. Een steekproef van 90
scholen werd door het combineren van de onderzoeken financieel haalbaar.
Het totale scholenuniversum waar een vierde en/of een zesdejaar wordt georganiseerd,
bedroeg in februari 1999 745 scholen. Scholen die buitengewoon secundair onderwijs
(BuSO) aanbieden, werden daarbij niet in de steekproef opgenomen. Een steekproef van
90 scholen komt neer op 12.1% van het totale scholenuniversum.
In het onderzoeksopzet van het project over ‘Leerlingenparticipatie in het secundair
onderwijs’ was voorzien dat naast de leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs,
ook de leerlingen uit het vierde jaar zouden worden bevraagd. We hebben onze
steekproef gebaseerd op de scholen die een vierdejaar aanbieden op school. Zo kunnen
we de scholen die geen derde graad aanbieden ook in ons steekproefdesign opnemen, en
kunnen we socialisatie-effecten tussen zesdes en vierdes in ons onderzoek betrekken.
Bijkomend voordeel is dat de verdeling van de scholen over de verschillende aangeboden
onderwijsvormen in het vierde jaar nauwer aansluit met het totale aanbod aan
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onderwijsvormen in het Vlaamse scholenuniversum dan het aanbod in het zesde jaar (zie
tabellen 1, 2 en 3).
Scholen uit het buitengewoon onderwijs werden niet in het universum opgenomen.
Omwille van praktische bezwaren opteren we ook om niet het deeltijds beroepssecundair
onderwijs (het DBSO) in het design te betrekken3. In het totaal laat dit 4
onderwijsvormen over: ASO, BSO, KSO en TSO. Er zijn 43 scholen die een KSOrichting aanbieden. Hiervan zijn er 13 scholen die uitsluitend KSO aanbieden. Hoewel
het een zeer kleine groep is, nemen we deze onderwijsvorm ook op omdat de KSOleerlingen wel eens een interessante groep kunnen vormen met betrekking tot enkele
jeugdculturele elementen.4
In ons design houden we in feite geen rekening met het voorkomen van een bepaalde
onderwijsvorm, maar wel met de combinaties van onderwijsvormen die voorkomen in het
Vlaams onderwijslandschap. We hebben hiervoor de verschillende mogelijke combinaties
van aanbodvormen bekeken. De combinatie die het meest voorkomt is BSO-TSO
(33.5%). Dan volgt ASO alleen (26.1%). Op basis van deze gegevens lijkt ons een
driedeling logisch: scholen die alleen ASO aanbieden, scholen die beroeps- en technisch
onderwijs aanbieden en een restcategorie die 40.4% bedraagt. Hierin zitten dus ook
scholen waar kunstonderwijs wordt aangeboden.
Deze indeling biedt het voordeel dat we nu scholen opdelen naar scholen waar ASOleerlingen alleen zitten, naar scholen die alleen beroeps- en technische richtingen
aanbieden, en naar verschillende mogelijke ‘combinatiescholen’. Voor de vraagstelling
binnen het onderzoek naar leerlingenparticipatie en de leefwereld van jongeren is dit een
goede opdeling. Zo kan men bijvoorbeeld nagaan wat de participatiemogelijkheden zijn
voor leerlingen in uitsluitend beroeps- en technische scholen tegenover de mogelijkheden
van leerlingen die beroeps- en technische richtingen volgen in scholen waar ook
algemeen vormend onderwijs wordt aangeboden. Vanuit het leefwereld onderzoek is het
interessant na te gaan of de combinatie van onderwijsvormen op school de waargenomen
cultuurverschillen tussen leerlingen uit de diverse onderwijsvormen versterken of
verzwakken.
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Leerlingen uit het DBSO volgen slechts twee dagen per week les. Bovendien verschillen deze dagen per
groep (leerlingen), waardoor het voor ons te veel tijd zou vragen om heel deze groep leerlingen te bereiken
en te bevragen.
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leerlingen uit het ASO, waardoor we ze bij deze laatsten hebben geplaatst.
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Tabel 1: Overzicht van de combinaties van onderwijsvormen in de Vlaamse scholen (zowel 4des als
6des)

Combinatie onderwijsvorm
ASO
ASO-BSO
ASO-KSO
ASO-TSO
ASO-BSO-KSO
ASO-BSO-TSO
ASO-KSO-TSO
ASO-BSO-KSO-TSO
BSO
BSO-KSO
BSO-TSO
BSO-KSO-TSO
KSO
KSO-TSO
TSO

Percentage
26.1
3.2
0.7
6.2
0.0
21.7
0.1
0.7
1.6
0.0
33.5
2.5
1.7
0.0
1.9

Tabel 2: Overzicht van de combinaties van onderwijsvormen in de Vlaamse scholen (alleen 4des)

Combinatie onderwijsvorm
ASO
ASO-BSO
ASO-KSO
ASO-TSO
ASO-BSO-KSO
ASO-BSO-TSO
ASO-KSO-TSO
ASO-BSO-KSO-TSO
BSO
BSO-KSO
BSO-TSO
BSO-KSO-TSO
KSO
KSO-TSO
TSO

Percentage
26.1
3.2
0.7
6.2
0.0
21.7
0.1
0.7
1.6
0.0
33.5
2.5
1.7
0.0
1.9
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Tabel 3: Overzicht van de combinaties van onderwijsvormen in de Vlaamse scholen (alleen 6des)

Combinatie onderwijsvorm
ASO
ASO-BSO
ASO-KSO
ASO-TSO
ASO-BSO-KSO
ASO-BSO-TSO
ASO-KSO-TSO
ASO-BSO-KSO-TSO
BSO
BSO-KSO
BSO-TSO
BSO-KSO-TSO
KSO
KSO-TSO
TSO

Percentage
26.5
2.7
0.7
6.2
0.0
21.4
0.1
0.7
1.1
0.0
34.3
2.7
1.8
0.0
1.7

In het steekproefraster hebben we ook rekening gehouden met de provincie waarin de
scholen gevestigd zijn. Het hoofdstedelijk gewest werd hierbij ingedeeld bij de provincie
Vlaams-Brabant. Uit onderzoek is gebleken dat dit criterium bitter weinig invloed heeft
op wat jongeren denken en voelen (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998; Elchardus et
al., 1999). Niettemin is het aantal scholen niet gelijk verdeeld over de Vlaamse
provincies. Daarom werd onze steekproef ook voor dit criterium gecontroleerd. Voor het
steekproefraster zijn we vertrokken van een bloksteekproefdesign met de volgende strata:
- geografisch (provincie)
- net (vrij onderwijs/gemeenschapsonderwijs/officieel gesubsidieerd onderwijs)
- onderwijsaanbod (enkel ASO/BSO-TSO/rest)
Deze tabel levert 45 cellen (5*3*3) op. In tabel 4 wordt het scholenuniversum volgens dit
raster beschreven. De aantallen in de cellen geven het totaal aantal scholen in het
universum weer.
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Tabel 4: Aantal scholen per provincie, aanbod en net
Geografisch
Aanbod

VO
45
38
54

Net
ARGO
8
10
21

OGO
1
16
11

Totaal
54
64
86

Antwerpen

1

Enkel ASO
BSO-TSO
Rest

Brabant

2

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

29
18
30

4
5
22

2
10
4

35
33
56

W-Vlaanderen

3

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

40
46
26

4
6
21

0
2
2

44
54
49

O-Vlaanderen

4

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

37
37
37

5
11
25

1
12
3

43
60
65

Limburg

5

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

13
25
26

6
11
12

0
3
6

19
39
44

TOTAAL

501

171

73

745

We zien direct dat we voor het officieel gesubsidieerd onderwijs met een aantal schaars
bevolkte cellen zitten. Om dit probleem te omzeilen hebben we geopteerd om de cellen
‘enkel ASO’ in het officieel gesubsidieerd onderwijs over alle provincies samen te
voegen. Deze samengevoegde cel bevat in het totaal 4 eenheden. Bovendien hebben we
de cellen ‘BSO-TSO’ en ‘rest’ samengevoegd in de provincies West-Vlaanderen, OostVlaanderen en Limburg. Deze samenbrenging levert ons respectievelijk 4, 15 en 9
eenheden. Deze samenvoegingen zijn te zien in tabel 5.
Tabel 5: Definitieve tabel van het aantal scholen per net, aanbod en provincie, na samenvoeging van
een aantal cellen in het OGO
Geografisch
Aanbod
Enkel ASO
BSO-TSO
Rest

VO
45
38
54

Net
ARGO
8
10
21

OGO
*4
16
11

Totaal
54
64
86

Antwerpen

1

Brabant

2

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

29
18
30

4
5
22

*
10
4

35
33
56

W-Vlaanderen

3

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

40
46
26

4
6
21

*
4

44
54
49

O-Vlaanderen

4

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

37
37
37

5
11
25

*
15

43
60
65

Limburg

5

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

13
25
26

6
11
12

*
9

19
39
44

TOTAAL

501

171

73

745
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Een steekproef van 90 scholen komt overeen met 12.1% van het totale scholenuniversum
(745 scholen). Tabel 6 geeft weer hoeveel scholen we moeten selecteren binnen elke cel
om 12.1% te bereiken binnen de cel in kwestie.
Tabel 6: Geschatte aantal scholen (12.1% binnen elke cel)
Geografisch
Aanbod

VO

Net
ARGO

OGO

Antwerpen

1

Enkel ASO
BSO-TSO
Rest

5,4
4,56
5,98

1,0
1,2
2,52

0,48
1,9
1,3

Brabant

2

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

3,48
2,16
3,6

0,48
0,6
2,64

*
1,2
0,48

W-Vlaanderen

3

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

4,8
5,5
3,12

0,48
0,72
2,52

*
0,48

O-Vlaanderen

4

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

4,44
4,44
4,44

0,6
1,3
3,0

*
1,8

Limburg

5

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

1,56
3,0
3,12

0,72
1,3
1,44

*
1,08

Indien we bovenstaande tabel strikt zouden volgen, zouden we in het
gemeenschapsonderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs in bepaalde cellen geen
scholen trekken. Om dit te verhelpen trekken we een disproportioneel gestratificeerde
steekproef van scholen door uit alle cellen minstens 1 school te selecteren.
Wat de andere cellen betreft, werden getallen tot en met .50 na de komma naar beneden
afgerond en getallen boven de .50 naar boven afgerond. Hierop werd één uitzondering
gemaakt voor de provincie Antwerpen. Er werd daar besloten voor het vrij onderwijs in
de restcategorie 5 scholen te selecten in plaats van 6. In de volgende tabel staat het
resultaat van de trekkingsprocedure.
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Tabel 7: Aantal te trekken scholen in elke cel.
Geografisch
Aanbod

VO

Net
ARGO

OGO

Antwerpen

1

Enkel ASO
BSO-TSO
Rest

Brabant

2

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

3
2
4

1
1
3

*
1
1

W-Vlaanderen

3

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

5
5
3

1
1
3

*
1

O-Vlaanderen

4

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

4
4
4

1
1
3

*
2

Limburg

5

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

2
3
3

1
1
1

*
1

57

23

10

TOTAAL

5
5
5

1
1
3

*1
2
1

90

Scholen uit het gemeenschapsonderwijs (25.6% in de steekproef in de plaats van 22.9%
in de scholenbevolking) en uit het officieel gesubsidieerd onderwijs (11.1% in de plaats
van 9.8%) worden oververtegenwoordigd. Scholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs
worden ondervertegenwoordigd (63.3% in de plaats van 67.2%). Deze over- en
ondervertegenwoordiging, nodig om alle onderscheiden soorten scholen in de steekproef
op te nemen, zal via weging worden gecorrigeerd alvorens de gegevens worden
geanalyseerd.

1.3.2 Non-respons
Tussen steekproefdesign en werkelijk gerealiseerde steekproef staat de bereidheid van de
schoolhoofden om mee te werken aan het onderzoek. Om de mate van non-respons zo
laag mogelijk te houden, werd een introductiebrief, tezamen met een aanbevelingsbrief
van het departement onderwijs, een brief van de respectieve koepel en een bondige
projectomschrijving, verzonden naar de 90 geselecteerde scholen. Daarnaast werd ook
een samenvatting van het vorig onderzoek in scholen naar waardevorming in het
secundair onderwijs mee opgestuurd (Elchardus, Kavadias, Siongers, 1998), om de
geselecteerde scholen een idee te geven van de verwerking en rapportering van een
dergelijk scholenonderzoek. Na de verzending werd elke school opgebeld met de vraag
naar medewerking. Telefonisch werden dan nogmaals de doelstellingen en het belang van
het onderzoek toegelicht, waardoor sommige weigerachtige scholen mondeling konden
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worden overtuigd. Toch bleven 16 scholen weigeren (17.8%). Dit betekent dat voor de
eerste steekproeflijst een responsratio van 82.2% werd behaald.
De weigeringen situeerden zich in het vrij onderwijs en in iets mindere mate in het
gemeenschapsonderwijs. In het officieel gesubsidieerd onderwijs deden zich geen
weigeringen voor. Wat de onderwijsvorm betreft, wensten ASO-scholen het minst om
mee te werken.
Tabel 8: Weigeringen eerste steekproef (totaal op basis van provincie)
Geografisch

Net
Aanbod

VO

ARGO

TOTAAL
OGO

Antwerpen

1

Enkel ASO
BSO-TSO
Rest

2
1
0

0
0
0

*/
0
0

3/23
13.0%

Brabant

2

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

0
1
2

0
1
0

*/
0
0

4/16
25.0%

W-Vlaanderen

3

Enkel ASO
BSO-TSO

1
1

0
0

*/
0

REST

1

0

3/19
15.8%

O-Vlaanderen

4

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

1
0
1

0
1
1

*0
0

Limburg

5

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

1
0
0

1
0
0

*/
0

4/20
20.0%
2/12
16.7%

Het voornaamste weigeringsmotief was de overbevraging van de betrokken scholen en
het gebrek aan tijd. Deze scholen melden ons dat ze zoveel aanvragen kregen voor
medewerking aan onderzoek dat ze noodgedwongen een selectie dienen te maken. Een
aantal scholen roepen een uitgebreide projectwerking in, waardoor een bijkomend
onderzoek teveel tijd in beslag zou nemen. Het meest originele excuus kwam van een
school die beweerde dat de leerlingenraad vorig jaar besloten had om niet meer deel te
nemen aan onderzoeken, behalve als het gevoerd werd door een oud-leerling. “Zo ziet u
maar waar leerlingenparticipatie in de praktijk toe leidt…”, besloot de mail van de
directeur.
Samen met de originele steekproef, werden drie vervangsteekproeven volgens hetzelfde
design getrokken. Deze lijsten bevatten scholen die zoveel mogelijk lijken op de scholen
uit de eerste steekproef. De 16 weigerende scholen werden vervangen door een gematchte
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selectie uit de tweede steekproeflijst. Uit deze tweede selectie hielden we 5 weigeringen
over.
De 5 scholen uit de tweede steekproef die medewerking weigerden, werden vervangen
door een gematchte selectie uit de derde steekproeflijst. Hiervan hebben vier scholen
toegezegd en heeft 1 school geweigerd. Het schooljaar was toen echter te ver gevorderd
om deze ene school opnieuw te vervangen door een andere.
Dit maakt dat we in het totaal niet 90, maar 89 scholen in onze steekproef hebben. In de
ASO-cel van het vrij onderwijs in de provincie Antwerpen is er één school
ondervertegenwoordigd.
Dit
probleem
kan
gecorrigeerd
worden
met
wegingscoëfficiënten. Doordat de andere scholen in deze cel vrij groot zijn, zorgt dit niet
voor onoverkoombare problemen. Tabel 9 geeft een overzicht van de gerealiseerde
steekproef. De totale responsratio bedraagt uiteindelijk een zeer bevredigende 79.6%.
Tabel 9: Het gerealiseerde steekproefraster.
Geografisch
Aanbod

VO

Net
ARGO

OGO

Antwerpen

1

Enkel ASO
BSO-TSO
Rest

Brabant

2

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

3
2
4

1
1
3

*
1
1

W-Vlaanderen

3

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

5
5
3

1
1
3

*
1

O-Vlaanderen

4

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

4
4
4

1
1
3

*
2

Limburg

5

Enkel ASO
BSO-TSO
REST

2
3
3

1
1
1

*
1

56

23

10

TOTAAL

4
5
5

1
1
3

*1
2
1

89

1.3.3 Een tweede steekproef
In het totaal werden 13 582 leerlingen bevraagd. Gezien de tijdsspanne waarin het
onderzoek over leerlingenparticipatie diende te worden afgewerkt, was het onmogelijk
om alle enquêtes in dit onderzoek te betrekken. Alle enquêtes zullen wel gebruikt worden
voor het onderzoek naar de leefwereld van jongeren.
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Om het tijdsprobleem op te lossen, werd een tweede steekproef genomen. Per
ondervraagde school werd een raster opgemaakt met de aangeboden studierichtingen per
onderwijsvorm en leerjaar. Op dit raster werd per school een toevallige steekproef van
studierichtingen getrokken. Per school en per leerjaar werd de helft van de aangeboden
studierichtingen getrokken. Per getrokken richting, werden alle leerlingen weerhouden.
Dit resulteerde uiteindelijk in een steekproef van 7144 enquêtes.

1.3.4 Wegingscoëfficiënten
Het disproportioneel karakter van ons oorspronkelijk steekproefdesign en de extra
steekproeftrekking op het aantal studierichtingen per leerjaar voor iedere school,
noodzaken ons om de gegevens met wegingscoëfficiënten bij te sturen om een zo goed
mogelijke representativiteit na te streven. Deze wegingscoëfficiënten zijn niet gebaseerd
op het aantal scholen, maar op het aantal leerlingen die in februari 2000 school liepen in
het Vlaams secundair onderwijs. Er werden twee wegingscoëfficiënten berekend. De
eerste is gebaseerd op het oorspronkelijk steekproefdesign: het aantal leerlingen in
februari 2000 in een bepaald schooltype. Dit schooltype wordt bepaald door de
inrichtende macht, de combinatie van onderwijsvormen, provincie en leerjaar.
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Tabel 10: Wegingscoëfficiënten voor provincie, net, aanbod en leerjaar
4des

Geografisch

Antwerpen

Brabant

W-Vlaanderen

O-Vlaanderen

Limburg
6des
Antwerpen

Brabant

W-Vlaanderen

O-Vlaanderen

Limburg

Aanbod
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal
Enkel ASO
BSO-TSO
Multilateraal

VO
1.2329
1.3794
0.8499
2.3524
0.7933
0.7004
0.8948
1.1926
2.4809
1.4807
1.3108
0.9029
0.6705
1.3586
0.7441
1.7196
0.8485
0.9429
1.9111
0.8680
0.8888
1.0163
1.7675
1.3849
1.4880
1.9484
1.0435
0.7252
1.6807
0.6870

Net
ARGO
0.8834
2.6309
0.8748
0.5028
0.8810
0.6331
0.2782
0.7488
1.0054
1.4522
1.2221
0.6693
0.9182
1.2162
1.8740
2.3977
2.9664
0.5468
1.5645
0.6338
0.5436
0.3802
1.6661
0.7855
0.8825
2.0539
0.7181
0.4575
1.2449
1.9008

OGO
1.0000
0.8819
1.2636
1.0000
1.6566
0.3566
1.0000
0.0962
1.0000
0.1895
0.3250
1.0000
1.0000
1.0000
0.6231
1.0000
1.4299
1.7544
1.0000
2.3326
0.4361
1.0000
0.1341
1.0000
0.1404
0.4566
1.0000
1.0000
1.0000
1.6204

Voor de tweede reeks coëfficiënten werd echter geen rekening gehouden met de
provincie waarin de school gelegen is. Uit analyses op de gegevens verzameld in het
kader van waardevorming op school, bleek namelijk dat het provinciaal niveau de
resultaten weinig beïnvloedt (Elchardus et al., 1999). Er is dus gewogen naar het aantal
leerlingen in het vierde en het zesde jaar in het schooltype bepaald door aanbodvorm en
inrichtende macht. Dit levert de volgende coëfficiënten op:
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Tabel 11: Wegingscoëfficiënten voor net, aanbod en leerjaar
4des

6des

Aanbod
Enkel ASO
BSO-TSO
Rest
Enkel ASO
BSO-TSO
Rest

VO
1.1924
1.2140
0.8750
1.3102
1.3222
0.9217

Net
ARGO
0.6956
1.2345
0.7934
0.8524
1.5004
0.6670

OGO
0.4610
0.5083
0.8516
0.3533
0.7266
1.4241
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1.4

MEETINSTRUMENTEN

Om een zicht te krijgen op leerlingenparticipatie in Vlaanderen, gebruiken we
verschillende onderzoeksmethoden:
-

een schriftelijke administratieve vragenlijst die ingevuld werd door het schoolhoofd
of de administratie van de school
een schriftelijke vragenlijst voor de leerlingen
een schriftelijke vragenlijst voor de begeleiders van de leerlingenraad
een mondeling interview met de schoolhoofden
gegevens verleend door de Koning Boudewijnstichting en het Departement Onderwijs

De leerlingendatabank is uitsluitend opgebouwd uit gegevens die we verkregen hebben
uit de vragenlijsten die we hebben voorgelegd aan de leerlingen. De scholendatabank is
opgebouwd uit gegevens verkregen uit de adminsitratieve vragenlijst, data die we
afgeleid hebben uit de mondelinge vraaggesprekken met de schoolhoofden,
geaggregeerde gegevens op schoolniveau uit de leerlingenvragenlijsten en enkele
objectieve gegevens die we gehaald hebben uit de scholendatabank van het Departement
Onderwijs. Tenslotte werd de lijst van participerende scholen aan de vorming van de
Koning Boudewijnstichting opgevraagd.

1.4.1 Administratieve vragenlijst
Bij het afnemen van de vragenlijst werd aan de directies van de deelnemende scholen een
korte, hoofdzakelijk administratieve vragenlijst meegegeven. Hierin werden vooral
vragen over structurele kenmerken van de school opgenomen. Deze vragen vergen
meestal een zekere hoeveelheid aan opzoekingswerk en konden dus niet zomaar in het
vraaggesprek met het schoolhoofd worden gesteld. Het betreft hier gegevens zoals het
aantal leerlingen per studierichting (en per klas), de samenstelling van het lerarenkorps,
de samenstelling van de schoolpopulatie volgens geslacht en het aanbod aan
projectwerking op school. De non-respons op deze laatste vraag was echter te hoog om
het in de analyse te kunnen betrekken.

1.4.2 Vragenlijst schoolhoofden
Op iedere school werd het schoolhoofd geïnterviewd. Bedoeling van deze vragenlijst was
om een zicht te krijgen op wat de school aan participatie- en inspraakmogelijkheden
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biedt. Bovendien werd ook gepeild naar het beleid en de visie omtrent participatie van de
schoolverantwoordelijken. Hiertoe werden zowel open als gesloten vragen gebruikt. In de
vragenlijst van de directie werden ook enkele moeilijkere aspecten van de participatie
opgenomen. Met moeilijker bedoelen we aspecten waarvan we aannemen dat ze door een
groot deel van de leerlingen niet gekend zijn zoals beslissingsbevoegdheden,
aanwezigheid in andere schoolorganen, … Hiermee wilden we vermijden dat we door een
grote non-respons onbruikbare en onbetrouwbare antwoorden zouden krijgen. Bovendien
wilden we de vragenlijst voor de leerlingen niet onnodig rekken.

1.4.3 Schriftelijke vragenlijst begeleidende leerkrachten
In de loop van onze gesprekken met de schoolhoofden, bleek dat een groot aantal van hen
niet echt op de hoogte waren van de meer dagdagelijkse organisatie van vooral de
leerlingenraad. Enkele van hen suggereerden met de begeleidende leerkrachten te
spreken. Omdat we echter al een paar scholen gedaan hadden, besloten we om een
schriftelijke vragenlijst voor te leggen aan deze leerkrachten, ter ondersteuning van het
vraaggesprek met de schoolhoofden. In deze vragenlijst werden dezelfde onderwerpen
die we met het schoolhoofd bespraken, aangesneden. De leerkrachten konden de
vragenlijst terug opsturen met een bijhorende enveloppe (port door ons betaald). De nonrespons was echter hoog. Slechts van 45 scholen hebben we minstens één vragenlijst
teruggekregen. Van twaalf scholen weten we dat ze geen leerlingenraad of geen
begeleiders hebben. Dat wil zeggen dat we van 32 scholen geen enkele vragenlijst
teruggezonden hebben gekregen. Zelfs na verschillende rappelbrieven gericht aan de
directies bleef het aantal teruggekeerde vragenlijsten te klein om ze te betrekken in de
analyse. Nochtans zijn leerkrachten een belangrijke schakel in het schoolgebeuren
(Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998). Toekomstig participatieonderzoek moet in zijn
opzet uitdrukkelijk rekening houden met de visie van leerkrachten op schoolparticipatie.

1.4.4 Schriftelijke vragenlijst leerlingen
Aan de vierdejaars en zesdejaars van het ASO, BSO, TSO en KSO van de 89
deelnemende scholen werd een gestandaardiseerde vragenlijst voorgelegd. Voor dit
rapport werden 7144 enquêtes verwerkt en geanalyseerd. De vragenlijst had als bedoeling
zicht te krijgen op de deelname van de leerlingen aan extracurriculaire activiteiten, de
leerlingenraad, de manier waarop ze het aanbod op school beleven, hun evaluatie van dit
aanbod, de schoolbeleving en enkele andere waarden en gevoelens. Deze laatste dienden
om de participatie te kunnen evalueren. In de vragenlijst werden ook indicatoren omtrent
de schoolloopbaan van de leerlingen, effecten van socialisatie-agenten zoals gezin en
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verenigingsleven opgenomen. Tenslotte werd een groot deel van de vragenlijst
gereserveerd voor controlevariabelen zoals sociale achtergrond, kenmerken van gezin van
herkomst, ….

1.4.5 Externe databronnen
Er werd beroep gedaan op de scholendatabank van het Department Onderwijs. Meer
bepaald op de databank voor het schooljaar 1998 – 1999 (meetpunt 01/02/1999) om het
steekproefraster samen te stellen. De wegingscoëfficiënten werden berekend op basis van
de scholendatabank van het schooljaar 1999-2000 (meetpunt 01/02/2000).
Bovendien verkregen we van de Koning Boudewijnstichting een lijst van de scholen die
ooit deelgenomen hebben aan hun vormingsprogramma.
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HOOFDSTUK 2
BESCHRIJVING VAN DE
LEERLINGENPARTICIPATIE VOLGENS DE
DIRECTIES
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de leerlingenparticipatie in
Vlaanderen. Deze steunt uitsluitend op de interviews met de 89 schoolhoofden. Het is
evenwel niet omdat schoolhoofden stellen dat leerlingenparticipatie op de ene of
andere manier op hun school wordt ingesteld, dat de leerlingen van die school het ook
op dezelfde manier percipiëren. In het volgende hoofdstuk zullen we inderdaad zien
dat er verschillen bestaan tussen wat leerlingen zeggen over hun
participatie(mogelijkheden) en wat hun schoolhoofd erover beweert. We willen hier
niet mee insinueren dat de bevraagde schoolhoofden de waarheid geweld aandoen,
maar wel dat leerlingen blijkbaar niet altijd even goed op de hoogte zijn. Tussen de
wijze waarop het schoolhoofd de situatie beschrijft, en de leerlingen haar waarnemen,
is er een duidelijk verschil. Men moet bij het lezen van dit hoofdstuk dus in acht
nemen dat de beschrijving die wordt gegeven, er één is vanuit het standpunt van de
schoolhoofden. De visie van de leerlingen komt hier niet aan bod, maar zal in het
volgende hoofdstuk worden belicht.

2.1 VISIE VAN DE SCHOOLHOOFDEN OVER LEERLINGENPARTICIPATIE

2.1.1 De democratische school in theorie
Om zicht te krijgen op de visie van de bevraagde schoolhoofden over participatie op
school, werd hen een inleidende vraag gesteld over wat een democratische school
voor hen betekent. Eenzelfde vraag werd in een Nederlands onderzoek gesteld (Van
der Linden & Penninx, 1986c). In de antwoorden onderkenden de onderzoekers toen
een tweedeling tussen de ‘zachtere’ democratische kenmerken rondom schoolklimaat
en interpersoonlijke communicatie en de ‘hardere’ democratische kenmerken rondom
formele schoolstructuren en inspraak. De bevraagde directieleden vonden de
‘zachtere’ vormen van democratie, in feite de mate waarin er een leerlingenbetrokken
schoolklimaat is, veel belangrijker, en besteedden er in hun school dan ook meer
aandacht aan.
Ook wij vinden in Vlaanderen die tweedeling terug, en stellen ook de grote voorkeur
voor de ‘zachtere’, informele vormen van participatie vast. In onderstaande tabellen
staan de verschillende vernoemde vormen van informele en formele participatie
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opgesomd. Het is duidelijk dat een aantal ervan overlappen en dus niet volledig los
van mekaar kunnen worden bekeken.
Tabel 1: Kenmerken informele participatie (meerdere antwoorden mogelijk), N schoolhoofden =
811; N antwoorden = 149
Kenmerken

Percentage schoolhoofden

Percentage van alle

dat een informeel kenmerk

schoolhoofden (N=89)

gaf (N=81)

Naar mening luisteren
Informeel overleg
Open geest
Iedereen betrekken bij het schoolleven
Lage drempel
Leerlinggerichte school
Verdraagzaamheid

48.1
46.9
32.1
24.7
13.6
9.9
8.6

43.8
42.7
29.2
22.5
12.4
9.0
7.9

Het belangrijkste kenmerk van een democratische school houdt volgens de directies in
dat men naar de verschillende schoolactoren luistert. Ze vinden het dan ook zeer
belangrijk dat leerlingen gehoord worden, dat ze problemen kunnen signaleren, dat
hun wensen aan de schoolleiding worden gesignaleerd. Een iets kleiner percentage
vindt dat dit logischerwijs moet uitmonden in informeel overleg tussen alle partijen.
Zij menen dat het niet voldoende is dat leerlingen hun mening kunnen uiten, er
moeten ook daadwerkelijk pogingen worden ondernomen om gevolg te geven aan de
vertolkte wensen en grieven. Dat overleg dient dan te worden gepleegd met alle
betrokken partijen. Andere schoolhoofden (32%) vinden evenwel dat men binnen de
schoolcontext niet zo ver kan gaan dat men bij elk probleem dat zich voordoet rond de
tafel gaat zitten om te overleggen. Scholen blijven hoe dan ook verantwoordelijk, en
beslissingen moeten vaak zeer snel worden genomen. Daarom menen zij dat het heel
belangrijk is dat er een open geest heerst in de school. Open communicatie tussen de
verschillende actoren moet ten allen tijde aanwezig zijn, open discussies moeten
mogelijk zijn, die dan eventueel kunnen eindigen in overlegmomenten. Indien deze
momenten niet haalbaar zijn, is het volgens hen wel van belang dat de schoolleiding
haar genomen beslissingen toelicht.
Vervolgens vinden een aantal schoolhoofden dat het “samen school maken” een
democratische school zou moeten kenmerken. Louter meningen vergaren in de school
heeft weinig zin indien men niet iedereen kan betrekken bij de verwezenlijking ervan.
Zoveel mogelijk mensen kunnen aansporen om het schoolleven op te bouwen, vormt
dan ook een belangrijk onderdeel van de schoolvisie van deze directeurs.

1

Het aantal schoolhoofden is hier kleiner dan 89, omdat niet alle schoolhoofden bij deze vraag naar de
democratische school een kenmerk van informele participatie gaven.
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Anderen vinden dat een democratische school laagdrempelig zou moeten zijn, in de
zin dat schoolhoofden, leerkrachten en ander schoolpersoneel gemakkelijk
aanspreekbaar zijn voor de leerlingen. Dit impliceert volgens hen, dat directie en
leerkrachten zich onder de leerlingen mengen (bijvoorbeeld tijdens de speeltijden),
“een deur hebben die altijd en voor iedereen openstaat” (bijvoorbeeld zonder
afspraken met directeurs kunnen spreken), enz. Sommigen spreken in dat verband
eerder over een leerlinggerichte school, dit wil zeggen een school waar men alle
leerlingen kent, weet waar ze mee bezig zijn, wat hun schoolresultaten zijn, hun
eventuele problemen.
Tenslotte vinden een aantal directies dat een democratische school een verdraagzame
school moet zijn. Het is belangrijk dat leerlingen worden gehoord, dat ze betrokken
worden bij het schoolgebeuren, maar even belangrijk is dat leerlingen respect
ontwikkelen voor hun medeleerlingen, hun leerkrachten en voor elkaars – wellicht
verschillende – meningen.
Tabel 2: Kenmerken formele participatie (meerdere antwoorden mogelijk), N schoolhoofden =
56, N antwoorden = 60
Kenmerken formele participatie

Inspraakorganen voor iedereen
Bijdrage kunnen leveren aan beleid
Aanvaarden van rechten én plichten
Aanvaarden van meerderheidsprincipe

Percentage schoolhoofden

Percentage van alle

dat een formeel kenmerk gaf

schoolhoofden

(N=56)

(N=89)

58.9
17.9
16.1
14.3

37.1
11.2
10.1
9.0

De ‘zachtere’ vormen van participatie zijn voor de grote meerderheid van de
schoolhoofden het hoofdbestanddeel van een democratische school. Ruim de helft van
de ondervraagde schoolhoofden meent echter dat die ‘zachte’, informele vormen van
participatie en inspraak dienen te worden aangevuld met structurele of formele
vormen. Hierbij is het belangrijk dat alle schoolactoren over inspraakorganen
beschikken. Ruim een derde van deze directieleden vindt dit evenwel niet altijd
evident voor leerlingen; voor andere schoolactoren vinden ze het prioritair, voor de
leerlingen alleen als een voldoende groot aantal leerlingen kan worden gemotiveerd.
Ze stellen immers vast dat leerlingen niet altijd geïnteresseerd zijn in een formeel
inspraakorgaan en vinden het in die gevallen de moeite dan ook niet waard. Een
kleiner aantal vindt dat een democratische school idealiter haar leerlingen ook
inspraak verleent op het beleidsniveau, het beslissingsniveau van de school.
Sommigen koppelen de informele inspraak niet onmiddellijk aan inspraakorganen,
maar wel aan een aantal gangbare principes van democratische instituten. Deze
schoolhoofden menen immers dat een democratie niet alleen rechten veronderstelt
maar evenzeer plichten. Het is volgens hen niet de bedoeling leerlingen zomaar
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medezeggenschap te verlenen zonder hen tevens verantwoordelijkheid te geven voor
hun acties. Andere directieleden stellen tenslotte dat overleg en inspraak goed en wel
is, maar dat iedereen er zich van bewust moet blijven dat oplossingen nooit voor alle
partijen soelaas zullen brengen, en dat bij afwezigheid van een consensus de
meerderheidsregel geldt.
Tabel 3: Haalbaarheid van democratische school, N=89

Te verwezenlijken in hun school?
Ja, is reeds verwezenlijkt
Ja, is zonder meer te verwezenlijken
Ja, is met enige goede wil te verwezenlijken
Ja, is met veel moeite te verwezenlijken
Neen, is niet te verwezenlijken

Percentage
10.1
21.3
50.6
14.6
3.4

Naast de vraag naar kenmerken van een democratische school, hebben we de directies
ook gevraagd in welke mate de beschreven ideale toestand ook de werkelijkheid in
hun school benadert. In tabel 3 valt duidelijk te lezen dat de directeurs het
democratisch gehalte van hun school vrij positief inschatten. Een tiende stelt zelfs dat
de door hen geformuleerde ideale toestand op hun school reeds is verwezenlijkt. Een
kleine 3% meent daarentegen dat het ideaalbeeld nooit zal kunnen worden
verwezenlijkt, enerzijds omdat in de schoolcontext democratie volgens hen moeilijk
gedijt, omdat een school sowieso hiërarchie en directieverantwoordelijkheid
veronderstelt, anderzijds omdat leerlingen zeer weinig interesse aan de dag leggen
voor hun school, laat staan voor inspraak en betrokkenheid.
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2.1.2 De democratische school in praktijk
We hebben de directies ook een aantal stellingen voorgelegd die peilen, enerzijds naar
de visie van de directies over de mogelijkheid en de wenselijkheid van
leerlingenparticipatie, anderzijds naar een aantal feitelijkheden van de uitwerking van
leerlingenparticipatie op hun school. Deze uitspraken zijn zo geformuleerd dat zij
vergelijkbaar zijn met buitenlandse onderzoeken (Van der Linden & Penninx, 1986c;
Eder, 1998). Via statistische analyse (principale componentenanlyse) gingen we na of
zich binnen de opgenomen stellingen onderlinge verbanden aftekenen, die zowel een
statistische als inhoudelijke samenhang vertonen. Zo konden we binnen 13 van de 18
uitspraken 4 schalen met onderling samenhangende uitspraken ontwaren. De
betrouwbaarheid van de schalen werd getoetst met een Cronbach’s alfa toets. De
precieze operationele definitie van de schalen, de technische details van de principale
componentenanalyse en de resultaten van de betrouwbaarheidstoets, zijn opgenomen
in bijlage 1. Hieronder geven we de percentages van de antwoorden die de
schoolhoofden hebben gegeven. De directeurs konden aangeven in welke mate ze
akkoord gingen met de stellingen, gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal
akkoord.
Een eerste gevonden schaal gaat na in hoeverre de schoolhoofden menen dat
leerlingen op hun school effectief worden betrokken. Hebben leerlingen een impact
op de genomen beslissingen? Worden ze voldoende op de hoogte gebracht van het
reilen en zeilen in de school? Beschouwen leerlingen inspraak meer dan louter het
omzeilen van de lessen? Met andere woorden, in welke mate is inspraak en
participatie aanwezig op de school. In tabel 4 ziet men een duidelijk verschil tussen de
directe en indirecte graad van invloed die directies aan hun leerlingen toekennen.
Directies geven hun leerlingen wel de mogelijkheid onrechtstreeks het schoolleven te
beïnvloeden,
en
verlenen
daarvoor
informatiedoorstroming
als
voorwaardescheppende factor. De beleidsbeslissingen nemen ze evenwel liever zelf.
Dit onderscheid tussen directe en indirecte impact kwam eveneens in een Oostenrijks
onderzoek naar voren (Eder, 1998).
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Tabel 4: Schaal: hoge inspraakgraad van leerlingen, N=89 (in percentages)

Uitspraak
Op deze school hebben de leerlingen veel invloed op de
dingen die worden beslist
Onze school doet over het algemeen de moeite om leerlingen
te informeren over alle belangrijke beslissingen
Leerlingen gebruiken inspraak zelden om de lessen te
vertragen

Oneens

Tussen
beide

Eens

23.8

46.7

29.5

5.6

14.8

79.6

10.5

24.4

65.1

Een tweede schaal handelt over de ‘resultaten’ van de participatie, op de leerlingen
zelf, alsook op de school (Van der Linden & Penninx, 1986c; Eder, 1998). Enerzijds
vroegen we de schoolhoofden in welke mate ze het eens zijn met de stelling dat
participatie de persoonlijkheidsontwikkeling en een aantal belangrijke
maatschappelijke vaardigheden bevordert. Anderzijds informeerden we of inspraak
volgens hen samenhangt met een positief klas- en schoolklimaat en met een hogere
identificatie met de school. Alleen bij dit laatste hadden de directeurs wat moeite.
Terwijl een overweldigende meerderheid kon instemmen met de andere uitspraken,
waren ze minder zeker van de impact van participatie op de identificatie met de
school, en dan vooral op het gemotiveerder studeren.
Tabel 5: Schaal: positief voor persoonlijkheid, vaardigheden, klimaat, N=89 (in percentages)

Uitspraak
De functie van vertegenwoordiger draagt positief bij tot
persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen
Mogelijkheid tot inspraak draagt ertoe bij dat leerlingen zich
meer identificeren met school en dat ze het studeren meer
gemotiveerd benaderen
Inspraak is een belangrijke factor voor een positief klas- en
schoolklimaat
De praktische omzetting van democratie bevordert het
aanleren van belangrijke maatschappelijke houdingen en
vaardigheden
(zelfstandigheid,
kunnen
nemen
van
beslissingen, enz.)

Oneens

Eens

1.2

Tussen
beide
7.1

4.5

34.1

61.4

0.0

2.3

97.7

0.0

3.4

96.6

91.7

In een volgende schaal komt de mate van interesse van leerlingen voor inspraak en
leerlingenafvaardiging aan bod. Hier springt duidelijk de verdeeldheid tussen de
schoolhoofden in het oog. De proporties die weinig belangstelling van leerlingen zien,
zijn bijna even groot als diegenen die veel belangstelling onderkennen. Dit probleem
van desinteresse bij leerlingen, aangekaart door directies, werd meermaals in ander
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onderzoek vastgesteld (Van der Linden & Penninx, 1986c; CJEF, 1991b; Rowe, 1996;
Siebens, 1996; Eder, 1998).
Tabel 6: Schaal: leerlingen vertonen weinig interesse, N=89 (in percentages)

Uitspraak
Het kiezen van vertegenwoordigers wordt in de klassen niet
ernstig genomen
De meeste leerlingen zijn maar weinig in inspraak
geïnteresseerd
Vaak is het niet gemakkelijk om kandidaten te vinden voor de
functie van afgevaardigde

Oneens

Tussen
beide

Eens

52.6

30.8

16.6

23.9

27.3

48.8

23.5

31.8

44.7

In de laatste schaal wordt gepeild naar de verhouding tussen inspraak en prestaties.
Gaat de tijd die men aan inspraak en participatie spendeert ten koste van de studies?
Wordt de school vooral beschouwd als een institutie voor het bevorderen van de
cognitieve kennis, en krijgen inspraak en participatie daarom een ondergeschikte
positie? Uit tabel 7 kan men afleiden dat de schoolhoofden hier geenszins mee
akkoord gaan. Dit in tegenstelling tot een aantal andere onderzoeken waar directeurs
en leerkrachten meer belang hechtten aan prestaties dan aan participatie (Ballion,
1998; Eder, 1998).
Tabel 7: Schaal: prestaties belangrijker dan inspraak, N=89 (in percentages)

Uitspraak
Het betrekken van leerlingen vraagt veel tijd, die men beter
voor het leren / het studeren kan gebruiken
De school is hoofdzakelijk ingericht voor het vakgericht leren,
andere doelstellingen kunnen alleen nagestreefd worden als ze
het vakgericht leren niet inperken
Vertegenwoordigers leveren tijdens hun functie sterk
verminderde schoolprestaties af

Oneens

Eens

82.9

Tussen
beide
12.5

76.1

15.9

8.0

79.7

14.3

6.0

4.6

Een aantal mensen hebben inderdaad kritiek gegeven op de deelname van leerlingen
aan het schoolleven (o.a. via extracurriculaire activiteiten) als zouden dan de
schoolresultaten van leerlingen verslechteren. Anderen daarentegen zeggen dat
leerlingenparticipatie een integraal deel vormt van de algemene schoolervaring (Zie
Camp, 1990; Marsh, 1992). Bij de vraag welke doelstellingen de Vlaamse
schoolhoofden de belangrijkste vonden voor een school, vonden we eveneens dat het
bevorderen van cognitieve capaciteiten niet op de eerste plaats kwam. De
belangrijkste doelstelling was zonder twijfel de persoonlijkheidsvorming van de
leerlingen. Informele en formele participatie (zoals ook uit tabel 5 blijkt) kan hier
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volgens hen een belangrijke factor voor zijn. Vervolgens komt er een tweedeling naar
voor, waarbij directies voor leerlingen uit het algemeen en technisch secundair
onderwijs het bevorderen van cognitieve capaciteiten naar voor schuiven, en voor
leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs het voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Op de derde plaats komt voor alle leerlingen de burgerschapsopvoeding, terwijl op de
laatste plaats weer de tweedeling optreedt maar dan in tegenovergestelde zin. Met
andere woorden, het voorbereiden op de arbeidsmarkt komt voor leerlingen uit het
ASO en het TSO op de laatste plaats, en het bevorderen van cognitieve capaciteiten
wordt voor BSO-leerlingen het minst belangrijk gevonden.
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2.2 FORMELE PARTICIPATIE
2.2.1 De leerlingenraad
Het meest bekende en verspreide formele participatiekanaal is wellicht de
leerlingenraad, het leerlingenparlement, het leerlingenberaad, of hoe men het maar
noemen wil. Door het jongste decreet op de leerlingenraden (BS 11-5-1999) wordt dit
systeem ook in Vlaanderen bevorderd: als een derde van de leerlingen erom vraagt,
moet de school een leerlingenraad oprichten. Ook in het buitenland is de
leerlingenraad alomtegenwoordig. De meerderheid van de Europese landen heeft de
leerlingenraad wettelijk verplicht gesteld (soms in heel het secundair onderwijs, soms
alleen in het hoger secundair onderwijs). In een beperkt aantal Europese landen is de
school niet verplicht een leerlingenraad op te richten, maar de wetgeving voorziet wel
in de mogelijkheid er een in te stellen. Dit is onder meer het geval in Griekenland,
Groot-Brittannië en Nederland. 2 Door deze verspreidheid in binnen3- en buitenland
en door de grote aandacht die de leerlingenparticipatie via leerlingenraden hier in
Vlaanderen krijgt (o.a. door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en door het
maandblad Klasse voor Jongeren-Maks), werd besloten een groot aantal vragen over
de leerlingenraad te stellen, verdeeld over een aantal specifieke facetten.

2.2.1.1

Aanwezigheid leerlingenraad

De leerlingenraad is geen onbekende in het Vlaamse onderwijslandschap: slechts 5
van de 89 bevraagde scholen heeft geen leerlingenraad. Hiervan zijn er 4 BSO-TSOscholen en 1 multilaterale school (ASO-BSO-TSO).
In 4 van die 5 scholen stellen de schoolhoofden dat leerlingen totaal niet
geïnteresseerd zijn in een leerlingenraad. De directie en een aantal leerkrachten
proberen de leerlingen elk jaar warm te maken voor de leerlingenraad, maar volgens
hen toont niemand enige interesse. Eén van deze scholen had vroeger wel een raad,
maar deze bloedde dood na de verwezenlijking van een aantal praktische zaken (zoals
een cola-automaat).
2

De informatie over de wetgevingen en praktijken i.v.m. formele kanalen van leerlingenparticipatie, en
meer specifiek i.v.m. leerlingenraden, kwam vooral uit Eurybase, de Europese databank van Eurydice.
Verder gaven ook de websites van een aantal Europese Ministeries van Onderwijs en/of de ministeries
zelf nuttige informatie, o.a. Oostenrijk, Cyprus, Noorwegen, Duitsland en Frankrijk. Sommige
nationale leerlingenorganisaties hebben ook nuttige informatie doorgestuurd, meer in het bijzonder het
Landelijk AktieKomitee Scholieren (LAKS) uit Nederland en het Union der Schülerorganisationen
(USO) uit Zwitserland. De Raad van Europa tenslotte heeft eveneens een onderzoek gevoerd naar
wettelijke regelingen in 42 landen (waarvan slechts 15 landen echt antwoordden).
3
Uit een onderzoek van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) bij 927 scholen bleek dat 78% van de
scholen secundair onderwijs een leerlingenraad heeft. Uit: VSK (1999). Leerlingenraden in
Vlaanderen. Een onderzoek naar leerlingenparticipatie in het Vlaams secundair onderwijs.
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In de vijfde school was er geen traditie van leerlingenparticipatie. Het directieteam
(dat volledig nieuw was) probeerde deze trend langzamerhand te keren, maar zo
vertelde het schoolhoofd, de leerkrachten hadden nog wat schrik en de leerlingen
voelden zich nog onwennig.

2.2.1.2

Leeftijd leerlingenraad

De helft van de bezochte scholen heeft een vrij recente leerlingenraad (sedert 5 jaar of
minder). Van de 84 scholen met een leerlingenraad hadden 5 scholen een volledig
nieuwe leerlingenraad, waarvan de leerlingen van één school hem via het nieuwe
decreet op de leerlingenraden hebben afgedwongen.
Figuur 2

Figuur 1: Leeftijd van de leerlingenraad
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Leeftijd

ASO-scholen hebben de oudste leerlingenraden, gevolgd door respectievelijk de
multilaterale scholen en de scholen die beroeps-en technisch onderwijs aanbieden. Dit
verschil tussen de soorten scholen is evenwel niet statistisch significant.
Tabel 8: Leeftijd leerlingenraad opgedeeld naar aanbod scholen (rijpercentages), N=84

0 tot 4 jaar
ASO
21.8
BSO-TSO
38.5
Multilateraal
37.1
χ²=2.33; df=4; p=0.67 4

5 tot 8 jaar
39.1
34.6
28.6

9 jaar en ouder
39.1
26.9
34.3

4

Let vooral op de waarde van ‘p’. Als deze waarde meer bedraagt dan 0.05 betekent dit dat er geen
significant verband bestaat.
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2.2.1.3

Bereik leerlingenraad

Iets meer dan twee derde van de scholen bezit een leerlingenraad voor de hele school,
d.w.z. dat elk jaar vertegenwoordigd is of kan zijn in de leerlingenraad.5 Een derde
van de scholen beperkt de leerlingenraad tot een deel van hun leerlingen.
Tabel 9: Bereik van de leerlingenraad, N=84

Bereik leerlingenraad
Voor heel de school
Voor 2e en 3e graad
Voor 4, 5 en 6
Voor 3e graad

Percentage
70.3
10.7
8.3
10.7

Als men deze percentages opdeelt naar onderwijsvorm, ziet men dat ASO-scholen de
leerlingenraad het meest openstellen voor al hun leerlingen, gevolgd door
multilaterale scholen en BSO-TSO-scholen. Anderzijds, wanneer de scholen dan toch
een beperkte bezetting van hun leerlingenraad instellen, zijn het de ASO-scholen die
de leerlingenraad het vaakst tot de derde graad beperken. Deze verschillen zijn echter
niet uitgesproken en dan ook niet statistisch significant.
Tabel 10: Bereik leerlingenraad opgedeeld naar aanbod scholen (kolompercentages), N=84

Bereik leerlingenraad
Voor heel de school
Voor 2e en 3e graad
Voor 4,5 en 6
Voor 3e graad
χ²=4.59; df=6; p=0.59

ASO
74.0
13.0
0.0
13.0

BSO-TSO
65.4
15.4
11.5
7.7

Multilateraal
71.5
5.7
11.4
11.4

5

Hiermee bedoelen we elk jaar dat in de school aanwezig is; 21 scholen hebben immers een
leerlingenraad voor heel de school, maar hebben alleen maar een tweede en derde graad in hun school.
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2.2.1.4

Structuur leerlingenraad

Wat de structuur van de leerlingenraad betreft, is er al heel wat meer variatie. In
onderstaande tabel staan de verschillende soorten structuren die we zijn
tegengekomen, gesynthetiseerd op een rij.
Tabel 11: Structuur leerlingenraad, N=84

Structuur leerlingenraad
Eén voor heel de school
Eén per graad
Eén per jaar
Eén voor 1e & 2e, en één voor 3e tot 6e
Eén voor 1e tot 3e, en één voor 4e tot 6e
Eén voor 4e tot 6e
Eén voor 3e & 4e, en één voor 5e & 6e
Eén voor 4e & 5e, en één voor 6e
Eén voor 4e tot 6e
Eén voor 5e & 6e

Percentage
40.5
21.4
2.4
3.6
2.4
8.3
1.2
1.2
8.3
10.7

Binnen deze structuren kunnen zich bovendien nog verschillen voordoen. Zo heeft bv.
één school die geen onderscheid maakt tussen de leerjaren wel een opdeling naar
thematische werkgroepen binnen de leerlingenraad. Ook twee andere scholen die wel
een leerlingenraad hebben naar graad, volgen deze thematische indeling. Verder
hebben 5 van de 18 leerlingenraden per graad ook nog een overkoepelende
leerlingenraad zodat overleg kan worden gepleegd tussen de verschillende graadleerlingenraden. Een aantal scholen hebben ook verschillende vestigingsplaatsen en
vormen hun leerlingenraad dan per vestigingsplaats.
Scholen gebruiken dus zeer veel verschillende manieren om hun leerlingenra(a)d(en)
te structureren. Er zijn evenwel een aantal structuren die door het merendeel van de
scholen worden aangewend, met name een leerlingenraad waar alle leerlingen van de
school worden vertegenwoordigd en een leerlingenraad onderverdeeld naar graad.
Indien we een opdeling maken naar scholen die één leerlingenraad hebben en scholen
die 2 of 3 leerlingenraden hebben6, zien we dat scholen die beroeps- en technisch
onderwijs aanbieden het meest gebruik maken van een enkele leerlingenraad.

6

Los van het feit of het bereik van de leerlingenraad zich uitstrekt tot alle leerlingen of een deel van de
leerlingen.
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Tabel 12: Structuur leerlingenraad opgedeeld naar aanbod scholen (rijpercentages), N=84

ASO
BSO-TSO
Multilateraal
χ²=4.59; df=2; p=0.05

Eén leerlingenraad
52.1
80.8
68.6

Verschillende leerlingenraden
47.8
19.2
31.4

Dit is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat ASO-scholen meer met een verplichte
afvaardiging per klas werken, waardoor een leerlingenraad snel te groot wordt om
efficiënt te werken. BSO-TSO-scholen werken meer met vrijwilligers in de klas of
school, en een leerlingenraad voor de hele school is dan ook een haalbare kaart (zie
ook verder in tabel 14).

2.2.1.5

Samenstelling leerlingenraad

Bij het zoeken naar modellen van leerlingenparticipatie via de leerlingenraad, wordt
in de literatuur o.a. veel aandacht geschonken aan de manier van samenstellen van de
leerlingenraad. Worden er bv. op een school echte verkiezingen gehouden, of beperkt
men zich tot het aanduiden van de leden van de leerlingenraad (zonder verkiezingen)?
De Koning Boudewijnstichting (Van Dinter, 1999) heeft tijdens haar veelvuldig
contact met scholen een 4-tal grote modellen ontwaard, namelijk:
1. leerlingenraad samengesteld op basis van klasvertegenwoordigers
2. leerlingenraad samengesteld op basis van algemene verkiezingen
3. leerlingenraad met ministers, burgemeesters en schepenen
4. leerlingenraad als open forum
Hierop zijn natuurlijk varianten mogelijk, afhankelijk van de schooltraditie of de
wensen van de leerlingen, leerkrachten en directie. In het eerste model kunnen we vier
mogelijke subvormen onderscheiden. De leden van de leerlingenraad kunnen in de
klas via verkiezingen worden verkozen. Ze kunnen evenwel ook aangeduid worden
(zonder verkiezingen) door de medeleerlingen of door de leerkrachten. Dit kan het
geval zijn wanneer iedereen het eens is over een kandidaat, of wanneer niemand
kandidaat is en men verplicht is per klas een leerling naar de leerlingenraad af te
vaardigen. Tenslotte kan ook een systeem worden bedacht waarbij binnen de klas
verschillende leerlingen bij beurtrol hun klas op de leerlingenraad vertegenwoordigen.
In het tweede model worden de leden van de leerlingenraad niet in de klas verkozen,
maar in de hele school. De kandidaturen worden centraal verzameld, en men laat alle
leerlingen stemmen op de lijst met kandidaten. De leerlingen met de meeste stemmen
worden lid van de raad.
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Het derde model is het meest intensieve. In elke klas organiseert men verkiezingen
voor een klasvertegenwoordiger, en men noemt die ‘burgemeester’. Hij of zij
vertegenwoordigt zijn of haar gemeente. Daarna organiseert men in elke klas
schepenverkiezingen. Schepenen zijn leerlingen die zich met een bepaald deelthema
bezighouden: sport, leefmilieu, pers, cultuur, studiezaken, samenleven op school,
feesten, enz. zijn de meest voorkomende thema’s. Eens de verantwoordelijken op
klasniveau worden aangeduid, zoekt men bij de laatstejaars kandidaten voor de
ministerposten op schoolniveau, die ook door de laatstejaars worden verkozen.
Ministers werken samen met hun schepenen om hun specifieke thematische werking
op te zetten.
Het vierde model kan worden opgesplitst in twee vormen. Ten eerste kan men
afstappen van het vertegenwoordigingssysteem, en iedereen vrij laten bij het al dan
niet lid worden van de leerlingenraad. Zo aanvaardt men dan dat bepaalde klassen
‘oververtegenwoordigd’ zouden kunnen zijn en bepaalde klassen misschien helemaal
niet aanwezig op de vergaderingen. Men kan echter ook alle leerlingen lid maken van
de leerlingenraad, zodat de hele school (al dan niet opgedeeld naar graad, jaar of
onderwijsvorm) kan deelnemen aan vergaderingen.
Het is evenwel niet mogelijk de leerlingenraden van de bevraagde scholen in de
onderscheiden modellen te plaatsen. We hebben geen enkele school gevonden die
haar leerlingenraad samenstelt op basis van het verkiezen van burgemeesters en
schepenen. Een leerlingenraad waarbij alle leerlingen van de school samenkomen zijn
we ook niet tegengekomen. Bovendien hadden de meeste schoolhoofden geen
duidelijk beeld van de manier waarop hun leerlingenraad wordt samengesteld. De
samenstelling van de leerlingenraad is immers meestal een zeer klasgebonden
materie, zo stelden zij. Een school kan wel vooropstellen dat er bijvoorbeeld één
leerling per klas dient vertegenwoordigd te zijn, maar de ene klas kan verkiezingen
organiseren, terwijl de andere klas iemand aanduidt.
We konden wel twee algemene wijzen van samenstelling onderscheiden: het – meest
verspreide – systeem van klasafvaardiging, en het systeem van schoolafvaardiging.
Tabel 13: Samenstelling leerlingenraad, N=84

Samenstelling leerlingenraad
Eén afgevaardigde per klas, verplicht
Twee afgevaardigden per klas
Drie afgevaardigden per klas
Eén afgevaardigde per klas, vrijwillig
Eén afgevaardigde per klas + in 3e graad beurtrol
Eén afgevaardigde per jaar
Werving van vrijwilligers binnen de school

Percentage
29.8
9.5
1.2
45.2
1.2
2.4
10.7
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Ruim een derde van de leerlingenraden wordt samengesteld op basis van een
verplichte afvaardiging per klas. In deze scholen dienen de leerlingen 1
vertegenwoordiger te (ver)kiezen per klas, sommigen laten dit aantal zelfs oplopen tot
2 of 3 klasafgevaardigden (dit laatste meestal niet verplicht). In een groot aantal
scholen werkt men ook met het systeem van klasvertegenwoordiging, zij het dan wel
vrijwillig. Deze scholen moedigen dit systeem aan, maar willen niemand verplichten.
In deze scholen bestaat de mogelijkheid dus dat sommige klassen niet
vertegenwoordigd zijn in de leerlingenraad. Een andere school hanteert dit systeem
eveneens, maar voor de derde graad verkiest ze met beurtrollen te werken. In het
kader van de lessen (zakelijk) Nederlands vindt de directie dit een handige leerschool
voor het leren vergaderen, het opstellen van agendapunten, het maken van verslagen
e.d. Twee laatste scholen tenslotte werken met een beperktere bezetting van de
leerlingenraad, in die zin dat elk jaar één jaarvertegenwoordiger verkiest uit de
verschillende klasvertegenwoordigers.
Het tweede systeem vertrekt vanuit een geheel ander principe: deze scholen verlaten
het vertegenwoordigingsprincipe (elke klas=één stem), en werken met geïnteresseerde
vrijwilligers die in de hele school worden aangetrokken. In dit systeem kan het dus
best gebeuren dat een bepaald jaar niet vertegenwoordigd is in de leerlingenraad.
Wanneer men enerzijds de verplichte klasvertegenwoordiging bekijkt en anderzijds de
vrijwillige klas- en schoolafvaardiging, merkt men op – zoals reeds in onderdeel
2.2.1.4 werd gezegd – dat vooral ASO-scholen significant meer met verplichte
afvaardiging werken en BSO-TSO-scholen met vrijwillige vertegenwoordiging.
Multilaterale scholen nemen hier een middenpositie in.
Tabel 14: Samenstelling leerlingenraad opgedeeld naar aanbod scholen (rijpercentages), N=84

Verplichte afvaardiging
ASO
60.9
BSO-TSO
26.9
Multilateraal
45.7
χ²=7.21; df=2; p=0.03

2.2.1.6

Vrijwillige afvaardiging
39.1
73.1
54.3

Bevoegdheden

Gaat het om een adviesgevend of een beslissingsgerechtigd orgaan? Hoewel een
aantal auteurs het grote nut propageren leerlingen een volledige verantwoordelijkheid
te geven op een aantal door de school en/of de leerlingen te bepalen domeinen –
weliswaar begeleid door leerkrachten of directie (Mc Andrew, et al., 1997; Waaub,
1999) – vindt men in de praktijk maar weinig scholen terug die deze
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verantwoordelijkheid aan hun leerlingen geven. Vermelde auteurs zijn van oordeel dat
men niet alleen aan het latere nut van participatie moet denken (voor het verwerven
van vaardigheden en kennis die belangrijk zijn in het leven in de samenleving), maar
ook aan het huidige nut: leerlingen zullen de participatie bevredigender en
interessanter vinden indien ze over een zekere beslissingsbevoegdheid beschikken. Zo
stelt Mc Andrew e.a. bijvoorbeeld: “Cependant, si le conseil des élèves est un lieu
important d’apprentissage de la citoyenneté, il ne s’agit pas de le considérer
uniquement comme une situation d’apprentissage de la citoyenneté, sous peine de
fausser la nature même de cette structure de répresentation et lui enlever tout son sens.
Pour que le conseil des élèves permette l’acquisition de la citoyenneté, il faut qu’il ait
des pouvoirs véritables, comme celui de dépenser.” (Mc Andrew et al., 1997: 71). Het
is evenwel niet moeilijk te begrijpen dat de directie niet zomaar aan leerlingen
beslissingsbevoegdheid kan geven voor eender welke materie (de school blijft hoe
dan ook een verantwoordelijkheid dragen), maar een begeleide zelfstandigheid voor
bijvoorbeeld het organiseren van leerlingactiviteiten, voor het bepalen van de
schoolreisbestemming en het organiseren van de reis, e.d. kan bij een aantal mensen
op groot enthousiasme rekenen. (o.a. Delwit, 1992)
In een Frans onderzoek kwam evenwel naar voren dat leerkrachten en directies de
leerlingen betreffende een aantal materies wel om een advies wilden vragen, maar dat
ze de beslissingen liever uit handen van de leerlingen hielden (Ballion, 1998). Pierre
Waaub (1999: 50) ziet hierin een bewijs dat nagenoeg geen scholen zich democratisch
kunnen noemen, hoewel er velen met het label ‘democratische school’ naar buiten
treden: “ Jamais, même sur ce qui est ou devrait être négociable dans l’école, les
élèves ne sont associés au processus de décision. Au mieux sont-ils consultés, mais
cette consultation elle-même est si peu respectueuse des conditions du processus
démocratique qu’elle ne débouche jamais sur un réel débat.”.
De wetgeving van vele landen laat deze bevoegdheidskwestie open, of ze verleent de
leerlingenraden alleen adviesmogelijkheden zoals bijvoorbeeld in Finland en in
Vlaanderen. Toch zijn er Vlaamse scholen waarvan de leerlingenraden ook
beslissingsgerechtigd zijn. De meesten weliswaar samen met de directie, maar in 10%
van de onderzochte scholen hebben de leerlingen met betrekking tot welbepaalde
materies effectief beslissingsrecht. Deze materies handelen over de interne werking
van de leerlingenraad en het organiseren van feesten en activiteiten binnen de school.
Eén enkele school gaf aan haar leerlingen beslissingsbevoegdheid over het
schoolreglement.
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Tabel 15: Bevoegdheden van de leerlingenraad, N=84 (in percentages)

Bevoegdheden
Adviesgevend
Beslissingsgerechtigd, samen met directie
Beslissingsgerechtigd over een aantal materies

2.2.1.7

Aantal scholen
57.2
32.1
10.7

Tijdstip van vergaderingen

Over het algemeen wordt er buiten de lessen vergaderd: tijdens de middagpauze of na
de lesuren. Niet iedereen kan echter zo worden gemotiveerd, en stemmen gaan op
(vooral bij de leerlingen) om de vergaderingen van de leerlingenraad binnen het
lessenrooster te passen (o.a. Delwit, 1992).
In het buitenland wordt hier ook aandacht aan geschonken. In Italië mogen
bijvoorbeeld wettelijk een aantal uur per maand aan leerlingenraden,
klasbijenkomsten, of leerlingenwerkgroepen worden gespendeerd. In Noorwegen is
het werken in klas- en leerlingenraden en leerlingenwerkgroepen uitgebreid in het
curriculum geïntegreerd. Het aantal lessen of werkgroepen dat eraan dient te worden
besteed ligt zelfs wettelijk vast. (Eurydice Eurybase, 1999)
Niet iedereen kan echter worden overtuigd van het positieve effect dat uitgaat van
vergaderingen tijdens de lesuren. Uit de praktijk blijkt immers dat vele leerlingen dan
lid willen worden omdat ze zo vrijgesteld worden van een aantal lessen per maand.
Dat zijn dan niet altijd gemotiveerde leerlingen, wat de werking van de leerlingenraad
niet ten goede komt. (Van der Linden & Penninx, 1986c)
In de bezochte scholen vergaderen alle leerlingenraden buiten de lesuren, behalve 2
scholen die af en toe toelaten dat de vergaderingen binnen de lessen vallen. Het
dilemma buiten of binnen de lesuren kwam tijdens de gesprekken meermaals naar
voren. Sommigen waren afgestapt van het systeem van vergaderen binnen de lesuren,
omdat dan zeker niet de gemotiveerde leerlingen in de leerlingenraad zetelen.
Anderen dachten dit systeem in de toekomst misschien wel toe te passen, omdat nu de
leerlingenraad over te weinig leden beschikt. De 2 scholen die soms wel toelieten dat
de leerlingenraad binnen de lessen viel, combineerden beide systemen: de
leerlingenraad begon bv. tijdens het laatste lesuur maar liep nog een tijd door na de
lesuren. Deze directieleden probeerden zo te vermijden dat inderdaad enkel
ongeëngageerde leerlingen lid zouden worden.
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2.2.1.8

Materiële omkadering

Het beschikken over een eigen lokaal kan de leden van de leerlingenraad een zeker
houvast geven (Delwit, 1992). Iets meer dan de helft van de leerlingenraden uit de
bevraagde scholen bezit geen eigen lokaal (om te vergaderen, activiteiten voor te
bereiden, e.d.). Vele scholen kunnen wegens plaatsgebrek immers geen vast lokaal
aan de leerlingenraad geven, waardoor bij elke vergadering een nieuw lokaal moet
worden gezocht.
Een andere vraag is of het leerlingenorgaan de schoolfaciliteiten mag gebruiken. Hier
denken we bijvoorbeeld aan het fotocopieerapparaat, de computers, de telefoon, de
sportzaal, enz.7 Uitgezonderd één school, verlenen alle scholen hun leerlingenraad de
mogelijkheid de schoolfaciliteiten te gebruiken.

2.2.1.9

Communicatie en informatiedoorstroming

De preciese manier waarop leerlingen en de leden van de leerlingenraad hun
informatie doorgeven, en de manier waarop de directie op de hoogte wordt gebracht
van vorderingen binnen de leerlingenraad, werd ook tijdens het interview aan de
directies gevraagd.
De informatiedoorstroming tussen de leden en de andere leerlingen kan op vele
verschillende manieren gebeuren. De communicatiekanalen die volgens de
schoolhoofden het meest door de leerlingenraad worden gebruikt om hun
medeleerlingen op de hoogte te houden zijn de valvas en de klasafgevaardigden.
Daarna volgen de informele contacten en de leerlingenkrant, -radio etc. Ook tijdens de
lesuren kunnen een aantal leerlingenraden een stand van zaken geven en naar reacties
peilen onder de medeleerlingen. Dit gebeurt dan het vaakst tijdens een willekeurig
uur, bv. het eerste uur na de leerlingenraad of het uur van een begeleidende leerkracht.
Tenslotte komen het omroepsysteem (in de gangen, of op de speelplaats) en het
uitdelen van verslagen, het minst voor in de bevraagde scholen.

7

Zie ook het Vlaamse decreet houdende de leerlingenraden (art.8): “De directie verstrekt de nodige
infrastructurele en administratieve ondersteuning aan de leerlingenraad”.
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Tabel 16: Communicatiekanalen van de leerlingenraad naar de leerlingen toe (meerdere
antwoorden mogelijk), N=84

Communicatie leerlingenraad – leerlingen
Via valvas
Via klasafgevaardigden
Via informele contacten
Via leerlingentijdschrift, -radio, etc
Via willekeurig uur
Via klasuur of uur met titularis
Via omroepsysteem
Via verslagen

Percentage
77.4
66.7
29.8
25.0
25.0
20.2
11.9
10.7

Indien leerlingen informatie wensen of kritiek hebben, zullen ze dit volgens de
directieleden vooral kenbaar maken via hun klasafgevaardigden, en eventueel via
informele contacten met andere leden van de leerlingenraad. Anoniem reacties geven
via de ideeën- of klachtenbus komt eveneens herhaaldelijk voor. Als minder frequent
voorkomende communicatiekanalen gelden de klas-, titularis- of willekeurige lesuren.
Een aantal scholen beschikken over een klasuur (meestal met de klastitularis). Via
deze weg kunnen de klasgenoten dan informatie doorgeven aan hun afgevaardigden.
Soms wordt de leerlingen ook de mogelijkheid geboden voorstellen te doen of vragen
te stellen tijdens willekeurige lesuren (bv. het eerste uur voor of na de vergadering
van de leerlingenraad). In een aantal scholen gebeurt het ook dat leerlingen geen
informatie aan hun klasgenoten uit de leerlingenraad vragen, maar aan de leerkrachten
die de leerlingenraad begeleiden. Af en toe wordt ook de valvas gebruikt door de
medeleerlingen. Tenslotte komen kanalen voor die door alleenstaande scholen worden
gebruikt, met name het leerlingentijdschrift, een enquête door de leerlingenraad om de
wensen te kennen van hun medeleerlingen, een zittijdsysteem van de leerlingenraad
tijdens de middag (waarbij leerlingen vragen kunnen stellen aan de leden), en
tenslotte het aanwezig zijn van leerlingen op de vergaderingen van de leerlingenraad
indien ze vragen of eisen hebben.
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Tabel 17: Communicatiekanalen van de leerlingen naar de leerlingenraad toe (meerdere
antwoorden mogelijk), N=84

Communicatie leerlingen – leerlingenraad
Via klasafgevaardigden
Via ideeënbus
Via informele contacten
Via klasuur of uur met titularis
Via willekeurig uur
Via begeleidende leerkrachten
Via valvas
Via leerlingentijdschrift, -radio, etc
Via enquête
Via zittijdsysteem
Zelf naar vergaderingen komen

Percentage
72.6
45.2
42.9
13.1
11.9
9.5
7.1
1.2
1.2
1.2
1.2

Wat de communicatie van de leerlingenraad naar de directie toe betreft, maken de
leden het meest gebruik van verslagen die na de vergadering aan de schoolhoofden
worden afgegeven. Dikwijls brengen ook een delegatie van de leerlingenraad of de
begeleidende leerkrachten mondeling verslag uit bij de directeurs. In een aantal
scholen is de directie aanwezig op de vergaderingen, soms zelfs als voorzitter van de
leerlingenraad. Verder worden in een aantal scholen de vergaderingen van de
leerlingenraad besproken op directie- of (graad)coördinatorenvergaderingen, via het
verslag van de leerlingenraad of via een delegatie van de leerlingenraad die wordt
uitgenodigd. Twee schoolhoofden tenslotte stellen nooit op de hoogte te worden
gebracht van vergaderingen en vorderingen binnen de leerlingenraad.
Tabel 18: Communicatiekanalen van de leerlingenraad naar de directie toe (meerdere
antwoorden mogelijk), N=84

Communicatie leerlingenraad – directie
Via verslagen
Via delegatie leerlingenraad
Via begeleidende leerkrachten
Directie is aanwezig op vergaderingen
Directie is voorzitter
Via directievergadering, coördinatorenvergadering
Geen

Percentage
69.0
42.9
38.2
17.9
6.0
6.0
2.2
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2.2.1.10

Budget

Een aantal auteurs stelt dat de beschikbaarheid van een budget de participatie voor de
leerlingen veel reëler maakt. De leerlingen krijgen zo het gevoel dat ze niet voor niets
in de leerlingenraad zitten en dat ze dus binnen de schoolmuren ook werkelijk iets
kunnen realiseren (Delwit, 1992; Mc Andrew et al., 1997; Osler & Starkley, 1998).
Deze stelling blijft wat leerlingenraden betreft evenwel sterk theoretisch van aard.
Onderzoek heeft zich nog nooit op deze problematiek gericht. In een recent afgelopen
project “Parlementariër voor een dag”, een Belgisch jongerenparlement (met 17 tot
23-jarigen), kregen de betrokken jongeren effectief financiële beslissingsmacht. De
praktijk leerde dat deze jongeren helemaal niet onverantwoordelijk met dat geld
omgingen, en de pro’s en de contra’s veelvuldig afwogen. Bij hun uiteindelijke
evaluatie van het project bleek deze financiële macht voor hen heel belangrijk te zijn
geweest, onder meer als blijk van reële waardering van hun kunnen (Siongers &
Kavadias, 2000).
Een budget kan op verschillende manieren worden verkregen en kan op verschillende
manieren worden gespendeerd. In buitenlandse onderzoeken of wetgevingen vindt
men van werkbare manieren niets terug. Uit alleenstaande voorbeelden van scholen of
getuigenissen van directeurs, leerkrachten en/of leerlingen, komen wel een aantal
wederkerende gebruiken naar voren (zie o.m. studiedag Koning Boudewijnstichting
29/04/1999; VSK, 1999; Klasse voor Jongeren-Maks). Zo mogen de leerlingen van
sommige scholen af en toe winstgevende activiteiten op de school organiseren,
waarvan de opbrengst volledig naar de leerlingenraad gaat. Anderen mogen een
winkeltje op school openen, of soms gaat de opbrengst van de drank- of
snoepautomaat naar de leerlingenraad. Sommigen krijgen dan weer een startkapitaal
van de school voor de werking van de leerlingenraad, dat ze eventueel kunnen
aanvullen door activiteiten te organiseren. Tenslotte moeten leerlingenraden in
sommige scholen steeds opnieuw geld vragen aan de directie voor hun
werkingskosten.
Een derde van de scholen kent geen budget toe aan de leerlingenraad. Hiervoor zijn
twee grote redenen tijdens de gesprekken naar voren gekomen. Ten eerste
beklemtonen sommige schoolhoofden dat de school voor alles wat er in de school
gebeurt verantwoordelijk blijft. Daarom houden ze liever de touwtjes zelf in handen,
zeker wat het budget betreft. Indien de leerlingenraad iets wenst te organiseren
gebeurt dat in samenspraak met de directie die, indien nodig, deze zaken zelf
bekostigt. Anderen stellen dan weer dat het al dan niet hebben van een budget nooit
ter sprake is gekomen op de leerlingenraad. En zolang er geen vraag komt, wensen
deze schoolhoofden zelf geen budget toe te wijzen.
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Een gelijk aantal scholen beschikt enerzijds over een via de directies verkregen
budget, anderzijds over een eigen verworven budget. Een kleiner aantal scholen
combineert deze twee soorten budgetten. Een eigen verworven budget wordt vooral
verkregen door het organiseren van allerlei activiteiten, en in mindere mate door het
beheer van een drank-of snoepautomaat of –winkeltje.
Tabel 19: Beschikt leerlingenraad over een budget, N=84

Budget
Geen budget
Budget verkregen via directie
Eigen verworven budget + verkregen via directie
Eigen verworven budget

Percentage
33.3
26.2
14.3
26.2

Wat de leerlingenraad met het eventuele budget mag doen, is een ander paar mouwen.
Mogen leerlingen vrij activiteiten organiseren, of moeten ze hun voorstellen vooraf
aan de directie ter goedkeuring voorleggen? Van de 56 leerlingenraden met een
budget dient meer dan de helft aan de directie voor te leggen wat ze met het budget
wenst te doen. De directie beslist dan of het voorstel al dan niet wordt aanvaard. De
anderen mogen voor een aantal materies zelf beslissen waaraan ze hun budget
uitgeven, terwijl een vierde altijd autonoom mag beslissen.
Tabel 20: Autonomie over budget, N=56

Autonomie over budget
Altijd
Voor aantal materies
Neen, directie beslist altijd

2.2.1.11

Percentage
21.4
23.2
55.4

Begeleiding en vorming

Participatie is iets waarmee je vertrouwd moet raken, iets dat je langzamerhand moet
leren en ervaren. Daarom vinden velen dat leden van een leerlingenraad de nodige
vorming achter de rug moeten hebben, vooraleer effectieve resultaten kunnen worden
verwacht. Na te leren luisteren, onderhandelen, conflicten oplossen, spreken voor een
publiek, e.d. kan men volgens sommigen een vluggere en efficiëntere werking van de
leerlingenraad verwachten (Delwit, 1992; Harber, 1998; Osler & Starkey, 1998). In
Frankrijk is de vorming van leerlingenvertegenwoordigers verplicht, hoewel uit
onderzoek gebleken is dat slechts een 70% van de scholen dit ook werkelijk doet
(Ballion, 1998).
Deze vorming kan op verschillende manieren worden ingevuld. Enerzijds kan beroep
worden gedaan op organisaties (zoals bv. de Koning Boudewijnstichting, JEMP,
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Lodewijk De Raet-stichting, etc.) of op de begeleidingsdiensten van de
onderwijskoepels. Anderzijds kan ook binnen de school via leerkrachten, en eventueel
leerlingen die al een tijdje meedraaien in de leerlingenraad, aan vorming worden
gedaan.
Een meerderheid van de scholen biedt hun leerlingen geen vorming aan. Van de
scholen die er wel in voorzien, beroept twee derde zich op vormingssessies van
buitenschoolse organisaties. Een derde geeft via leerkrachten en/of directies vorming
aan de leerlingen. Deze vorming spitst zich voornamelijk toe op vergader- en
rapportagetechnieken.
Tabel 21: Vorming van de leden van de leerlingenraad, N=84

Vorming
Ja, van buitenuit
Ja, van binnenin
Neen

Percentage
27.4
15.5
57.1

Naast die vorming wordt ook de begeleiding door leerkrachten belangrijk geacht voor
het leren participeren (Rowe, 1996). Zij moeten de vergaderingen mee structureren en
in goede banen leiden. Ze moeten aangeven waar de gevoeligheden in de school
liggen. In Ijsland werd deze begeleiding zelfs wettelijk vastgelegd: in elke school
moet ten minste één leerkracht de leerlingenraad bijstaan en adviseren (Eurydice
Eurybase, 1999). In Vlaanderen is er geen wettelijke verplichting, de leerlingenraad
kan vrij beslissen of hij begeleiding wenst. (BS 11-5-1999).
Een overgrote meerderheid van de leerlingenraden kan op de begeleiding van een of
meerdere leerkrachten rekenen. In slechts 7 scholen zijn geen begeleidende
leerkrachten; in 3 van die scholen is echter wel begeleiding door de directies. De
reden voor de afwezigheid van begeleiding is dat leerlingen volledig vrijuit zouden
kunnen spreken, ook over eventuele problemen met bepaalde leerkrachten.
Tabel 22: Begeleiding van leerlingenraad door leerkrachten, N=84

Begeleiding leerkrachten
Ja, leerkrachten hebben zich aangeboden
Ja, verplicht
Ja, leerlingen hebben het gevraagd
Neen, directie heeft het liever niet
Neen, leerlingen hebben het liever niet

Percentages
38.1
34.5
19.0
6.0
2.4
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2.2.1.12

Evaluatie leerlingenraad

Tenslotte vroegen we de directies ook een evaluatie (indien mogelijk zowel positief
als negatief) te geven van de leerlingenraad in hun school. Hierbij uiten de
schoolhoofden zich vaak positief over de leerlingenraad, maar negatieve reacties
bleven zeker niet achterwege. De positieve bemerkingen halen het nipt van de
negatieve. In het totaal kregen we 153 positieve reacties ten opzichte van 132
negatieve uitlatingen.
Tabel 23: Positieve evaluatie van de leerlingenraad, N schoolhoofden = 80, N antwoorden = 153

Reacties
Nemen veel positieve initiatieven, verwezenlijkingen
Peilen naar meningen, leefwereld, problemen
Sociale en politieke vaardigheden
Enthousiaste groep, frisse ideeën
Leerlingen voelen zich gerespecteerd
Realistische voorstellen, nemen het ernstig op
Begrijpen beter waarom bepaalde zaken zo zijn
Continuïteit

Percentage
45.0
41.3
38.8
33.8
12.5
10.0
8.8
1.3

Meermaals kwam naar voren dat directeurs de initiatieven die de leerlingenraad
ondernam zeer apprecieerden. Ze meenden dat de leerlingenraad vele
verwezenlijkingen op zijn naam had, die de sfeer en het leven op school voor iedereen
hadden verbeterd. Sommigen zagen op hun school niet echt veel gerealiseerde
verwezenlijkingen, maar meenden wel dat de leerlingenraad verschillende frisse,
vernieuwende ideeën tentoonspreidde. De realisaties van deze ideeën liep niet altijd
van een leien dakje, maar ze juichten het enthousiasme en de samenhang van de groep
zeker toe.
Andere directieleden meenden dat de leerlingenraad een goede manier was om naar
meningen te peilen onder de leerlingen. De leerlingenraad maakte het hen mogelijk
zicht te krijgen op de leefwereld van de jongeren, en er ook voeling mee te krijgen.
Herhaaldelijk waren zo eveneens problemen in de school naar boven gekomen, die de
leerkrachten en de schoolhoofden anders niet hadden onderkend.
De leerlingenraad komt ook de ontwikkeling van sociale en politieke vaardigheden
ten goede, zo stellen een aantal schoolhoofden. De leden van de leerlingenraad leren,
volgens hen, naar anderen luisteren, hebben respect voor elkaar, houden rekening met
anderen. Een directeur meende zelfs dat het opviel hoe minder individualistisch deze
leerlingen werden. Ze leren bovendien hun mening verwoorden, vergaderingen te
organiseren en te leiden, verslagen op te stellen, met andere woorden de
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leerlingenraad wordt ook beschouwd als een goede leerschool. Verder krijgen ze ook
inzicht in de werking van een democratie, van instellingen, enz. en in de
onderliggende principes.
Sommigen menen dat verwezenlijkingen en vaardigheden wel belangrijk zijn, maar
dat dat niet de voornaamste verdienste van een leerlingenraad mag zijn. Het is volgens
hen van groter belang dat leerlingen zich erdoor gerespecteerd voelen, dat ze het
gevoel krijgen dat ze de school mogen mee maken.
Anderen vinden dan weer dat het zeer positief is dat de leden van de leerlingenraad
het zo ernstig opnemen en er geen “spelletje” van maken. Ze stellen vast dat de
leerlingen er veel tijd in steken, dat ze realistische voorstellen maken, dat ze met
uitgewerkte projecten naar voor komen.
Een aantal schoolhoofden beweren eveneens dat leerlingen het ernstig nemen, maar
dan wel in die zin dat ze beter begrijpen waarom bepaalde dingen in de school zo zijn
en zo dienen te blijven. Ze beschouwen de leerlingenraad niet zomaar als een
klachtenbank, ze proberen daadwerkelijk iets te ondernemen en zijn met goede
argumenten te overtuigen als iets niet kan.
Tenslotte stelt één school de continuïteit in de leerlingenraad op prijs. Door het
werken met thematische werkgroepen over de jaren heen, zijn er altijd nieuwe of
jonge leerlingen die worden ingewerkt in de leerlingenraad, en dient de raad niet
steeds van nul te beginnen.
Tabel 24: Negatieve evaluatie van de leerlingenraad, N schoolhoofden = 80, N antwoorden = 132

Reacties
Geen continuïteit
Niet altijd efficiënt
Vele leerlingen niet geïntereseerd
Overstijgen het praktische, het materiële niet
Onhaalbare eisen
Moeten steeds worden aangemoedigd
Probleem van representativiteit
Te ongeduldig
Steeds wederkerende eisen
Klachtenbank
Vele leerkrachten niet rijp voor leerlingenraad

Percentage
35.8
24.7
24.7
22.2
18.5
9.9
8.6
6.2
4.9
3.7
3.7

De laatste positieve reactie vormt evenwel het punt van grootste kritiek van de
schoolhoofden op de leerlingenraad. Het gebrek aan continuïteit baart vele directies
zorgen. De werking van de leerlingenraad, en het voltrekken van initiatieven, is van
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jaar tot jaar sterk aan verandering onderhevig. Ze stellen vast dat de leerlingenraad
afhankelijk is van enkele enthousiaste, ondernemende leerlingen, van enkele trekkers.
Sommigen merken ook dat naarmate leerlingen ouder worden, hun interesse voor de
leerlingenraad daalt.
Een ander negatief punt van de leerlingenraad is de vaak niet efficiënte werking.
Leerlingen moeten nog veel leren over het werken in een samenwerkingsverband,
alvorens ze zaken in de school op een efficiënte manier kunnen aanpakken. Zo hebben
ze een gebrek aan vergader- en rapportagetechnieken, aan een overkoepelende visie,
aan punctualiteit, enz. De directies menen dat leerlingen dus nood hebben aan
vorming. Dit wordt evenwel – zoals we gezien hebben in onderdeel 2.2.1.11 – in een
meerderheid van de scholen niet geboden.
Moeilijk is ook voor velen de – soms algehele – desinteresse van de leerlingen.
Sommige klassen of zelfs sommige leerjaren kunnen totaal niet worden gemotiveerd
om deel te nemen aan de leerlingenraad of activiteiten ervan. De leerlingenraad wordt
in die gevallen teveel beschouwd als een zaak van de ‘gevestigde macht’, leerlingen
vinden het een vervelend karwei als ze door klasgenoten worden aangeduid, enz. De
feedback van de leerlingenraad naar de leerlingen toe en vice versa, verloopt niet
optimaal, en de directie wordt vaak ook niet op de hoogte gebracht. Een aantal
schoolhoofden gaan evenwel niet zo ver in hun kritiek, en houden het op wisselvallige
interesse. In die zin dat leerlingen constant door leerkrachten en directies moeten
worden aangemoedigd om de leerlingenraad draaiende te houden. Met een krachtige
ruggesteun van leerkrachten kan de leerlingenraad dan toch blijven bestaan.
Een ander probleem heeft betrekking op de wensen en verwezenlijkingen van de
leerlingenraad. Velen zeggen dat het praktische en het materiële nooit wordt
overstegen. Ze hebben het wel over defecte radiators of WC’s, over drankautomaten,
over rooklokalen, over feestjes, enz., maar aan substantiëlere zaken hebben ze
blijkbaar geen boodschap. Zo proberen een aantal directieleden de leerlingenraad
warm te maken voor meer onderwijs-inhoudelijke zaken (hoe ziet de ideale klas eruit,
aanpassen van evaluatie- en deliberatiecriteria, enz.), maar ze merken dan dat de
leerlingen afhaken. Sommigen spreken dan weer over onhaalbare eisen. Leerlingen
begrijpen niet altijd dat niet alles kan, dat ook de school binnen bepaalde kaders moet
werken, aan bepaalde regels moet beantwoorden. Ze hebben dan de neiging om
defaitistisch te worden, “zie je wel dat hier nooit iets mag”. Andere schoolhoofden
menen dat de leerlingen soms te ongeduldig zijn. Als ze een probleem hebben, willen
ze directe oplossingen. Als ze een plan hebben, willen ze directe verwezenlijkingen.
En ze begrijpen niet altijd dat sommige zaken tijd nodig hebben. Een directeur sprak
in die zin over “jeugdig enthousiasme”. Tenslotte is er het probleem van de steeds
wederkerende eisen. Elk jaar opnieuw komen dezelfde vragen en eisen naar boven, en
steeds weer moet worden herhaald waarom het niet kan, en dat is vermoeiend.
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Verder spreken een aantal directieleden over een gebrek aan representativiteit. Er zijn
wel voldoende leerlingen lid, maar ze vertegenwoordigen geenszins hun klas. Ze doen
geen pogingen om meningen van medeleerlingen te vergaren, en spreken altijd in
eigen naam. Hierdoor heeft de directie het soms moeilijk om te weten of een
ondernomen initiatief wel wordt gedragen door de leerlingen in de school.
Tenslotte zijn er twee weinig voorkomende reacties. Het eerste is dat de
leerlingenraad soms eerder als een klachtenbank wordt beschouwd. De leden uiten
uitsluitend negatieve kritiek op de school, nooit opbouwende. Ze eisen veel, maar
willen zich er niet voor engageren. Het laatste probleem heeft niet betrekking op de
leerlingen, maar wel op de leerkrachten die volgens deze directeurs nog niet rijp zijn
voor een leerlingenraad. Ze hebben het gevoel dat leerlingen meer mogen en kunnen
doen in de school dan zijzelf en vrezen voor hun ‘machtspositie’ in de klas.
Tabel 25: Teneur van de evaluatie, N=84

Overwegend positief
Zowel positief als negatief
Overwegend negatief

Percentage
40.4
29.8
29.8

Wanneer de positieve en negatieve reacties van elk schoolhoofd worden vergeleken,
merkt men op dat twee vijfde van de schoolhoofden een overwegend positieve
evaluatie geven van hun leerlingenraad. Zo’n 30% geeft evenveel positieve als
negatieve reacties, terwijl eenzelfde percentage schoolhoofden overwegend negatieve
kritiek uit. De directeurs die vooral negatieve aspecten van hun leerlingenraad
opmerken, zijn dus in de minderheid. Bij latere analyses zullen we kunnen nagaan of
deze evaluatie van de schoolhoofden een invloed heeft op de schoolbeleving van de
leerlingen. Wanneer schoolhoofden zich negatief uitlaten over de leerlingenraad en
leerlingenparticipatie in het algemeen, zou het schoolklimaat eronder kunnen leiden.
Het schoolklimaat komt immers tot stand via alle schoolactoren: als één van deze
actoren zich terughoudend opstelt, heeft dat repercussies in heel de school (Samdal, et
al., 1998).
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2.2.2 Andere participatiekanalen
Naast de leerlingenraad zijn er tal van andere manieren om de leerlingeninspraak op
een ietwat formele wijze te kanaliseren. Daar we wilden weten in welke mate andere
‘formele’ kanalen in Vlaamse scholen werden georganiseerd, hebben we gepoogd zo
omvattend mogelijk te zijn. De Koning Boudewijnstichting heeft een uitgebreide
inventarisatie van die kanalen gemaakt, die we in onze vragenlijst hebben opgenomen
(Van Dinter, 1999). Tijdens de interviews vroegen we ook naar eventuele andere
participatiekanalen, maar er kwamen er geen naar boven.
Tabel 26: Aanwezigheid van participatiekanalen, N=89

Participatiekanalen
Valvas
Klasdagen
Vertrouwensleerkrachten
Werkgroepen
Ideeënbus
Tijdschrift, radio, etc
Enquête
Peter/meterschap
Klasuur
Referendum
Vertrouwensleerlingen

Percentage
94.4
85.4
75.3
67.4
66.3
52.8
48.3
18.0
12.4
9.0
9.0

De valvas of het leerlingenprikbord is het meest aanwezige participatiekanaal in de
Vlaamse scholen. De valvas wordt op verschillende wijzen gebruikt. Het kan dienen
als communicatiemiddel van de leerkrachten en de directie naar de leerlingen toe, bv.
om aan te kondigen dat een bepaalde leerkracht ziek is en dat lessen niet doorgaan, of
om bepaalde uitstappen bekend te maken. Leerlingenraden kunnen het eveneens
gebruiken om de volgende vergadering aan te kondigen, om het verslag van een
vergadering publiek te maken, of om mensen voor activiteiten te ronselen. In
sommige scholen maken ook andere leerlingen er gebruik van, bv. om buitenschoolse
activiteiten bekend te maken. Ook het hebben van klasdagen is een wijd verspreid
kanaal, waarlangs de scholen de band tussen de leerlingen in de klas en tussen de
leerlingen en de leerkrachten/de titularis proberen te verstevigen. Vele leerlingen
kunnen ook rekenen op het systeem van vertrouwensleerkrachten in hun school. De
vertrouwensleerkracht staat ter beschikking van alle leerlingen in verband met
persoonlijke-, klas- of schoolaangelegenheden, en kan bemiddelend optreden bij
eventuele problemen.
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Vervolgens zijn er ietwat minder verspreide participatiekanalen, maar die toch in ruim
de helft van de scholen actief zijn. Dat zijn ten eerste de werkgroepen of raden, waar
zowel leerlingen als leerkrachten in vertegenwoordigd zijn. Zo zijn er werkgroepen
voor de 100-dagen-viering, feestjes, milieu, sociale zaken, sport, cultuur e.d.
Leerlingen die geïnteresseerd zijn kunnen zich dan bij een werkgroep aansluiten.
Verder is er de ideeënbus, waar leerlingen – al dan niet anoniem – suggesties kunnen
geven, ongenoegens of wensen kunnen uiten, enz. op de werking van de
leerlingenraad, op het schoolleven, op het schoolbeleid. Deze ideeënbus kan dus
uitgaan van de leerlingenraad of van de directie. Dan is er in sommige scholen ook
een leerlingenkrant of -tijdschrift, en in mindere mate een leerlingenradio of televisie, actief. Ten vierde worden vooral door de directie (en af en toe door de
leerlingenraad) enquêtes bij alle leerlingen van de school of van een bepaald jaar
afgenomen. Deze enquêtes kunnen gaan over een bepaald voorstel, een bepaald
probleem, of meer algemeen over de behoeften en klachten van de leerlingen.
Tenslotte zijn er vier kanalen die grotendeels afwezig blijven in de scholen, met name
het peter/meterschap (oudere leerlingen die jonge of nieuwe leerlingen begeleiden),
het klasuur (een half uur tot een uur per week (meestal met de titularis) om
problemen, wensen, verslagen van de leerlingenraad, … met de klas te bespreken), het
referendum (alle leerlingen krijgen een stem bij bepaalde beslissingen, bv. keuze van
bestemming van de schoolreis, herinrichting van de speelplaats, enz.), en de
vertrouwensleerlingen (waarbij het leerlingen zijn die kunnen worden aangesproken
als vertrouwenspersoon).
Uit eerder onderzoek weet men dat scholen van het beroeps- en het technisch
secundair onderwijs hun leerlingen veel minder formele participatiekanalen aanbieden
(o.a. CJEF a & b, 1991). In tabel 27 ziet men dat het aantal ingerichte
participatiekanalen inderdaad significant kleiner is in BSO-TSO-scholen dan in
multilaterale en zuivere ASO-scholen.
Tabel 27: Resultaten anova-analyse op aantal participatiekanalen, N=89

Gemiddeld aantal participatiekanalen (op 11)

ASO
BSO-TSO
Multilateraal
F=4.1; df=2; p=0.02

5.8
4.7
5.6

Het is evenwel niet omdat een bepaald kanaal aanwezig is dat het ook goed
functioneert. Naast de aanwezigheid ervan hebben we dan ook een beoordeling
gevraagd door de directies. De klasdagen en de functie van vertrouwensleerkrachten
worden door de grote meerderheid van de schoolhoofden als zeer positief beschouwd.
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De enquêtes en de werkgroepen worden ook nog door vele directies positief onthaald.
Waar de werking tenslotte (soms) misloopt is bij de valvas, het leerlingentijdschrift en
vooral bij de ideeënbus. In deze drie gevallen komt er zeer weinig reactie van de
leerlingen, waardoor sommige directieleden zich afvragen waarom die
participatiekanalen nog bestaan. In vele scholen zijn dit dan ook de
participatiekanalen die weinig continuïteit kennen: een aantal jaar bestaan ze om dan
weer voor een paar jaar te verdwijnen.8

8

Voor de andere participatiekanalen beschikken we over te weinig gevallen om er een uitspraak over te
kunnen maken.
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2.2.3 Extracurriculaire activiteiten
Het deelnemen aan extracurriculaire activiteiten is ook een belangrijke vorm van
participatie op school. Extracurriculaire activiteiten zijn activiteiten die buiten de
lesuren worden georganiseerd (tijdens de middag of na de lessen). Deze activiteiten
kunnen niet echt als een formeel ‘kanaal’ worden beschouwd, wel worden ze eerder
formeel door de school ingericht (door directie, leerkrachten en/of leerlingen),
waardoor ze toch bij de formele participatie kunnen worden geplaatst. Bovendien
gaan de extracurriculaire activiteiten vaak uit van formele participatiekanalen zoals de
leerlingenraad of de werkgroepen. Extracurriculaire activiteiten kunnen zich over alle
domeinen van het schoolleven uitspreiden, en kunnen ook de link leggen met de
‘buitenwereld’. Omdat in onderzoek bewijskracht kan worden gevonden voor het
belang van deelname aan extracurriculaire activiteiten (o.a. voor de waarden en het
welbehagen van de leerlingen) en omdat de literatuur er zoveel aandacht aan besteed
(Finn, 1993; Holland & Andre, 1987; Chandler, 1997; Mc Andrew et al., 1997;
Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998), hebben we een zeer uitgebreide lijst van
soorten activiteiten in onze vragenlijst opgenomen.
Tabel 28: Aanwezigheid van extracurriculaire activiteiten, N=89

Soort activiteit
Sportactiviteiten
Ontspanningsactiviteiten
Culturele activiteiten
Sociale activiteiten
Technische activiteiten
Wetenschappelijke activiteiten
Economische activiteiten

Percentage
94.4
91.0
84.3
77.5
74.2
56.2
48.3

De meeste Vlaamse scholen bieden hun leerlingen sport- en ontspanningsactiviteiten
aan. Alle mogelijke sporten worden in het Vlaamse onderwijslandschap
georganiseerd: van voetbal, over moderne dans, naar fitness; van wedstrijden tussen
leerlingen
en
leerkrachten
naar
interscholencompetities,
enz.
De
ontspanningsactiviteiten houden meestal feestjes en fuiven in.
Daarna volgen de culturele, sociale en technische activiteiten. Ook hier is grote
variatie mogelijk. Wat de culturele activiteiten betreft, vonden we zowel ‘passieve’
als ‘actieve’ activiteiten terug: naar toneelvoorstellingen gaan, of zelf een toneelgroep
in de school oprichten; naar concerten gaan, of zelf een festivalletje op de school
organiseren met leerlingbandjes. De sociale activiteiten richten zich op het
ondersteunen van acties voor het goed doel (voor bv. de 3e of 4e wereld), of het zelf
inrichten van activiteiten (bv. huiswerkklassen voor migrantenjongeren, enz). De
technische activiteiten houden overwegend computeraangelegenheden in:
computerlessen buiten de lesuren, websites van de school maken, enz. Heel soms
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hebben de scholen technische ateliers, bv. computers herstellen, fietsen repareren,
videoclips maken.
De wetenschappelijke en economische activiteiten komen het minst voor, en richten
zich soms alleen op bepaalde richtingen. Zo bv. proeven in labo’s, sterrenobservatieavonden, milieu-aangelegenheden etc. voor de wetenschappelijke of tuin- en
landbouwrichtingen; mini-ondernemingen, virtuele bedrijven, e.a. voor de
economische en handelrichtingen.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat scholen van het beroeps- en het technisch
secundair onderwijs veel minder extracurriculaire activiteiten voor hun leerlingen
inrichten (Elchardus, Kavadias, Siongers, 1998; De Groof & Siongers, 1999;
Elchardus, 1999). Ook nu stellen we vast dat scholen die alleen beroeps- en technisch
onderwijs aanbieden minder soorten activiteiten organiseren dan ASO-scholen,
hoewel het verschil – alleszins wat de directies betreft – niet groot is en zeker niet
statistisch significant (zie tabel 29).
Tabel 29: Resultaten anova-analyse op aantal soorten extracurriculaire activiteiten, N=89

ASO
BSO-TSO
Multilateraal
F=2.02; df=2; p=0.14

Gemiddeld aantal soorten activiteiten (op 7)
5.4
4.9
5.5

Wanneer we naar de soorten activiteiten kijken waarbij leerlingen volgens de directies
worden betrokken bij de uitwerking ervan, komt een gelijkaardig beeld aan het licht.
In tabel 30 ziet men dat ASO-scholen hun leerlingen (of althans een deel van hun
leerlingen) meer betrekken bij de organisatie van de extracurriculaire activiteiten dan
mulitlaterale en BSO-TSO-scholen, maar ook hier kan men niet spreken van een
significant verband.
Tabel 30: Resultaten anova-analyse op aantal soorten leerlingbetrokken activiteiten, N=89

ASO
BSO-TSO
Multilateraal
F=2.23; df=2; p=0.11

Gemiddeld aantal soorten leerlingbetrokken
activiteiten (op 7)
4.1
3.3
3.9
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2.2.4 Inspraakmogelijkheden
2.2.4.1

Thema’s

De vraag naar het aantal thema’s waarin de leerlingen inspraak krijgen, hebben we
niet beperkt tot de inspraakmogelijkheden via de leerlingenraad. Zo sluit men immers
de facto de scholen uit die geen leerlingenraad hebben. Deze scholen zouden hun
leerlingen immers informeel in deze thema’s inspraak kunnen geven. Andere scholen
werken dan weer meer via leerlingwerkgroepen, die eveneens inspraak zouden
kunnen krijgen buiten een leerlingenraad om.
Men merkt in tabel 31 onmiddellijk een tweedeling in de mate van inspraak op.
Enerzijds zijn er de thema’s die betrekking hebben op het leven op school, en
anderzijds de thema’s die handelen over meer structurele of onderwijskundige zaken.
Inspraak in schoolvoorzieningen (WC’s, banken, leerlingenkastjes, etc.), uitstappen
en reizen, inrichting of versiering van lokalen of speelplaats, bespreking van
schoolproblemen (zoals pesten, geweld op school, druggebruik, …), activiteiten
binnen schoolverband, feestjes, e.a. vormt voor de directeurs geen probleem. Waar
een meerderheid van directies de leerlingen liever buiten houden zijn thema’s als het
schoolreglement, de hoeveelheid huiswerk, de veiligheid op school, de manier van
lesgeven, de inhoud van de lessen, de lessenroosters, en tenslotte de beoordeling van
de leerkrachten. De schoolhoofden menen immers om diverse redenen dat zij en de
leerkrachten het best geplaatst zijn om deze thema’s te behandelen. Inspraak in de
lessenroosters is bv. zeer moeilijk omdat leerkrachten in verschillende jaren en
richtingen én in verschillende scholen kunnen lesgeven. Of wat de beoordeling van de
lessen en de didactische kwaliteiten van de leerkrachten betreft, vrezen ze dat dit snel
zal vervallen in het behandelen van (subjectieve) persoonlijke vetes tussen bepaalde
leerlingen en bepaalde leerkrachten. Ze stellen wel dat indien de leerlingen
bemerkingen hebben op de inhoud of de aanpak van lessen, ze dat eventueel
rechtstreeks aan de desbetreffende leerkracht(en) of aan de directie moeten melden.
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Tabel 31: Inspraak in een aantal thema’s, N=89

Thema
Schoolvoorzieningen
Uitstappen, reizen, etc
Inrichting/versiering lokalen e.d.
Bespreking schoolproblemen
Activiteiten binnen schoolverband
Feestjes
Tijdschrift, radio, etc
Examenrooster
Aankoop materiaal, automaten
Inhoud sport- en themadagen
Keuze schoolprojecten
Reglement
Hoeveelheid huiswerk
Veiligheid op school
Manier van lesgeven
Inhoud lessen
Lessenrooster
Beoordeling leerkrachten

Percentage
95.5
94.3
89.8
85.2
83.0
80.7
79.7
79.5
78.4
65.5
58.0
52.3
31.6
29.9
29.7
28.6
21.6
7.0

Deze resultaten komen tamelijk goed overeen met de bevindingen van een Nederlands
onderzoek van Van der Linden en Dijkman (1989: 244) die vaststelden dat
leerlingenparticipatie in de leefgemeenschap van de school meestal geen probleem
vormde, maar dat inspraak in de leergemeenschap te wensen over liet. “Deze
onevenwichtigheid is opvallend en kenmerkt de eenzijdigheid van de interne
onderwijsdemocratie: jongeren mogen betrokken zijn bij het recreatieve en ludieke
domein, maar veel minder bij het functionele en inhoudelijke domein van hun
schoolsituatie.”. Dit onevenwicht werd meermaals bevestigd door ander onderzoek
(bv. CJEF, 1991b; Rowe, 1996).
In een aantal landen is inspraak van leerlingen in de onderwijs-inhoudelijke zaken
echter geen geïsoleerd fenomeen. In Oostenrijk hebben leerlingen het recht om de
lessen mee vorm te geven en kunnen ze via feed-back-invulpapieren een evaluatie
geven van de leerkrachten (Kisser, 1996; Gold, 1997; Eurydice Eurybase, 1999). Ook
in Denemarken wordt het normaal gevonden dat leerlingen in samenspraak met hun
leerkrachten de inhoud en de onderwijsmethoden van de lessen beïnvloeden
(Eurydice, 1994; Hahn, 1999; Mahony & Moos, 1998). In Noorwegen hebben
leerkrachten eveneens een pro-actieve aanpak, waardoor leerlingen hun mening
kunnen geven over de opbouw van de lessen (Eurydice Eurybase, 1999). In Zweden
worden de leerkrachten met aandrang gevraagd hun leerlingen te betrekken bij het
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bepalen van de lesorganisatie, –methoden en –inhouden (Eurydice Eurybase, 1999).
In Nederland wordt op steeds meer scholen het ‘leerlingen beoordelen docenten’systeem ingevoerd (De Mets, 1998), mede gestuwd door het Landelijk AktieKomitee
Scholieren (LAKS). Het Europese overkoepelende studentenorgaan OBESSU pleit al
jaren voor leerlingeninspraak in de kwaliteit van hun onderwijs. Zij menen immers
dat het lesgeven uitsluitend naar leerlingen is gericht, waardoor ze dan ook het recht
hebben om aan te geven wat hen aanstaat en wat hen uitermate stoort (Obessu, 1998).
In een nationale enquête door de Franse overheid over het curriculum bleek dat
leerlingen de inhoud van de lessen minder belangrijk vonden dan de manier waarop
ze leskregen en de manier waarop ze leerden leren. Ook in Engeland en Wales bleken
de leerlingen een duidelijke visie te hebben over hoe ze wensten les te krijgen en te
leren: de geliefde manier van leren en werken in de klas was in groep, op de tweede
plaats wilden ze via het verrichten van praktische zaken meer inzicht krijgen in de
leerstof. (Osler & Starkey, 1998)
Indien we tenslotte de mate van inspraak bekijken volgens het soort school (tabel 32),
zien we dat directies van multilaterale scholen beweren het meest inspraak te geven
aan hun leerlingen, kort gevolgd door de scholen die algemeen secundair onderwijs
aanbieden. De leerlingen van BSO-TSO-scholen krijgen in vergelijking met de andere
soort scholen wat minder inspraak, maar dit verschil is niet statistisch significant.
Tabel 32: Resultaten anova-analyse op aantal thema’s waar leerlingen inspraak krijgen, N=89

ASO
BSO-TSO
Multilateraal
χ²=1.92; df=2; p=0.38

2.2.4.2

Gemiddeld aantal soorten thema’s (op 18)
10.6
10.1
10.9

Aanwezigheid in andere schoolorganen

Behalve in Groot-Brittannië, Ierland, de Duitstalige en de Vlaamse Gemeenschap van
België hebben Europese leerlingen een wettelijke continue vertegenwoordiging naast
directie, leerkrachten, ouders, vakbonden, enz. in de participatieraad/schoolraad van
hun school (Council of Europe, 1995; Eurydice, 1996). In Vlaanderen kunnen deze
raden voor een aantal aangelegenheden het standpunt van de leerlingen vragen, maar
in de praktijk blijkt dat dit niet zo nauw wordt genomen (Verhoeven & Elchardus,
2000). Dit belet niet dat in sommige Vlaamse scholen er toch een afvaardiging van
leerlingen bestaat (meestal een aantal leden van de leerlingenraad) in de schoolraad,
de participatieraad, e.d. van de school. Hierdoor zouden de leerlingen een reële stem
in het beleid van de school kunnen krijgen.
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In de meerderheid van de onderzochte scholen zijn de leerlingen niet
vertegenwoordigd in andere schoolorganen. Ruim 10% van de scholen voorziet wel in
een continue leerlingenvertegenwoordiging, terwijl iets meer scholen de leerlingen af
en toe uitnodigen op een vergadering (wanneer materies worden besproken die de
leerlingen aanbelangen). De schoolorganen waar leerlingen het meest aanwezig zijn,
zijn raden waar ook leerkrachten, schoolhoofden en eventueel ander personeel
zetelen, zoals de directieraad, het pedagogisch college, de (graad)coördinatorenraad,
de eetcommissie. Vervolgens worden leerlingen uit 8 scholen uitgenodigd op de
vergaderingen van het oudercomité. Tenslotte zetelen leerlingen het minst in de
participatieraad of de schoolraad, waar naast personeel, ook ouders, vakbonden, enz.
kunnen aanwezig zijn.
Tabel 33: Aanwezigheid in andere schoolorganen, N=89

Neen
Soms (op uitnodiging)
Ja

Percentage
70.8
16.9
12.4

Men kan zich echter afvragen hoe ver dergelijke leerlingenparticipatie reikt. Uit een
Nederlands onderzoek blijkt dat leerlingen een fundamentele achterstand hebben
tegenover leerkrachten wat informatie, vergardertechnieken, e.d. betreft, waardoor
ideeën en voorstellen minder kunnen worden doorgedrukt. “Volgens de voorzitters
van de medezeggenschapsraden9 (MR) is daarbij sprake van veel invloed door het
personeel, in mindere mate door de ouders en in nog veel mindere mate door de
leerlingen. Ook de inbreng van de schoolleiding is van veel invloed op het besluit of
het advies van de MR.” (Claessen & Smit, 1998: 28) Ook kwam naar voor dat
personeel en ouders de samenwerking met leerlingen niet echt cruciaal vinden: “Op
de overgrote meerderheid van de scholen vindt men de samenwerking tussen de
verschillende geledingen binnen de MR belangrijk tot zeer belangrijk. Opvallend
daarbij is dat met name het oudersdeel uit de MR de samenwerking tussen personeel
en ouders van groot belang acht. Het personeelsdeel van de MR tilt hier minder zwaar
aan. De samenwerking van personeel en ouders met leerlingen wordt minder van
belang geacht.” (Claessen & Smit, 1998: 29)

9

De medezeggenschapsraad is de participatie- of schoolraad in Nederland.
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2.3 CONCLUSIE
2.3.1 Samenvatting
De geïnterviewde schoolhoofden zijn haast unaniem over de positieve bijdrage die
leerlingenparticipatie kan leveren. Bij de 80% van hen acht het daarom zinvol tijd en
middelen te investeren in het op gang trekken van die participatie. Zij beschouwen
dat, naast de klassieke cognitieve opdracht, als een taak van de school. Toch vermeldt
slechts 37% spontaan inspraakorganen als hen wordt gevraagd naar hun beeld van een
democratische school. Anderzijds zijn er wel op bijna alle scholen inspraakkanalen:
leerlingenraden, valvas, klasdagen, vertrouwensleerkrachten, werkgroepen,
ideeënbussen en schoolinterne media, vinden we in minstens 50% van de scholen.
Klasdagen en vertrouwensleerkrachten, die in meer dan 80% van de scholen
voorkomen, dragen de voorkeur weg van de schoolhoofden. In bijna alle scholen (84
van de 89) bestaat een leerlingenraad. Vier van de vijf scholen zonder dergelijk
orgaan, bieden enkel de vormen TSO en BSO aan.
De bestaande leerlingenraden zijn meestal adviserend. In slechts 10% van de scholen
zijn er domeinen waarop de leerlingenraad beslissingen kan nemen. In een andere
32% beweert de directeur dat de leerlingenraad samen met de directie sommige
beslissingen kan nemen. De leerlingenraden vergaderen meestal buiten de lesuren.
Meer dan helft beschikt niet over een eigen lokaal. Volgens de directeurs informeren
de afgevaardigden hun achterban hoofdzakelijk via de valvas en persoonlijke
contacten. De leerlingen maken hun wensen en eisen bekend via de ideeënbus en
persoonlijke contacten en de directeur blijft geïnformeerd via verslagen of een
delegatie van de leerlingenraad. Op zowat een school op drie beschikt de
leerlingenraad niet over een budget. Op meer dan de helft van de scholen beslist de
directeur en niet de leerlingenraad uiteindelijk over de aanwending van financiële
middelen door de leerlingenraad. In 57% van de scholen wordt aan de
vertegenwoordigers van de leerlingen geen vorming gegeven, maar in 9 scholen op de
10 is er wel begeleiding door leerkrachten voorzien.
Globaal genomen dus een zeer positieve houding ten opzichte van
leerlingenparticipatie, maar toch maar een matige uitbouw van de leerlingenraad.
Zowat 40% van de geïnterviewde schoolhoofden is overwegend positief over de
werking van de leerlingenraad op hun school. 30% is overwegend negatief. Gebrek
aan continuïteit, gebrek aan efficiëntie in de werking, desinteresse bij de leerlingen en
een beperkte, nogal “materialistische” belangstelling, zijn de belangrijkste kritieken.
Bij de helft van de schoolhoofden onderkent op hun school weinig belangstelling voor
participatie bij de leerlingen; slechts 30% ontwaart op hun school een impact van de
leerlingen op beslissingen en slechts 10% onderkent een effectieve bijdrage tot het
schoolbeleid. Volgens een meerderheid van de directeurs, bij de 70%, zouden de
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leerlingen wel inspraak moeten hebben in de school als leefomgeving, maar slechts
30% wil die invloed ook uitgebreid zien tot onderwijsmateries.
Participatie is meer dan inspraak. Bijna alle scholen bieden hun leerlingen diverse,
extracurriculaire participatiekansen. Sport en ontspanning wordt op meer dan 90%
van de scholen geboden. Het minst frequent zijn de economische activiteiten, die we
toch nog in 50% van de scholen aantreffen.
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2.3.2 Structuur in de visie op de formele participatiemogelijkheden
Uit de interviews met de directies kan men afleiden dat leerlingenparticipatie in
Vlaanderen sterk verspreid is, hoewel niet altijd stevig uitgebouwd en soms zeer
beperkt in de mate van inspraak die wordt verleend. Vele scholen beschikken echter
over een leerlingenraad, hebben participatiekanalen, organiseren extracurriculaire
activiteiten, enz. Er is evenwel een grote variatie in de organisatie van die participatie.
Zo zijn er vele verschillende soorten structuren van de leerlingenraad, alsook
communicatiekanalen, etc. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat de meerderheid
van de leerlingenraden vrij recent zijn opgericht, en dus nog in een ietwat
experimentele fase zitten. Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat een
leerlingenraad oprichten niet zonder horten en stoten gebeurt. De ‘juiste’ structuur
vinden waarin iedereen zich kan vinden, heeft beslist tijd nodig.
In deze verschillende vormen van participatie zijn dan ook moeilijk patronen te
onderscheiden. Omdat scholen groeien in hun participatiemogelijkheden, hangt veel
af van de schooltraditie en de wensen van de verschillende schoolactoren. Het enige
patroon dat we kunnen vinden is een patroon dat van weinig
participatiemogelijkheden naar veel participatiemogelijkheden gaat. We zouden zelf
arbitraire grenzen kunnen trekken van wat weinig en veel participatiemogelijkheden
zijn, maar we hebben besloten deze grenzen via statistische analyse te bepalen.
Via een clusteranalyse hebben we gepoogd de scholen te groeperen volgens een aantal
participatiekenmerken, nl. de inspraakmogelijkheden die leerlingen krijgen, de
aanwezigheid van participatiekanalen en van leerlingbetrokken activiteiten. Scholen
worden via deze techniek zodanig gegroepeerd dat scholen uit een bepaalde groep
zoveel mogelijk op elkaar lijken wat de participatiekenmerken betreft, en zoveel
mogelijk van andere groepen verschillen. Aan de hand van zo’n clusteranalyse hebben
we drie groepen van scholen gevonden die worden gekenmerkt door een verschillende
mate van inspraakmogelijkheden, van aanwezigheid van participatiekanalen en van
leerlingbetrokken activiteiten (tabel 34). Zo is er een groep van 28 scholen die wordt
gekenmerkt door gemiddeld weinig participatiekanalen: ze verlenen hun leerlingen
over gemiddeld 8 thema’s inspraak, en ze hebben minder participatiekanalen en
leerlingbetrokken activiteiten dan de andere scholen-groepen. De volgende groep
scholen beschikt over een middelmatig aantal participatiemogelijkheden. Het grootst
aantal scholen kan men terugvinden in deze middencategorie. De laatste groep
tenslotte heeft gemiddeld de meeste participatiemogelijkheden: deze scholen leggen
gemiddeld 14 thema’s ter discussie, en beschikken over meer participatiekanalen en
activiteiten dan de andere groepen.
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Tabel 34: Participatiemogelijkheden buiten de leerlingenraad om: resultaten clusteranalyse,
N=89

Gemiddeld aantal thema’s (op 18)
Gemiddeld aantal participatiekanalen (op 11)
Gemiddeld aantal leerlingbetrokken activiteiten (op 7)
Totaal aantal scholen in cluster
Percentage scholen in cluster

Weinig
8
4
3
28
31.5

Cluster
Middelmatig
11
6
4
48
53.9

Veel
14
7
5
13
14.6

Ook binnen de organisatie van de leerlingenraad konden met dezelfde techniek
(clusteranalyse) twee groepen scholen worden ontwaard. Wat het bereik, de
samenstelling en de structuur van de leerlingenraad betreft, vonden we geen
eenduidige patronen terug. Wel in verband met wat men de ondersteuning van de
leerlingenraad zou kunnen noemen. We zien in tabel 35 dat een groep van 34 scholen
zich kenmerkt door gemiddeld meer communicatiekanalen van de leerlingenraad naar
de leerlingen en meer beslissingsbevoegdheden. Bovendien beschikken ze gemiddeld
vaker over een eigen ruimte, een eigen verworven budget en een vorming van de
leden dan de andere groep van 50 scholen. Een grotere groep schoolhoofden biedt hun
leerlingenraad dus minder ondersteuning.
Tabel 35: Relevante kenmerken binnen de leerlingenraad: resultaten clusteranalyse, N=84

Gemiddeld aantal communicatiekanalen leerlingenraad–
leerlingen (op 4)
Bevoegdheden
Eigen ruimte
Budget
Vorming
Totaal aantal scholen in cluster
Percentage scholen in cluster

Cluster
Relatief weinig
Relatief veel
ondersteuning ondersteuning
2
3
1
0
2
0
50
59.5

2
1
4
1
34
40.5

Legende
 Bevoegdheden:
¾ 1: adviesgevend
¾ 2: beslissingsgerechtigd maar samen met directie
¾ 3: beslissingsgerechtigd over aantal materies
 Eigen ruimte:
¾ 0: neen
¾ 1: ja
 Budget:
¾ 1: neen
¾ 2: via directie
¾ 3: eigen verworven budget + via directie
¾ 4: eigen verworven budget
 Vorming:
¾ 0: neen
¾ 1: ja
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Er zijn binnen de clusters van zowel participatiemogelijkheden als de ondersteuning
van de leerlingenraad geen systematische verschillen te bemerken wat het soort
school betreft. Er zijn met andere woorden geen specifieke soort scholen die zich in
de ene dan wel de andere cluster bevinden. Men kan dus niet op basis van een aantal
schoolkenmerken (zoals bv. het onderwijsnet, het onderwijsaanbod van de scholen, de
schoolgrootte, de leerlingenpopulatie op school, e.d.) voorspellen welke
participatiemogelijkheden of welke ondersteuning van de leerlingenraad er zijn
(alleszins niet als men deze beschrijft op basis van de verklaringen van de
schoolhoofden).

In dit hoofdstuk hebben we, aan de hand van de verklaringen van de schoolhoofden,
een aantal kenmerken van de participatie onderscheiden. We zetten deze hier nog
even op een rij, omdat ze in de volgende hoofdstukken bij de analyses zullen worden
betrokken. We hebben 4 schalen ter onze beschikking, die de visie van de
schoolhoofden op verschillende aspecten van de leerlingenparticipatie weergeven. Zo
peilt een schaal naar de graad van leerlingeninspraak op de bezochte scholen. Een
andere schaal handelt over het verband tussen participatie en de vaardigheids- en
persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. De derde schaal gaat na in hoeverre
leerlingen volgens de directies geïnteresseerd zijn in inspraak en participatie. De
laatste schaal peilt naar de opvattingen van de schoolhoofden over het vermeende
verband tussen participatie en leerprestaties. Naast de twee clusters die we zonet
hebben beschreven, hebben we nog een laatste participatiekenmerk op directieniveau,
met name de directiebeoordeling van hun leerlingenraad. Zien schoolhoofden vooral
het positieve in de leerlingenraad, stuiten ze voornamelijk op negatieve punten, of
geven ze een eerder gebalanceerde evaluatie met zowel positieve als negatieve
reacties?
De latere analyses zullen gebeuren op de leerlinggegevens. Indien we evenwel
verschillen vinden tussen scholen, zullen we steeds voor deze directiekenmerken
controleren. We zullen met andere woorden nagaan of de eventuele verschillen ten
dele kunnen worden verklaard door participatiekenmerken gezien door de directie.
Tabel 36: Participatiekenmerken op directieniveau op een rij

Kenmerken directieniveau
Schaal graad van leerlingeninspraak
Schaal verband participatie met persoonlijkheid en vaardigheden
Schaal mate van leerlingeninteresse
Schaal verband participatie met prestaties
Cluster mate van participatiemogelijkheden
Cluster mate van ondersteuning leerlingenraad
Evaluatie van de leerlingenraad
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HOOFDSTUK 3 BESCHRIJVING VAN DE
LEERLINGENPARTICIPATIE VOLGENS DE
LEERLINGEN
Doorgaans maakt men in studies over leerlingenparticipatie een onderscheid tussen de
formele leerlingenparticipatie en de informele leerlingenparticipatie (Van der Linden
& Penninx, 1986; Eder, 1998; Siebens, 1998; Van Dinter, 1999; VSK, 2000). Onder
formele leerlingenparticipatie verstaat men de participatie die in zekere zin zichtbaar
in de school aanwezig is en die expliciet door de school wordt ingesteld, zoals
bijvoorbeeld de leerlingenraad. De informele graad van leerlingenparticipatie verwijst
dan naar de mate waarin een leerlingbetrokken schoolklimaat aanwezig is: kunnen de
leerlingen vrij hun mening uiten, in hoeverre wordt er naar hen geluisterd, kunnen ze
vrij naar leerkrachten of directie stappen met voorstellen of problemen, enz. Niemand
betwist dat beide vormen van participatie in scholen dienen aanwezig te zijn, wil men
van echte of doeltreffende leerlingenparticipatie spreken. Zonder een participatief
schoolklimaat zal de formele leerlingenparticipatie een dode letter blijven, maar
zonder een aantal duidelijke formele participatiekanalen zal het veel moeilijker zijn
voor de leerlingen een houvast te hebben in hun dagelijkse informele ervaring met
participatie.
Terwijl de formele participatie relatief gemakkelijk ‘meetbaar’ is (hoeveel kanalen
zijn er, hoe wordt de leerlingenraad georganiseerd, enz.), valt een informeel
leerlingbetrokken klimaat moeilijker te beschrijven. Binnen dit onderzoeksopzet was
het immers niet de bedoeling deze informele processen te observeren, en op te meten
hoe vaak leerkrachten de leerlingen aan het woord laten, of hoe vaak ze rekening
houden met voorstellen van hun leerlingen (wat een zeer tijdrovend werk zou zijn en
veel goodwill van de schooldirectie en leerkrachten zou vereisen). Belangrijker is of
leerlingen het gevoel hebben dat hun leerkrachten en schoolhoofd hen voldoende bij
het klas- en schoolgebeuren betrekken (Hepburn, 1984). De informele participatie
dient zodoende via hun subjectieve percepties te worden gemeten. Anderzijds was het
voor dit onderzoek ook niet mogelijk de formele participatie volledig objectief te
inventariseren. We dienden ons immers te beroepen op de verklaringen of de visies
van de schoolhoofden en de leerlingen, wat uiteindelijk ook niet meer dan percepties
van de formele participatie zijn. Deze leerlingpercepties zijn evenwel zeer belangrijk.
We hebben immers wel een beeld van de directies gekregen over de formele
participatiemogelijkheden, maar het behoeft niet veel uitleg dat indien deze niet als
zodanig door de leerlingen worden gepercipieerd, deze waarschijnlijk ook weinig
effect onder de leerlingen zullen resorteren. Uit ander onderzoek bleek reeds dat
scholen die – als men ze met andere scholen vergelijkt – relatief veel democratische
structuren hebben, toch niet het verhoopte resultaat boeken als de leerlingen de
participatiemogelijkheden niet als zodanig kennen of ervaren. (Hepburn, 1984)
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Dit hoofdstuk handelt over deze leerlingpercepties, zowel op formeel als op informeel
vlak. Hier wordt enkel een beschrijving gegeven van wat leerlingen op hun school
waarnemen. Later (in hoofdstuk 6) wordt nagegaan of zich binnen deze
leerlingpercepties systematische verschillen voordoen tussen groepen van leerlingen
en tussen soorten scholen.

3.1

FORMELE PARTICIPATIE

3.1.1 Leerlingenraad
In binnen- en buitenland is de leerlingenraad het meest bekende en verspreide formeel
participatiekanaal. De schaarse wetgeving die men rond leerlingenparticipatie vindt,
handelt dan ook doorgaans over het belang van een leerlingenraad, en nu en dan over
specifiekere aspecten van die leerlingenraad (zie hoofdstuk 2). Onderzoek richt zich
evenwel weinig op een inventarisatie van (typen) leerlingenraden; meestal komt men
in de literatuur beschrijvingen van alleenstaande voorbeelden van leerlingenraden
tegen (zie Lacor, 1992; Amato, 1998; Langenberg, 1998; Klasse voor JongerenMaks). Als er dan toch een zekere inventarisatie gebeurt, is het via de schoolhoofden
zoals in het vorige hoofdstuk (bv. CJEF, 1991b; VSK, 1999). Hoe leerlingen de
leerlingenraad percipiëren en evalueren, blijft over het algemeen achterwege. We
hebben er dan ook voor geopteerd de vragen over de leerlingenraad aan alle leerlingen
te stellen, ook aan diegenen die er nooit lid van zijn geweest. Zo niet zouden we voor
een aanzienlijk aantal vragen alleen de meningen van de ‘actieve’ leerlingen hebben,
wat uiteraard een eenzijdig en vertekend beeld zou geven. Deze aanpak is eerder
uitzonderlijk in onderzoek naar formele leerlingenparticipatie, daar vele onderzoeken
zich richten op de actieve leerlingen en hun visie op de leerlingenparticipatie op hun
school (o.a. Rowe, 1996; Ballion, 1998). Door een dergelijke aanpak krijgt men
bovendien een idee van de kennis van alle leerlingen over (de werking van) de
formele participatieorganen, waaronder de leerlingenraad. Bij de verwerking van de
gegevens viel ons echter de relatieve onbekendheid van de leerlingenraad bij de
leerlingen op. Vooraleer we overgaan op een beschrijving van de leerlingenraad in de
ogen van de leerlingen, wensen we dan ook stil te staan bij de (mate van) kennis van
de leerlingen over de leerlingenraad en zijn organisatie.
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3.1.1.1 Kennis van de leerlingenraad
De bevraagde leerlingen konden bij elke vraag over de leerlingenraad aangeven dat ze
er niet mee bekend waren. Onderstaande tabel geeft deze onbekendheid met de
(werking van de) leerlingenraad weer (opgedeeld naar de onderwijsvorm waarin de
leerlingen zitten), nl. het percentage leerlingen dat “ik weet niet” heeft gegeven als
antwoord op de verschillende vragen.
Tabel 1: Onbekendheid met de (werking van de) leerlingenraad, opgedeeld naar onderwijsvorm
(in percentages)

Item
1

Bestaan van leerlingenraad (N valid = 6945;
χ²=239.2; df=2; p=0.000)
Wijze van samenstelling (N valid=5563; χ²=93.7;
df=2; p=0.000)
Frequentie vergaderingen (N valid=5587; χ²=37.4;
df=2; p=0.000)
Bestaan van vorming (N valid=5463; χ²=255.6;
df=2; p=0.000)
Beschikbaarheid van budget (N valid=5595;
χ²=77.7; df=2; p=0.000)

ASO

BSO

TSO

6.0

20.9

10.3

7.2

17.9

11.0

37.2

47.9

41.9

37.5

64.7

53.8

63.7

75.0

74.3

Het verschil tussen de onderwijsvormen valt onmiddellijk op. Van de ASO-leerlingen
weet slechts 6% niet of er al dan niet een leerlingenraad op hun school bestaat. Bij
leerlingen uit het technisch onderwijs loopt deze onwetendheid op tot 10%, terwijl
een vijfde van de BSO-leerlingen geen kennis heeft van de eventuele aanwezigheid
van een leerlingenraad.
De manier waarop de leerlingenraad wordt samengesteld is nog vrij bekend bij de
leerlingen. We zien hier eveneens dat leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs
het meest weet hebben van de wijze van samenstellen, gevolgd door leerlingen uit het
technisch en dan het beroepsonderwijs. De frequentie van vergaderingen van de
leerlingenraad, de eventuele vorming van de leden en vooral het beschikken over een
budget zijn echter kritieke punten. Zo weet niet minder dan drie vierde van de
bevraagde leerlingen niet of de leerlingenraad een budget heeft. Ook voor deze
aspecten stelt men een groot verschil vast tussen de onderwijsvormen. ASOleerlingen zijn – in vergelijking met leerlingen uit het TSO en het BSO – het meest op
de hoogte van de werking van de leerlingenraad. In het buitenland vond men
gelijkaardige resultaten. Men constateerde er eveneens dat jongeren uit technische en
1

Wanneer leerlingen niet wisten of er een leerlingenraad actief was in hun school, dienden ze de
specifiekere vragen over de kenmerken van de leerlingenraad uiteraard niet te beantwoorden. Dit
verklaart het lager totaal leerlingen bij de andere kenmerken.
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beroepsafdelingen veel minder informatie over het schoolleven ontvingen dan hun
collega’s uit het ASO. Enerzijds omdat deze leerlingen zich minder openstelden voor
dergelijke informatie, anderzijds omdat leerkrachten zich niet de moeite wilden
getroosten om deze ietwat ‘moeilijkere’ jongeren te betrekken en tot participatie te
motiveren (Quiroz, et al., 1996).
De verklaring voor het feit dat de manier van samenstellen bekender is bij de
leerlingen dan de andere kenmerken van de leerlingenraad, dient waarschijnlijk
gezocht te worden in het feit dat vele leerlingenraden op klasniveau worden
samengesteld. Indien in de klas de leden worden gekozen, is het zeer waarschijnlijk
dat de andere klasgenoten deze procedure kennen. De andere drie kenmerken hebben
echter betrekking op de interne werking van de leerlingenraad, waarvan de
medeleerlingen niet hoofdzakelijk op de hoogte hoeven te zijn. Dit gebrek aan
informatie kan zowel aan de leden van de leerlingenraad als aan de medeleerlingen te
wijten zijn. In andere studies is immers reeds meermaals naar voren gekomen dat de
communicatie en de informatiedoorstroming tussen de leerlingenraad en de andere
leerlingen zeker niet optimaal is. De leerlingenraad vormt meer een eilandje in de
school, waardoor zijn informatiestroom niet verder reikt dan een select clubje van
actievelingen. De georganiseerde activiteiten en de gesuggereerde adviezen belangen
dan ook alleen hen aan (CJEF, 1991a; Rowe, 1996). Ook wij constateren een
gebrekkige communicatie en informatiedoorstroming tussen de leden en de
medeleerlingen. Bij de vraag of de leerlingenraad voldoende informatie doorgeeft aan
zijn medeleerlingen, antwoorden de bevraagde leerlingen zeer verdeeld: slechts de
helft van de leerlingen meent dat de informatiedoorstroming toereikend is.
Communicatie komt echter van twee kanten. Ander onderzoek toont aan dat de
interesse van medeleerlingen voor de leerlingenraad vaak aan de lage kant ligt. Hoe
enthousiast de enkele leden van de leerlingenraad ook proberen, ze krijgen de
onverschillige grote groep leerlingen niet mee (CJEF, 1991b; Rowe, 1996; Siebens,
1998). En ook dit merken we op: ruim een vierde van de bevraagde leerlingen stelt dat
de medeleerlingen zeer onverschillig zijn ten overstaan van de leerlingenraad. De
school zelf, de schoolleiding en leerkrachten, kan dit communicatieprobleem echter
ook in de hand werken. Indien er onvoldoende ondersteuning en
communicatiekanalen voorhanden zijn, is het evenzeer mogelijk dat leden en
medeleerlingen op een verschillende golflengte komen te zitten.
Wanneer men kijkt naar de leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad en de andere
leerlingen, stelt men een groot verschil in kennis vast (zie tabel 2). De leerlingen die
reeds een aantal jaren lid zijn hebben logischerwijs het meest weet van de specifieke
facetten van de leerlingenraad. Daarna volgen de leerlingen die lid zijn geworden in
het jaar van de bevraging. Tenslotte vindt men de leerlingen die ooit lid zijn geweest
en de leerlingen die nooit lid waren maar er wel interesse voor voelen. De minst
geïnformeerde leerlingen zijn de leerlingen die helemaal niet geïnteresseerd zijn om
ooit lid van de leerlingenraad te worden. Toch vinden we ook onder de leden van de
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leerlingenraad nog leerlingen die niet op de hoogte zijn van bepaalde aspecten van de
leerlingenraad, zoals bijvoorbeeld de vorming van de leden of het hebben van een
budget.
Tabel 2: Onbekendheid met de (werking van de) leerlingenraad, opgedeeld naar lidmaatschap
van de leerlingenraad (in percentages)

Item
Samenstelling
(N valid= 5536; χ²=91.1;
df=4; p=0.000)
Frequentie vergaderingen
(N valid= 5558; χ²=480.1;
df=4; p=0.000)
Vorming
(N valid= 5447; χ²=365.8;
df=4; p=0.000)
Budget
(N valid= 5562; χ²=506.7;
df=4; p=0.000)

Vroeger
en nu lid

Nu lid

Vroeger
lid

Geen lid,
interesse

Geen lid, geen
interesse

0.4

2.9

4.9

10.5

13.1

3.0

9.6

27.2

34.5

51.1

13.7

18.8

35.0

46.2

56.8

23.3

39.4

58.5

71.2

77.3

Het is dus duidelijk dat de leerlingenraad, hoewel alomtegenwoordig in Vlaanderen,
niet alle leerlingen bereikt. Op een aantal elementaire vragen over de werking van de
leerlingenraad kan een groot aantal leerlingen niet antwoorden. Zelfs onder de leden
van de leerlingenraad heerst nog een vrij grote onwetendheid. Dit kan misschien
worden toegeschreven aan een gebrek aan continuïteit (waarover de schoolhoofden
klagen) en aan de experimentele fase waarin vele leerlingenraden zitten, zodat de
werking van de leerlingenraad van jaar tot jaar sterk kan verschillen. Zoals de
schoolhoofden ook vertelden, is de leerlingenraad aan verandering onderhevig,
afhankelijk van een aantal enthousiaste trekkersfiguren in de leerlingenraad. Dit zal
dan weer een invloed hebben op de frequentie van de vergaderingen, het aantal
georganiseerde activiteiten en hieruit voortvloeiend het (eventuele) beschikbare
budget.
Bovendien kan men niet verwachten dat alle leerlingen in een school even
geïnteresseerd en op de hoogte zijn. Zoals in de samenleving niet alle mensen zich
informeren of zich actief inzetten, voelen op school vele leerlingen deze behoefte
evenmin. Een aantal auteurs vertrekken van het feit dat een goede participatieve
school alle leerlingen kan betrekken bij het schoolleven, bij de leerlingenraad, bij de
georganiseerde activiteiten (Osler & Starkey, 1998; Siebens, 1998). De praktijk toont
evenwel aan dat dat niet het geval is en waarschijnlijk nooit zal zijn. Eyler (1982:44)
formuleerde het als volgt: “ (…), as in real life there are not only class officers and
cheerleaders, but the apathetic, the uninvolved and the disaffected as well. The high
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school, like society, provides an arena for participation; those who will benefit are
those who choose to enter.” In het beste geval kan een school proberen zoveel
mogelijk leerlingen te bereiken, maar een totale betrokkenheid bekomen zal
waarschijnlijk een utopie blijven. Newmann (1981: 552-553) meent zelfs dat een
totale betrokkenheid aan deze formele participatiestructuren niet wenselijk is: “(…)
Nor does student participation call for all students to have formal input into all school
decisions. Rather than adopting only political or legal models, it is possible to design
less formal mechanisms for participation. Increasing the amount of sustained time that
students spend with individual teachers and broadening the ways in which they relate,
for example, is likely to offer greater student input (…)”. Op de informele participatie
die hij voor ogen heeft, komen we later terug.

3.1.1.2 Aanwezigheid van leerlingenraad
Bijna 90% van de leerlingen uit het ASO stelt een leerlingenraad in de school te
hebben. Vier vijfde van de TSO-leerlingen en twee derde van de BSO-leerlingen
zeggen eveneens een leerlingenraad op hun school te kennen. Wanneer we de
leerlingen zonder leerlingenraad op hun school in beschouwing nemen, zien we dat
een kleine meerderheid van hen ook niet geïnteresseerd is om er een in de toekomst te
hebben (zie tabel 3).
Tabel 3: Aanwezigheid van een leerlingenraad, opgedeeld naar onderwijsvorm (in kolompercentages; N valid =6982; χ²=332.9; df=6; p=0.000)

Leerlingenraad?
Ja
Neen, interesse
Neen, geen interesse
Weet niet

ASO
88.5
2.5
2.8
6.1

BSO
67.4
5.0
6.8
20.9

TSO
80.3
4.7
4.7
10.3

Dat bovenstaande tabel slechts een perceptie van de leerlingen weergeeft die niet
noodzakelijk overeenstemt met die van de schoolhoofden, komt tot uiting in tabel 4.
Naast de grote categorie leerlingen die niet weet of een leerlingenraad bestaat op hun
school (wat eveneens als een gebrek aan overeenstemming tussen directie en
leerlingen kan worden beschouwd), zien we nog dat een aanzienlijk aantal leerlingen
een andere perceptie heeft dan hun schoolhoofd. Zo’n 5% van de leerlingen uit het
ASO en het TSO en ruim 12% van de BSO-leerlingen gaven een ander antwoord dan
hun schoolhoofd (waarbij het hoofdzakelijk ging over leerlingen die dachten dat er
geen leerlingenraad op hun school was, terwijl hun schoolhoofd stelde dat er wel een
aanwezig was).
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Tabel 4: Overeenstemming tussen leerlingen en directie over het al dan niet bestaan van een
leerlingenraad (in kolompercentages; N valid=6982; χ²=363.3; df=4; p=0.000)

Overeenstemming leerlingen en
directie over leerlingenraad
Ja
Neen
Weet niet

ASO

BSO

TSO

89.0
5.0
6.1

66.7
12.4
20.9

83.3
6.4
10.3

3.1.1.3 Samenstelling van de leerlingenraad
In hoofdstuk 2 hebben we vermeld dat de Koning Boudewijnstichting vier mogelijke
modellen van samenstelling van de leerlingenraad onderscheidt. We zetten de
modellen ter herinnering nog even op een rij:
1. leerlingenraad samengesteld op basis van klasvertegenwoordigers
2. leerlingenraad samengesteld op basis van algemene verkiezingen
3. leerlingenraad met ministers, burgemeesters en schepenen
4. leerlingenraad als open forum
De schoolhoofden hadden geen eenduidig beeld van de wijze van samenstelling van
de leerlingenraad, maar konden ons wel vertellen of de samenstelling gebeurde op
klas- of op schoolniveau. Bij de leerlingen merken we eerder een driedeling in de
manieren van samenstelling (zie ook Rowe, 1996):
1. leerlingenraad samengesteld op basis van verkiezingen (in de school, maar vooral
in de klas)
2. leerlingenraad samengesteld op basis van aanduiding, dus zonder verkiezingen
(door de leerkracht(en), maar vooral door de medeleerlingen uit de klas)
3. leerlingenraad samengesteld op basis van vrijwilligers, eveneens zonder
verkiezingen (die men in de klas of de school zoekt)
Tabel 5: Samenstelling van de leerlingenraad, opgedeeld naar onderwijsvorm (in percentages)
Samenstelling
leerlingenraad

Via verkiezingen
Via aanduiding
Via vrijwilligers
Weet niet
Totaal

Percentage, met categorie ‘weet
niet’ (N valid=5563, χ²=325.3;
df=6; p=0.000)
ASO
BSO
TSO
36.4
23.8
23.7
22.8
34.3
32.2
33.6
24.0
33.2
7.2
17.9
11.0
100.0
100.0
100.1

Percentage, zonder categorie
‘weet niet’ (N valid= 4976;
χ²=142.9; df=4; p=0.000)
ASO
BSO
TSO
39.3
28.9
26.6
24.6
41.8
36.1
36.1
29.3
37.3
100.0

100.0

100.0

Deze drie modellen vindt men in alle onderwijsvormen terug, maar men kan toch enig
verschil opmerken (zie ook De Meester & Mahieu, 1999). Zo beweren leerlingen uit
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het algemeen secundair onderwijs het vaakst dat hun leerlingenraad wordt
samengesteld na verkiezingen (meestal op klasniveau en in mindere mate op
schoolniveau). Leerlingen uit het TSO zeggen dan weer meer dat er met vrijwilligers
wordt gewerkt, en dat het vertegenwoordigingsmodel bijgevolg wordt verlaten. In het
beroepssecundair onderwijs hebben de leerlingen tenslotte het meest het gevoel dat de
leden van de leerlingenraad worden aangeduid zonder verkiezingen. Daar meent men
dus vaker dat leerlingen worden gekozen om in de leerlingenraad te zetelen, zelfs als
ze dat niet wensen. Een leerling stelde het aldus op zijn enquêteformulier: “Er wordt
iemand verplicht om te gaan, en die is dan de pineut”.

3.1.1.4 Interne werking van de leerlingenraad
Over de interne werking van de leerlingenraad valt ons inziens moeilijker een
uitspraak te vellen, gezien het groot aantal leerlingen dat er niets van weet (zie sectie
3.1.1.1). Wanneer we toch kijken naar de leerlingen die zeggen er kennis van te
hebben, zien we dat het merendeel van de leerlingen stelt dat de leerlingenraad
maandelijks of zelfs meerdere keren per maand samenkomt (tabel 6).
Tabel 6: Frequentie van vergaderingen van de leerlingenraad
Frequentie

Percentage, met categorie

Percentage, zonder

‘weet niet’

categorie ‘weet niet’

(N valid=5587)

(N valid=3302)

Eenmaal of meerdere keren per jaar

13.1

22.1

Maandelijks of meerdere keren per maand

46.0

77.9

Weet niet

40.9

Totaal

100.0

100.0

Voor dit aspect bestaat er in de literatuur of wetgeving geen gulden regel2.
Afhankelijk van de noden van de school en de leerlingenraad moet de aangewezen
vergaderfrequentie worden vastgelegd. Een leerlingenraad die een aantal keer per jaar
samenkomt, werkt niet noodzakelijk slechter dan een leerlingenraad die een paar keer
per maand samenkomt. Het zou kunnen dat leerlingen in het eerste geval heel wat
voldoening krijgen van een leerlingenraad die af en toe echt iets doet voor de
leerlingen of de school (bv. Rowe, 1996). Toch menen een aantal mensen dat een
leerlingenraad pas echt iets kan betekenen als die minstens een keer per maand
samenkomt (o.a. VSK, 1999). Op deze discussie over de optimale frequentie van
vergaderingen komen we in latere hoofdstukken terug.

2

In Frankrijk moet de leerlingenraad wel minstens drie keer per jaar samenkomen (Ballion, 1998).
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Tabel 7: Vorming van de leden van de leerlingenraad
Vorming

Percentage, met categorie ‘weet

Percentage, zonder categorie ‘weet

niet’ (Nvalid=5464)

niet’ (Nvalid=2828)

Ja

12.2

23.6

Neen

39.5

76.4

Weet niet

48.2

Totaal

99.9

100.0

Drie vierde van de leerlingen (die een antwoord konden geven op de vraag)
antwoordden dat de leden van de leerlingenraad geen vorming krijgen (tabel 7).
Hoewel we in hoofdstuk 2 hebben gezien dat vorming in de literatuur als essentieel
wordt beschouwd voor de goede werking van een leerlingenraad, en hoewel de
schoolhoofden stellen dat het gebrek aan vorming een van de grootste problemen
vormt van de huidige leerlingenraden, stelt een overgroot deel van de leerlingen dat
dit nog helemaal niet is ingeburgerd in de Vlaamse scholen.
Tabel 8: Beschikbaarheid van een budget voor de leerlingenraad
Percentage, met categorie ‘weet

Percentage, zonder categorie ‘weet

niet’ (Nvalid=5594)

niet’ (Nvalid=1707)

Ja

13.6

44.6

Neen

16.9

55.4

Weet niet

69.5

Totaal

100.0

Budget

100.0

Een aantal auteurs menen dat leerlingenraden met een budget beter in de school
functioneren, omdat ze de participatie voor de leerlingen veel reëler maakt (zie
hoofdstuk 2). De vraag over het budget heeft de meerderheid van de leerlingen
evenwel niet kunnen beantwoorden. Als men dan toch die leerlingen in beschouwing
neemt die wel een antwoord gaven, stelt men vast dat iets meer dan de helft meent dat
er geen budget ter beschikking is (tabel 8).

3.1.1.5 Evaluatie van de leerlingenraad
Tenslotte wilden we ook te weten komen wat de bevraagde leerlingen over de
leerlingenraad denken. Dit hebben we in twee vragen opgedeeld. Een eerste vraag
peilt naar de visie op de leden van de leerlingenraad en een inschatting van hun
bedoelingen (zie ook San Fabián Maroto, 1997; Ballion, 1998). Leerlingen evalueren
de leden van de leerlingenraad op basis van twee criteria. Enerzijds kijken ze naar de
positieve bedoelingen van de leden. Vindt men dat het leerlingen zijn die hun steentje
willen bijdragen tot het opbouwen van de school? Houden ze hierbij rekening met de
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wensen van alle leerlingen? Anderzijds schatten ze de leden kritisch in. Meent men
dat het leerlingen zijn die op een goed blaadje willen staan bij de leerkrachten? Zijn
ze vooral uit op betere schoolresultaten? Het hoeft niet te verwonderen dat de
oordelen op beide criteria samenhangen. Iemand die de leden van de leerlingenraad
vooral positief inschat, zal veel minder overtuigd zijn dat de leden van de
leerlingenraad negatieve bijbedoelingen hebben.
In tabel 9 staan de percentages op de verschillende uitspraken op een rij. De leden van
de leerlingenraad krijgen vrij positieve commentaar. Een ruime meerderheid van de
leerlingen meent dat de leden in de leerlingenraad stappen omdat ze zaken willen
realiseren in de school, en hiervoor wel degelijk hun verantwoordelijkheid opnemen.
Het zijn met andere woorden leerlingen die bereid zijn zich in te zetten voor hun
school. Uit de tabel valt ook duidelijk af te lezen dat de leden geenszins worden
beschouwd als bondgenoten van de leerkrachten, als mouwvegers of als strevers. In
buitenlands onderzoek kwam men eveneens tot de vaststelling dat leerlingen redelijk
positief zijn over de leden van de leerlingenraad. Vele leerlingen menen dat de leden
het beste met hun school en medeleerlingen voorhebben, en slechts een kleine
minderheid beschouwt de leden als ‘handlangers van de gevestigde macht’ (Ballion,
1998).
Tabel 9: Schalen voor evaluatie van de leden van de leerlingenraad (in percentages)
De leerlingen van de
leerlingenraad zijn …
Leerlingen die
verantwoordelijkheid opnemen
Leerlingen die goed zijn in zo’n
zaken
Leerlingen die bepaalde zaken
willen realiseren
Leerlingen die op de hoogte
willen blijven
Leerlingen die hun mening
durven geven
Leerlingen die rekening houden
met de mening van anderen
Lievelingetjes van de
leerkrachten
Strevers
Mouwvegers

Oneens

Eens

N

10.6

Tussen
beide
34.4

5581

Factorladingen
1e dimensie
.681

Factorladingen
2e dimensie
-.035

55.0

17.9

46.5

35.6

5572

.662

.004

4.6

19.9

75.5

5565

.650

-.134

14.4

41.4

44.2

5559

.639

.075

16.8

34.6

48.6

5554

.630

-.111

17.1

42.0

40.9

5561

.579

-.262

67.2

21.0

11.8

5555

.051

.876

58.8
61.1

24.6
25.2

16.6
13.7

5577
5561

.015
-.149

.854
.789

Wanneer we een onderscheid maken tussen leden en andere leerlingen, zien we
uiteraard dat leden zich positiever uitspreken over hun ‘medestanders’, hoewel we
moeten opmerken dat het niet helemaal volmondig is. Ook geïnteresseerde niet-leden
hebben een positief beeld van de vertegenwoordigers. De meest kritische leerlingen
zijn zij die vroeger lid waren van de leerlingenraad, en vooral diegenen die nooit lid
zijn geweest en het ook in de toekomst niet wensen (tabel 10). Dit beeld komt redelijk
goed overeen met de inschatting van de leden zelf: ruim een derde van de bevraagde
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leden gaat akkoord met de stelling dat de medeleerlingen onverschillig staan ten
opzichte van de werking en de leden van de leerlingenraad. In ander onderzoek vond
men eveneens dat leden vaak de mening toegedaan zijn dat vele onverschillige
medeleerlingen hen met een slecht oog bekijken. Ze stellen dan dat ze binnen de
school moeten werken zonder begrip en steun van hun schoolgenoten (zie o.a. CJEF,
1991a; Rowe, 1996).
Tabel 10: Schalen voor evaluatie van de leden van de leerlingenraad, opgedeeld volgens
lidmaatschap van de leerlingenraad (in percentages leerlingen die het eens zijn met de stellingen)

Leerlingen die
verantwoordelijkheid opnemen
(χ²=66.01; df=8; p=0.000)
Leerlingen die goed zijn in zo’n
zaken (χ²=33.21; df=8; p=0.000)
Leerlingen die bepaalde zaken
willen organiseren (χ²=74.27;
df=8; p=0.000)
Leerlingen die op de hoogte willen
blijven (χ²=85.97; df=8; p=0.000)
Leerlingen die hun mening durven
geven (χ²=69.44; df=8; p=0.000)
Leerlingen die rekening houden
met de mening van anderen
(χ²=280.81; df=8; p=0.000)
Lievelingetjes van de leerkrachten
(χ²=222.68; df=8; p=0.000)
Strevers (χ²=286.392; df=8;
p=0.000)
Mouwvegers (χ²=352.19; df=8;
p=0.000)

Vroeger
en nu lid

Nu lid

Vroeger
lid

Geen lid,
interesse

N

63.0

Geen lid,
geen
interesse
51.4

69.1

57.4

55.3

40.7

40.6

32.6

39.1

34.4

5555

86.4

81.4

76.6

82.8

72.0

5544

65.4

51.5

43.7

49.7

40.4

5539

61.2

61.2

46.6

54.1

45.4

5536

71.2

69.1

39.9

47.9

34.4

5542

2.6

3.5

7.9

7.1

15.5

5535

4.3

7.4

12.7

10.6

20.8

5557

3.4

4.2

10.4

6.5

18.2

5541

5562

De tweede vraag handelt over de werking van de leerlingenraad in de schoolcontext
(cfr. Van Dinter, 1999). Vindt men dat de leerlingenraad iets uitmaakt op de school?
En hoe kan dat volgens de leerlingen worden gerelateerd aan de inzet en
betrokkenheid van andere leerlingen, van leerkrachten en van de directie?
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Tabel 11: Schaal voor evaluatie van de leerlingenraad (in percentages)
Item

Oneens

De leerlingenraad bereikt goede resultaten
De leerlingenraad heeft een positieve invloed
op het leven op school
De andere leerlingen zijn meestal tevreden met
de werking van de leerlingenraad
Er is voldoende hulp en steun vanwege
leerkrachten en/of directie om de leerlingenraad
goed te doen werken
De leden van de leerlingenraad krijgen genoeg
informatie van de leerkrachten en directie om
goede beslissingen te kunnen nemen

Eens

N

26.1
23.5

Tussen
beide
50.2
46.5

23.7
30.0

5551
5534

Factorladingen
.791
.777

24.8

50.5

24.7

5540

.766

22.4

38.8

38.8

5495

.740

22.9

53.4

23.7

5520

.729

Een grote groep leerlingen plaatst zich bij het beantwoorden van deze vragen in een
middenpositie. Ze zijn het niet volledig eens met de stellingen, maar ook niet volledig
oneens. Daar waar de bedoelingen van de leden betrekkelijk positief worden
geëvalueerd, stelt men grote verdeeldheid vast over de werking van de leerlingenraad.
Vooral de verwezenlijkingen van de leerlingenraad en de tevredenheid van de
medeleerlingen met deze verwezenlijkingen, worden niet hoog ingeschat. De
informatiedoorstroming van leerkrachten en directie naar de leden toe verloopt
volgens de leerlingen bovendien niet optimaal. Deze verdeeldheid over de werking
van de leerlingenraad werd ook in ander onderzoek vastgesteld (Ballion, 1998).
Tabel 12: Schaal voor evaluatie van de leerlingenraad, opgedeeld volgens lidmaatschap aan de
leerlingenraad (in percentages leerlingen die het eens zijn met de stellingen)

De leerlingenraad bereikt goede
resultaten (χ²=141.53; df=8;
p=0.000)
De leerlingenraad heeft een
positieve invloed op schoolleven
(χ²=168.68; df=8; p=0.000)
De andere leden zijn tevreden met
de werking van de leerlingenraad
(χ²=68.35; df=8; p=0.000)
Er is voldoende hulp van
leerkrachten en directie om de
leerlingenraad goed te doen werken
(χ²=64.54; df=8; p=0.000)
De leden krijgen genoeg informatie
van leerkrachten en directie om
goede beslissingen te kunnen
nemen (χ²=118.64; df=8; p=0.000)

Vroeger
en nu lid

Nu lid

Vroeger
lid

Geen lid,
interesse

N

32.7

Geen lid,
geen
interesse
19.3

34.5

39.5

21.6

39.1

45.8

30.6

39.6

23.4

5512

29.9

28.9

24.2

33.1

21.8

5516

48.7

49.8

38.8

43.8

35.5

5472

33.0

38.1

24.4

27.9

20.4

5497

5528
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Als we de leden en de niet-leden van mekaar onderscheiden, zien we dat ook bij deze
uitspraken de ongeïnteresseerde niet-leden het laagst scoren. Ze staan dus niet alleen
negatiever ten opzichte van de leden, maar ook ten opzichte van de leerlingenraad.
Bovendien schatten zij ook de hulp van leerkrachten en directie negatiever in. Deze
groep leerlingen is met andere woorden het minst betrokken bij en het minst tevreden
over alle mogelijke aspecten van hun leerlingenraad.
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3.1.2 Participatiekanalen
3.1.2.1 Bestaan van participatiekanalen
De leerlingen konden (zoals de schoolhoofden) aangeven of er naast de leerlingenraad
nog verschillende andere participatiekanalen op hun school bestaan. De leerlingenraad
is immers niet het enige formele participatiekanaal voor leerlingen. Sommige auteurs
menen dat andere kanalen veel te weinig aandacht krijgen in vergelijking met de
leerlingenraad. Ze stellen dat naast de leerlingenraad er voldoende andere
participatiekanalen op een school moeten aanwezig zijn, zodat leerlingen – ook buiten
de leerlingenraad om – in de mogelijkheid zouden zijn informatie over het
schoolleven door te geven en te ontvangen (o.a. Osler & Starkey, 1998).
Tabel 13: Bestaan van participatiekanalen (in percentages)

Kanalen
Vertrouwensleerkrachten
Klasdagen
Tijdschrift, radio, etc.
Werkgroepen
Ideeënbus
Valvas
Enquête
Leerlingenreferendum
Vertrouwensleerlingen
Klasuur

Percentage
76.7
74.4
67.7
66.7
65.8
56.6
49.2
35.4
35.1
27.1

N valid
6927
6931
6926
6883
6924
6789
6935
6871
6916
6978

De twee kanalen die volgens de bevraagde leerlingen het meest worden ingericht in
Vlaamse scholen, zijn de vertrouwensleerkrachten en de klasdagen. Dit zijn kanalen
die in zekere zin het welbehagen van de leerlingen op school en in de klas moeten
verhogen. Vertrouwensleerkrachten zijn daar om de leerlingen te helpen met allerlei
(school)problemen, om er een oplossing voor te vinden. De klasdagen moeten
anderzijds de band tussen de leerlingen van een klas versterken. Ook de
schoolhoofden vermelden deze kanalen het vaakst, bovendien zijn het de twee
kanalen die door de directeurs het meest positief worden beoordeeld. De minst
verspreide kanalen zijn de leerlingenreferenda, de vertrouwensleerlingen en de
klasuren, wat men ook bij de schoolhoofden kon vaststellen.
Het grootste verschil tussen de leerlingen en de schoolhoofden vindt men terug bij de
valvas of het (leerlingen)prikbord. Door de directeurs werd dit als meest voorkomend
communicatiemiddel in de school aangestipt, en bovendien als het meest gebruikte
medium van informatiedoorstroming van de leerlingenraad naar de leerlingen toe.
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Doch slechts de helft van de leerlingen stelt dat ze het op hun school tegenkomen. De
schoolhoofden stelden evenwel dat dit een van de slechtst werkende
participatiekanalen was, waardoor het slechts met wisselend succes over de jaren heen
kon worden ingesteld. Dit kan verklaren waarom zoveel leerlingen de valvas niet
kennen. Bij de efficiëntie van de valvas als communicatiemiddel (zowel vanwege de
schoolleiding als vanwege de leerlingenraad) kunnen wel degelijk vraagtekens
worden geplaatst.
Wanneer de meningen van de meerderheid van de leerlingen van een school en de
mening van het schoolhoofd van die school over het bestaan van de verschillende
participatiekanalen worden vergeleken, merkt men dat die onenigheid niet alleen
omtrent de valvas bestaat. We gingen immers voor alle participatiekanalen (vermeld
in tabel 13) na in welke mate de mening van de meerderheid van de leerlingen van
een school overeenstemt met de mening van hun directeur. In onderstaande tabel staat
aangegeven over hoeveel kanalen leerlingen en directies van de 89 bevraagde scholen
het eens zijn.
Tabel 14: Overeenstemming leerlingen-directie over al dan niet bestaan van participatiekanalen,
N=89

Aantal participatiekanalen (op 10)
5
6
7
8
9
10

Aantal scholen
4
16
25
30
10
4

Er is geen enkele school waar leerlingen en hun schoolhoofd het over minder dan 5
kanalen eens zijn. Aan de andere kant vindt men slechts in 4 scholen een volledige
overeenstemming terug. Voor deze onenigheid tussen leerlingen en schoolhoofden
kunnen verschillende verklaringen worden gegeven. Zoals bij de valvas het geval is,
kunnen ook andere participatiekanalen van een wisselend succes genieten.
Schoolhoofden zijn het best geplaatst om te weten of een bepaald kanaal al dan niet
op hun school bestaat, maar het bestaan op zich wil niet onmiddellijk zeggen dat dit
kanaal ook effectief functioneert in de school. Als een kanaal op een laag pitje draait,
is het zeer waarschijnlijk dat vele leerlingen denken dat het niet bestaat. Ten tweede
richten sommige kanalen zich in bepaalde scholen slechts tot een aantal leerlingen. Zo
hangt het in een aantal scholen van de klastitularis af of leerlingen op klasdagen
kunnen gaan. Sommige leerlingwerkgroepen richten zich dan weer alleen tot de
leerlingen van de derde graad. De leerlingen die niet betrokken worden, zullen dan
ook vaak niet op de hoogte zijn dat het specifieke kanaal wel voor andere leerlingen
bestaat. Ten derde kan de communicatie van directie naar leerlingen over een bepaald
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kanaal niet optimaal zijn, of kan de luisterbereidheid bij leerlingen niet altijd even
groot zijn.

3.1.2.2 Beoordeling van participatiekanalen
We hebben niet alleen naar het bestaan van participatiekanalen gepeild, maar ook een
beoordeling ervan gevraagd (gaande van heel slecht tot zeer goed). Via statistische
analyse (principale componentenanlyse) gingen we na of zich binnen de beoordeling
van deze kanalen onderlinge verbanden aftekenen, die zowel een statistische als
inhoudelijke samenhang vertonen (zie bijlage). Zo vonden we twee schalen met
onderling samenhangende participatiekanalen. In een eerste schaal komen de
zogenaamde ‘verbondenheidskanalen’ aan bod. Hier vindt men de klasdagen, de
klasuren en de werkgroepen terug. Dit zijn participatiekanalen die in zekere zin de
band tussen leerlingen proberen aan te halen en die het leven in de klas en op school
aangenamer proberen te maken. De tweede schaal handelt dan eerder over de
‘probleemoplossende en informatieve kanalen’. Hieronder vallen alle andere
bevraagde participatiekanalen. Enerzijds zijn er de vertrouwensleerlingen en –
leerkrachten, die leerlingen kunnen helpen bij allerlei problemen, en anderzijds de
meer informatieve kanalen zoals het leerlingentijdschrift, de enquête, de ideeënbus, de
valvas, enz.
Tabel 15: Schalen beoordeling participatiekanalen (in percentages)
Kanalen

Slecht

Tussen beide

Goed

N
valid

Factorladingen

Factorladingen

1e dimensie

2e dimensie

Klasuur

30.2

44.6

25.2

1893

.802

.108

Klasdagen

27.8

36.5

35.7

5160

.839

.141

Werkgroepen

34.1

44.9

21.0

4588

.629

.399

Ideeënbus

47.2

37.9

14.8

4558

.221

.746

Vertrouwens-

35.7

42.7

21.6

2430

.141

.746

25.7

39.5

34.8

5314

-.034

.720

Valvas

35.0

40.1

24.9

3844

.205

.708

Referendum

47.2

40.3

12.4

2431

.398

.670

Enquête

44.2

42.0

13.7

3415

.361

.627

Tijdschrift

32.2

39.1

28.7

4689

.269

.578

leerlingen
Vertrouwensleerkachten

Zoals bij de beoordeling van de leerlingenraad nemen vele leerlingen bij de evaluatie
van de participatiekanalen een middenpositie in. De kanalen die een relatief gunstige
beoordeling krijgen zijn de klasdagen en de vertrouwensleerkrachten. De kanalen die
dus het meest in de Vlaamse scholen voorkomen, zijn zowel in de ogen van de
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schoolhoofden als in die van de leerlingen ook de best werkende. De slechtst
functionerende kanalen zijn volgens de leerlingen het leerlingenreferendum (waarbij
leerlingen een beslissende stem (kunnen) hebben), de leerlingenenquête (waarbij er
schriftelijk wordt gepeild naar wat er onder de leerlingen leeft) en de ideeënbus
(waarbij leerlingen klachten, wensen en suggesties kunnen geven aan de
leerlingenraad en/of het directieteam).
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3.1.3 Extracurriculaire activiteiten
Er bestaat reeds een lange onderzoekstraditie naar extracurriculaire activiteiten en hun
positieve effecten. Zo blijkt dat de deelname aan extracurriculaire activiteiten
positieve verbanden vertoont met het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de
leerlingen, met de verbondenheid van de leerlingen met de school, en met sociale en
politieke vaardigheden (o.a. Holland & Andre, 1987; Elchardus, Kavadias &
Siongers, 1998; Eccles & Barber, 1999; De Groof & Siongers, 2000).3 We hebben
dan ook dezelfde soorten extracurriculaire activiteiten die we aan de schoolhoofden
voorlegden, bevraagd bij de leerlingen.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat scholen van het beroeps- en het technisch
secundair onderwijs veel minder extracurriculaire activiteiten voor hun leerlingen
inrichten (CJEF a & b, 1991; Elchardus, Kavadias, Siongers, 1998; Elchardus, 1999;
De Groof & Siongers, 2000). Dit onevenwicht vindt men ook terug in de antwoorden
van de bevraagde leerlingen (tabel 16). Uitgezonderd de economische en technische
activiteiten, is het verschil tussen de leerlingen uit het ASO enerzijds en leerlingen uit
het TSO en vooral het BSO anderzijds zeer groot. Het aanbod aan nagenoeg alle
soorten activiteiten is significant hoger in het algemeen secundair onderwijs.
Leerlingen die technisch onderwijs volgen, zeggen het meest aan technische en
economische activiteiten te kunnen deelnemen. Maar zelfs op deze activiteiten,
waarvan men zou verwachten dat ze eveneens leerlingen uit het BSO zouden kunnen
aanspreken, scoren leerlingen uit het ASO beter dan leerlingen uit het BSO.
Tabel 16: Bestaan van extracurriculaire activiteiten, opgedeeld naar onderwijsvormen

Activiteiten
Sportactiviteiten (N=6942; χ²=288.2; df=2; p=0.000)
Ontspanningsactiviteiten (N=6934; χ²=221.5; df=2; p=0.000)
Culturele activiteiten (N=6925; χ²=577.5; df=2; p=0.000)
Sociale activiteiten (N=6903; χ²=530.9; df=2; p=0.000)
Technische activiteiten (N=6911; χ²=26.4; df=2; p=0.000)
Economische activiteiten (N=6909; χ²=44.6; df=2; p=0.000)
Wetenschappelijke activiteiten (N=6912; χ²=69.8; df=2; p=0.000)

ASO
84.7
82.6
73.6
62.4
30.3
23.2
16.4

BSO
62.6
63.1
41.6
30.0
24.3
19.4
9.0

TSO
75.9
71.8
47.5
38.7
31.5
28.4
10.3

De volgorde van de aanwezigheid van extracurriculaire activiteiten komt nagenoeg
volledig overeen met de volgorde die we bij de schoolhoofden terug vonden. Sporten ontspanningsactiviteiten worden ook volgens de bevraagde leerlingen zeer vaak
georganiseerd. De minst frequente soorten activiteiten zijn volgens de leerlingen
eveneens de economische en wetenschappelijke activiteiten.
3

De sociografie van de participerende leerlingen en de positieve effecten van participatie komen in
latere hoofdstukken aan bod.
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Toch vindt men ook hier verschillen terug in de mate van overeenstemming van de
meningen van de meerderheid van de leerlingen van een bepaalde school en die van
hun schoolhoofd (zie tabel 17). In slechts 3 scholen zijn directeurs en leerlingen het
volledig eens over het al dan niet bestaan van extracurriculaire activiteiten. In één
school zijn de leerlingen en hun schoolhoofd het over geen enkele activiteit eens. Ook
hier kunnen ongeveer dezelfde verklaringen worden gegeven als bij de
participatiekanalen. De belangrijkste verklaring is wellicht dat bepaalde activiteiten,
zoals bv. economische activiteiten, zich maar tot een beperkt aantal leerlingen uit
bepaalde studierichtingen richten. Een andere verklaring kan zijn dat bepaalde
activiteiten in sommige scholen wel worden georganiseerd, maar op zeer
onregelmatige basis waardoor leerlingen er misschien niet altijd even goed van op de
hoogte zijn. Een volgende mogelijke verklaring is dat bepaalde soorten activiteiten die
door ons onder een bepaald label werden geplaatst, niet als zodanig herkend werden
door de leerlingen, maar wel door de schoolhoofden (bv. theater werd door ons onder
de categorie ‘culturele activiteiten’ geplaatst, terwijl sommige leerlingen dit ook als
een ‘ontspanningsactiviteit’ kunnen zien). Wat vervolgens ook nog kan gebeuren, is
dat een school extracurriculaire activiteiten buiten de school organiseert, waardoor ze
door een aantal leerlingen niet als een activiteit van de school worden beschouwd.
Tenslotte kan ook hier de informatiedoorstroming van de directie naar de leerlingen
niet altijd op een systematische basis gebeuren, en kan de luisterbereidheid en de
interesse bij de leerlingen niet altijd even groot zijn. Hoe dan ook, een verslag van de
directie over participatiekanalen en extracurriculaire activiteiten weerspiegelt zeker
niet de perceptie van de leerlingen over die aangelegenheden.
Tabel 17: Overeenstemming leerlingen-directie over al dan niet bestaan van extracurriculaire
activiteiten, N=89

Aantal activiteiten (op 7)
0
2
3
4
5
6
7

Aantal scholen
1
8
12
25
33
7
3
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3.1.4 Inspraakmogelijkheden
Tenslotte vroegen we de leerlingen ook in welke mate ze inspraak kregen in een
aantal thema’s. We hebben deze vraag, evenmin als bij de schoolhoofden beperkt tot
de inspraakmogelijkheden via de leerlingenraad. We hebben de leerlingen dus
expliciet gevraagd in welke mate ze inspraak kregen ook buiten de leerlingenraad om.
Allereerst valt op dat leerlingen veel minder inspraak zeggen te krijgen dan hun
directies laten uitschijnen. Verder vinden we net zoals bij de schoolhoofden exact
dezelfde tweedeling terug tussen de thema’s over het leven op school, waar leerlingen
relatief veel inspraak krijgen, en de thema’s die zich richten op structurele of
onderwijskundige zaken, die buiten het bereik van de leerlingen blijven. Tenslotte ziet
men ook hier dat 5 à 20% van de leerlingen geen idee heeft van hun
inspraakmogelijkheden.
Tabel 18: Mate van werkelijke inspraak (in rijpercentages)

Thema’s
Schoolkrantje
Bespreking schoolproblemen
Activiteiten binnen schoolverband
Examenrooster
Inrichting, versiering lokalen/gebouwen
Uitstappen, reizen
Aankoop van materiaal
Inhoud sport- en themadagen
Feestjes
Schoolvoorzieningen
Lessenroosters
Reglement
Hoeveelheid huiswerk
Veiligheid
Manier van lesgeven
Inhoud van de lessen
Beoordeling van leerkrachten

Ja
50.3
50.2
39.7
36.3
35.7
34.5
33.3
31.6
31.5
27.1
17.5
15.7
15.5
15.0
13.8
11.7
11.5

Neen
31.4
34.1
43.7
57.4
49.7
54.1
54.8
52.0
51.2
58.8
76.1
69.4
76.6
66.2
75.6
79.4
73.1

Weet niet
18.3
15.7
16.6
6.3
14.6
11.4
12.0
16.5
17.3
14.2
6.4
14.9
7.9
18.8
10.6
8.9
15.4

N valid
6696
6763
6717
6726
6729
6715
6721
6688
6667
6727
6689
6748
6725
6786
6743
6757
6679

We hebben ervoor geopteerd de vraag naar de thema’s waar leerlingen inspraak
krijgen te koppelen aan een vraag naar de thema’s waar leerlingen inspraak willen,
zoals in het Nederlands onderzoek van Van der Linden en Dijkman (1989) (zie
hoofstuk 2). De onderzoekers stelden vast dat leerlingen over organisatorische zaken
(roosters, pauzes, enz.), onderwijs-inhoudelijke zaken (leerkrachten, lessen, punten,
enz.) en regels (i.v.m. huiswerk, straf, enz.) meer inspraak wensten te hebben. Over
hun medezeggenschap aan thema’s betreffende buitenschoolse en andere activiteiten
en schoolvoorzieningen (automaten, turnzalen, WC’s, enz.) waren ze redelijk
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tevreden. Dit onevenwicht werd meermaals bevestigd door ander onderzoek (CJEF,
1991; Rowe, 1996).
Het blijkt uit onderstaande tabel duidelijk dat leerlingen over nagenoeg alle thema’s
hun zeg willen hebben. Alleen het schoolkrantje4 en de veiligheid op school lijken hen
minder te interesseren. Wanneer we naar de thema’s kijken die meer dan 80% van de
leerlingen achter zich kunnen krijgen, zien we dat eerder ludieke thema’s enerzijds en
eerder praktische thema’s anderzijds, populair zijn. Leerlingen wensen dus nog meer
inspraak in uitstappen, reizen en feestjes. Ook over thema’s die betrekking hebben op
de praktische regeling van hun leeromgeving, zoals het examen- en lessenrooster, het
schoolreglement en de hoeveelheid huiswerk, wensen de leerlingen meer
zeggenschap. Deze vaststelling strookt minder met de bevindingen van Van der
Linden en Dijkman (1989), maar wel met andere studies waaruit bleek dat leerlingen
minder belang hechten aan inspraak in de onderwijs-inhoudelijke zaken, maar wel in
de ludieke zaken, de organisatorische aangelegenheden en in de regelvorming (o.a.
Ballion, 1998; Eder, 1998).
Tabel 19: Mate van gewenste inspraak (in percentages)

Thema’s
Uitstappen, reizen
Examenrooster
Hoeveelheid huiswerk
Feestjes
Reglement
Lessenroosters
Aankoop van materiaal
Activiteiten binnen schoolverband
Inhoud sport- en themadagen
Manier van lesgeven
Bespreking schoolproblemen
Beoordeling van leerkrachten
Schoolvoorzieningen
Inrichting, versiering lokalen/gebouwen
Inhoud van de lessen
Schoolkrantje
Veiligheid

Percentage
91.9
88.6
88.4
84.1
83.9
82.5
78.0
77.1
76.9
75.8
74.1
71.8
68.7
68.6
68.5
49.1
39.6

N valid
6222
6175
6287
6108
6353
6328
6133
5997
6036
6280
6008
6144
6096
6042
6255
5825
6185

4

Dit is opmerkelijk: over het thema waarin leerlingen het vaakst zeggen inspraak te krijgen, wensen ze
het minst inspraak.
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3.2

INFORMELE PARTICIPATIE

De informele leerlingenparticipatie geeft het informeel leerlingenbetrokken karakter
van een school weer. Dit is sterk verbonden met het zogenaamde verborgen
curriculum, of de informele leerervaringen die leerlingen opdoen in de school.
Leerlingen blijken inderdaad veel op te steken van de manier waarop de school is
georganiseerd, van de omgangswijzen in de school, van de relaties op school, van de
(begeleide) vrijheid en verantwoordelijkheid die hen wordt toegekend door directie en
leerkrachten, enz. (o.a. Giroux & Penna, 1979; Klaassen, 1996).
Inzake burgerschapsvorming wordt er veel meer effect verwacht van de informele
participatiemogelijkheden en de wijze waarop de school functioneert dan van het
manifeste curriculum. Vele auteurs vertrekken van het feit dat de school de
democratie en haar principes wel onderwijst, maar zelf in haar structuren en
omgangsvormen vaak niet democratisch is. Ze vragen zich af hoe leerlingen zich deze
principes eigen kunnen maken als ze een fundamenteel verschil aanvoelen tussen de
theorie die ze voorgeschoteld krijgen en de praktijk die ze dagelijks meemaken
(Bastien, 1998; Delwit, 1992; Franklin, 1995; Gourlé, 1998; Hart, 1992; Hawley,
1971; Jeffs, 1995; Leleux, 1997; Mc Andrew et al., 1997).
Het is niet gemakkelijk de informele participatie los te koppelen van de formele
participatiemogelijkheden van de leerlingen. Een democratisch schoolklimaat zal zich
inderdaad niet alleen weerspiegelen in de relaties en omgangsvormen in de school,
maar ook in de manier waarop de formele participatie wordt opgevat en
gestructureerd. Toch spitst dit deel zich toe op twee domeinen waar de informele
participatie zeer belangrijk is, met name het dagelijkse leven in de klas en het
dagelijkse leven op school. De centrale vraag is in welke mate een leerlingbetrokken
klas- en schoolklimaat aanwezig zijn.
Het informeel klas- en schoolklimaat is reeds meermaals in onderzoek naar voren
gekomen, hoewel het via de literatuur niet altijd even duidelijk is hoe het onderzocht
werd. We beschikten over verschillende vragen omtrent informele participatie uit een
aantal landen (Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Vlaanderen, …)5. Om het
leerlingbetrokken klimaat van een school na te gaan, gaat men meestal met uitspraken
tewerk waarbij men kan aangeven in welke mate men er mee akkoord gaat. Omdat de
stellingen voornamelijk uit buitenlands onderzoek kwamen, en sommigen dus dienden
te worden vertaald, was het aangewezen deze stellingen te ‘testen’. Bepaalde
5

Frankrijk: Ballion, 1998.
Nederland: Dijkman, 1987; Dijkman & Van der Linden, 1987; Van Bottenburg, 1989; Van der Linden
& Penninx, 1986b.
Oostenrijk: Eder, 1998.
Vlaanderen: Van Dinter, 1999.
Vergelijking van een aantal Europese landen en de VS: Hahn, 1998.
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verwoordingen kunnen immers een effect hebben op de interpretatie. Daarom werden
alle stellingen die we ter beschikking hadden, voorgelegd aan leerlingen uit vier testscholen (+/- 150 leerlingen uit het vierde jaar secundair onderwijs ASO, BSO en
TSO, Vlaanderen en Brussel). Test-scholen zijn scholen die noch in de steekproef
noch in de vervangsteekproeven zitten, maar die hun medewerking wel willen
verlenen aan het vooronderzoek. Aan deze leerlingen werd uitdrukkelijk gevraagd alle
stellingen die ze niet begrepen, die ze verwarrend vonden, … te signaleren.
Bovendien hebben we in elke school met een aantal leerlingen de stellingen en vragen
overlopen en hen telkens gevraagd op welke wijze ze ze interpreteerden. Zo konden
onduidelijke vragen of vragen die op verschillende manieren werden geïnterpreteerd,
geschrapt of gecorrigeerd worden. Voor de schaalconstructie verwijzen we naar
bijlage 2.

3.2.1 Het informeel klasklimaat
De klas is een entiteit waarin leerlingen zich dagelijks bewegen, waar ze
interactieprocessen meemaken met medeleerlingen en leerkrachten, waar ze leren
leren (niet alleen leerstof te vergaren, maar ook relaties aan te gaan, te begrijpen dan
wel te aanvaarden). Dit ruime leerproces in de klas zal afhankelijk zijn van het
klasklimaat dat leerkrachten in de hand werken. Het klasklimaat werd door Ehman
(1980: 108) als volgt omschreven: “Classroom climate refers to how teaching is
carried out. When students have an opportunity to engage freely in making
suggestions for structuring the classroom environment, and when they have the
opportunities to discuss all sides of controversial topics, the classroom climate is
deemed ‘open’. When these conditions do not prevail, and when the teacher uses
authoritarian classroom tactics, it is considererd ‘closed’.” Wie lesgeeft of wat er in de
les wordt gegeven zijn van minder belang, het hoe van het lesgeven des te meer
(Ehman, 1980; Hahn, 1998; Osler & Starkey, 1998; …).
Een aantal auteurs hecht veel belang aan dit informele klasklimaat, en onderzoek op
dit domein heeft zich – veel meer dan bij de formele participatie – dan ook vaak
gericht op de effecten van het klasklimaat of op de verbanden ervan met de houdingen
van de leerlingen. Het basisbestanddeel van een leerlingbetrokken klasklimaat is dat
leerlingen hun meningen vrij kunnen uiten, en er ook toe worden aangemoedigd door
de leerkrachten (CJEF, 1991; Delwit, 1992; Ehman, 1980; Hahn, 1998; Harber, 1984;
Harwood, 1992; Ochaíta & Espinosa, 1997; Osler & Starkey, 1998; e.a.).
Deze vrije meningsuiting mag echter niet worden ‘geleid’ door de leerkrachten, want
dan verworden de discussies vaak tot eenrichtingsdiscussies (leerkracht stelt vragen,
leerlingen antwoorden). Dit betekent niet dat de discussies buiten de leerkrachten om
moeten worden gevoerd, het zou immers van weinig intelligentie betuigen leerlingen
niet te verrijken met de ervaring en kennis van hun leerkrachten. Men moet er eerder
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toe komen dat leerkrachten de meningsuiting van hun leerlingen ‘begeleiden’ (Hursch
& Seneway, 1998). Reeds in het begin van vorige eeuw stelde Dewey dat leerkrachten
in democratische klassen geenszins afstand mochten nemen van alle gezag. Ze
dienden gebruik te maken van hun “natural authority”, in tegenstelling tot het
“arbitraire gezag” dat aan leerlingen eisen kan stellen gewoon omdat men er de macht
toe heeft. Uit een onderzoek naar klasklimaten is gebleken dat democratische
klasklimaten het op alle vlakken beter deden dan autocratische klasklimaten én
“laissez-faire”-klasklimaten6. Noch te ondemocratische klasregelingen en te veel
leiding, noch de afwezigheid van klasregelingen en van (bege)leiding waren positief
gecorreleerd met het doeltreffend en aangenaam werken en leren in de klas. In klassen
waar rekening werd gehouden met de meningen van de leerlingen, waar de klasregels
in overleg werden opgesteld, zonder dat de leerkracht zijn democratisch gezag
verwaarloosde, kenden de leerlingen minder stress, werkten ze op een meer efficiënte
manier, hadden ze een groter groeps- en verantwoordelijkheidsgevoel, en waren ze
meer tevreden over hun klas dan leerlingen met andere klasklimaten (Hepburn, 1983;
Hepburn, 1984).
Het nemen van collectieve beslissingen is een ander aspect van het leerlingbetrokken
klasklimaat (Ochaíta & Espinosa, 1997). Worden klasprojecten in overleg
georganiseerd en uitgevoerd? Als leerlingen redelijke argumenten hebben, kunnen
toetsen en taken dan worden verschoven? Enzovoort. Al deze kenmerken van het
informeel klasklimaat impliceren dat leerkrachten hun leerlingen serieus nemen en als
een reële gesprekpartner beschouwen.

Op basis van de testenquête werd een schaal geconstrueerd die peilt naar het
informeel klasklimaat gerealiseerd door leerkrachten. Deze schaal peilt enerzijds naar
de mate van (aansporing tot) meningsuiting in de klas en anderzijds naar de mate
waarin leerlingen als gesprekpartners worden erkend (tabel 20).

6

Het belang van regelvastheid werd ook in Vlaanderen bevestigd. Voor de waardevorming van
leerlingen bleek een democratische én regelvaste school zeer belangrijk te zijn (Elchardus, Kavadias &
Siongers, 1998).
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Tabel 20: Schaal voor het meten van het informeel klasklimaat (in percentages)
Item
Onze leerkrachten letten erop dat elke leerling
werkelijk zijn/haar mening kan uiten
Bij ons op school nemen de meeste leerkrachten
ons serieus
Onze leerkrachten zijn meestal bereid om er met
ons over te praten als ons iets niet bevalt
In onze klas kunnen de leerlingen openlijk hun
mening geven, zelfs als hun mening met die van
de leerkrachten verschilt
Onze leerkrachten sporen ons aan om onze
mening uit te drukken
De meeste leerkrachten praten eerder met een
leerling dan dat ze hem zullen straffen
We kunnen met de meeste leerkrachten
overleggen op welke dagen toetsen of taken
afgenomen worden

Oneens

Eens

N

31.5

Tussen
beide
45.7

22.8

6948

Factorladingen
.757

21.4

40.0

38.6

6875

.755

16.7

44.9

38.4

6957

.754

20.1

34.4

45.5

6882

.737

23.6

47.8

28.6

6952

.721

34.4

41.2

24.4

6911

.695

11.9

31.7

56.4

6952

.539

Allereerst merken we dat een groot aantal leerlingen zich bij het beantwoorden van de
stellingen rond het klasklimaat in een middencategorie plaatst. Los daarvan wordt het
informeel klasklimaat door de leerlingen vrij positief beoordeeld. De proportie
leerlingen die het eens is met de stellingen is nagenoeg altijd groter dan de groep die
het oneens is. Vooral bij praktische zaken, zoals het plannen van taken en toetsen,
voelen de leerlingen zich vaak geraadpleegd. Ze hebben ook het gevoel dat ze door
hun leerkrachten ernstig worden genomen: ze kunnen zonder angst voor sancties hun
mening uiten, zelfs als die verschilt met die van hun leerkrachten; ze kunnen openlijk
aangeven als iets hen niet bevalt in de klas, enz. Deze vrije meningsuiting wordt
volgens vele leerlingen door hun leerkrachten gerespecteerd en dan ook
aangemoedigd. Waar de leerkrachten iets meer in gebreke blijven, is in de
sanctionering en in het betrekken van alle leerlingen aan het klasgebeuren. De
leerlingen hebben het gevoel dat hun leerkrachten bij een probleem of een
tekortkoming eerder op sancties zullen overgaan, dan dat ze met de betrokken
leerlingen zullen praten. Bovendien zijn ze minder van oordeel dat leerkrachten erop
toezien dat alle leerlingen uit de klas hun mening kunnen geven.
Deze resultaten worden door buitenlands onderzoek bevestigd. In een Nederlands
onderzoek hadden de bevraagde leerlingen ook het gevoel dat het klasklimaat op hun
school als ‘open’ kon worden beschreven (Van der Linden & Penninx, 1986b). In een
vergelijkende studie in 5 landen (Denemarken, Engeland, Duitsland, Nederland en de
Verenigde Staten) stelden onderzoekers een zeer positief klasklimaat vast. Zo’n 60 à
70% van de bevraagde leerlingen stemden in met gelijkaardige uitspraken rond de
vrije meningsuiting (Hahn, 1998). Hierbij merkten de onderzoekers wel een verschil
tussen landen als Denemarken, de Verenigde Staten en Duitsland, waar de leerlingen
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gewag maakten van veel inspraakmogelijkheden op klas- en schoolniveau, en landen
als Engeland en Nederland, waar deze participatiemogelijkheden beperkter waren
(Hahn, 1999). Ook in Australië, waar vermeld onderzoek werd overgedaan, spraken
de leerlingen zich minder positief uit over het klasklimaat (Hahn, 1999).
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3.2.2 Het informeel schoolklimaat
Naast de sfeer in de klas is ook het klimaat in de hele school natuurlijk zeer
belangrijk. De school wordt door velen als een micro-samenleving omschreven,
waarvan leerlingen onbewust aspecten van zullen meedragen naar hun leven in de
maatschappij. Mary Hepburn en Michael Radz (1983: 2) hebben de volgende definitie
aan het schoolklimaat gegeven: “It is the atmosphere in which daily activities, major
and minor, are conducted in the school. It reflects the ways in which people treat each
other. It is the quality of life in the school (…)”. Alle aspecten van een open
klasklimaat kan men ook terug vinden in een open schoolklimaat.
Ook hier blijkt dus een belangrijk aspect de vrije meningsuiting van de leerlingen te
zijn: kunnen de leerlingen hun mening zonder sancties naar buiten dragen, worden ze
gehoord, en worden hun meningen in beschouwing genomen door leerkrachten en
directie? (Mahony & Moos, 1998; Ochaíta & Espinosa, 1997) Uit een Waals
onderzoek van de Conseil de la Jeunesse d’Expression française (CJEF, 1991a) bleek
dat de directie het niet goed deed. Slechts 38% van de ondervraagde leerlingen kon
zijn mening geven aan de directie, 32% meende dat de directie luisterde, en 21%
stelde dat de directie hun opinies in overweging nam. Uit een Engelse studie kwam
naar voren dat leerlingen deze karakteristieken (een luisterend oor vinden, dat
rekening houdt met de standpunten en ideeën van leerlingen) juist zeer belangrijk
vonden voor een schoolhoofd (Mahony & Moos, 1998).
Een ander aspect is de informatiedoorstroming in de school (Eder, 1998; Harber,
1998). Worden leerlingen geïnformeerd over de structuur van de school, over de
beslissingen die worden genomen, over de redenen van het al dan niet aanvaarden van
een voorstel van de leerlingen, enz.? Deze vrije meningsuiting en de
informatiedoorstroming hangen nauw samen met de relaties en de communicatie op
de school. (Harber, 1998; Mahony & Moos, 1998) Hebben de leerlingen het gevoel
dat de relaties met andere schoolactoren min of meer op gelijke leest zijn geschoeid,
of spreken ze van onwrikbare hiërarchische gezagsverhoudingen? Vinden de
leerlingen dat ze als kinderen worden behandeld? Worden ze met respect en op een
rechtvaardige manier behandeld? Bestaat er een vlotte samenwerking tussen de
verschillende schoolactoren in werkgroepen, bij het organiseren van schoolfeesten,
e.d.? Hebben ze het gevoel dat ze het leven op school kunnen beïnvloeden? Dit zijn
alle zeer belangrijke onderdelen van het informeel schoolklimaat (Ballion, 1998;
Harber & Trafford, 1999; Hepburn, 1984; Osler & Starkey, 1998).
Er konden, op basis van de literatuurstudie en de testenquêtes, twee schalen voor het
informeel schoolklimaat worden ontworpen. De eerste schaal handelt over de
inschatting van het participatief schoolklimaat en de tweede peilt naar de mate van
schoolaliënatie onder de leerlingen. De schaal over het participatief schoolklimaat
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strekt zich uit over heel de school, naar leerlingen, leerkrachten en directie toe. Deze
schaal gaat verder dan vrije meningsuiting en peilt eerder naar de mate waarin er
werkelijk rekening wordt gehouden met de meningen van de leerlingen en de mate
van bereidheid bij alle schoolactoren om zich in te zetten voor de school.
Tabel 21: Schaal voor het meten van het participatief schoolklimaat (in percentages)
Item
Wanneer het om belangrijke zaken gaat, worden
de leerlingen altijd om hun mening gevraagd
Als leerlingen zich bij ons ergens echt voor
inzetten, kunnen ze in de school veel veranderen
De directie houdt rekening met de meningen en
voorstellen van de leerlingen
Leerlingen voelen zich mee verantwoordelijk
voor hun school
Wanneer onze leerkrachten iets beslissen, zeggen
ze ons altijd waarom ze deze beslissing hebben
genomen
Bij ons gebruiken de leerkrachten vaak de
meningen van hun leerlingen in hun lessen

Oneens

Eens

N

57.5

Tussen
beide
33.1

9.4

6898

Factorladingen
.757

35.4

41.4

23.2

6890

.736

37.3

45.7

17.0

6961

.724

46.4

41.2

12.4

6929

.705

46.7

36.5

16.8

6937

.682

37.3

46.8

15.9

6933

.650

Het valt onmiddellijk op dat het informeel schoolklimaat niet zo positief wordt
waargenomen als het klasklimaat. Naast een grote middencategorie is er ook een zeer
grote categorie leerlingen die het schoolklimaat negatief beoordeelt. Alle
schoolactoren – zowel leerkrachten en directie als leerlingen – zetten zich volgens de
leerlingen onvoldoende in.
We hebben gezien dat leerlingen kunnen genieten van vrije meningsuiting in hun klas,
ze hebben echter niet het gevoel dat hun inspraak verder reikt dan die vrije
meningsuiting. De meningen en voorstellen van de leerlingen worden amper
geïntegreerd in de lessen, de leerkrachten verantwoorden zelden hun genomen
beslissingen, directieleden nemen niet vaak het initiatief de leerlingen te raadplegen,
enz. Langs de andere kant zijn ze ook van oordeel dat leerlingen zich zelf niet
voldoende inspannen voor het leven op school. Het mist met andere woorden alle
schoolactoren aan inzet en betrokkenheid voor heel de school.
In een gelijkaardige studie in Oostenrijk spreken leerlingen zich ietwat positiever uit
over de informele inspraakmogelijkheden die ze op schoolniveau krijgen. Zo’n 10 à
20% meer leerlingen stemden er in met de uitspraken rond het participatief
schoolklimaat (Eder, 1998).
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De tweede schaal handelt eerder over een gevoel van aliënatie, machteloosheid op
schoolniveau. Deze schaal peilt naar de mate waarin men vindt dat men er op school
alleen voor staat, dat men niet kan rekenen op de andere schoolactoren, dat de eigen
mening niet belangrijk is (zie ook Newmann, 1981).
Tabel 22: Schaal voor het meten van de schoolaliënatie (in percentages)
Item
Bij ons op school blijft niets anders over dan het
onderwijs te aanvaarden zoals het is
Wanneer de mening van een leerling tegen een
mening van een leerkracht komt te staan, krijgt
de leerkracht altijd gelijk
Op onze school telt de mening van een leerling
niet veel mee
Op onze school moet iedere leerling zich er
alleen doorheen vechten, op steun hoef je niet te
rekenen
De mening van een goede leerling telt bij
sommige leerkrachten meer dan de mening van
een leerling met slechte resultaten
Wanneer iemand in onze klas een andere mening
heeft dan de anderen, kan hij gemakkelijk worden
uitgesloten

Oneens

Eens

N

13.4

Tussen
beide
40.8

45.8

6918

Factorladingen
.711

14.4

36.6

49.0

6875

.704

27.5

45.1

27.4

6944

.679

54.1

35.5

10.4

6931

.653

24.3

37.1

38.6

6932

.646

46.7

34.9

18.4

6893

.492

Er heerst een vrij grote schoolaliënatie onder de Vlaamse jongeren. Ze voelen zich
ondergeschikt aan de leerkrachten en de directie. De mening van een leerkracht wordt
volgens velen altijd belangrijker geacht dan hun eigen mening. Bovendien maken de
leerkrachten ook onderscheiden tussen leerlingen: leerlingen met goede
schoolresultaten zullen gemakkelijker gehoor krijgen dan leerlingen die het moeilijker
hebben. Een meerderheid van de jongeren meent dan ook dat ze het onderwijs op hun
school moeten aanvaarden zoals het is, dat ze het onderwijs dat ze krijgen niet in
vraag kunnen stellen. Anderzijds vinden de leerlingen wel dat er een zekere
solidariteit bestaat op school: als ze problemen hebben kunnen ze op steun van
anderen rekenen, ze staan er dus niet helemaal alleen voor. Deze verbondenheid strekt
zich ook uit in de klas: daar waar leerkrachten niet iedere mening gelijkwaardig
behandelen, zullen leerlingen met ‘afwijkende’ meningen door hun klasgenoten niet
gemakkelijk worden uitgesloten.
In de reeds vermelde Oostenrijkse studie (Eder, 1998), waarbij er sprake was van een
hoger participatief schoolklimaat, hadden de leerlingen wel sterkere gevoelens van
schoolaliënatie dan in Vlaanderen. Vooral op uitspraken rond de ongelijke
behandeling van leerlingen en de ondergeschiktheid van de mening van een leerling,
scoorden de Oostenrijkse leerlingen aanzienlijk hoger.
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Andere relevante aspecten van het informeel schoolklimaat zijn – zoals eerder
vermeld – de correcte toepassing van de leefregels en het schoolreglement enerzijds
en de wijze waarop de leerlingen op school worden behandeld anderzijds. De
bevraagde leerlingen konden op een schaal van 0 tot 10 aangeven in welke mate de
schoolregels willekeurig dan wel correct werden toegepast. Om een overzichtelijk
beeld te krijgen van de visie van de bevraagde leerlingen omtrent deze materie zijn in
onderstaande tabel de scores onder de 5 (willekeurig) en de scores boven de 5
(correct) samengenomen. Nagenoeg de helft van de leerlingen ervaart de schoolregels
als zijnde rechtvaardig. Een vijfde van de leerlingen geeft de schoolregels een score
van 5 op 10. Een derde meent echter dat de regels op hun school op een oneerlijke
manier worden benut.
Tabel 23: Toepassing van de schoolregels (in percentages, N valid=6942)

Toepassing leefregels en reglement
Willekeurig
Neutraal: noch willekeurig, noch correct
Correct

Percentage
32.8
21.4
45.7

Wanneer we tenslotte kijken naar de visie van de leerlingen over de
gezagsverhoudingen in de school, merken we dat zo’n 45% van de leerlingen stelt dat
de leerlingen op hun school op de correcte wijze worden behandeld, en dat 15%
meent dat ze als volwassenen worden beschouwd. Ruim een derde van de leerlingen
vindt evenwel dat ze in de school als kinderen worden aanzien. Uit een studie in
Frankrijk kwam net dezelfde verhouding naar boven (Ballion, 1998).
Tabel 24: Behandeling van de leerlingen (in percentages, N valid=6711)

Behandeling leerlingen
Als kinderen
Als volwassenen
Op de correcte manier

Percentage
39.6
15.6
44.8
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Als slotvraag peilden we naar de mate waarin de leerlingen het gevoel hadden dat ze
zaken op hun school konden veranderen. Dit is een belangrijk aspect van het
informeel schoolklimaat. Ongeacht de reële inspraakmogelijkheden die ten dienste
staan van de leerlingen, is het van groot belang dat leerlingen hun kansen op
beïnvloeding van het schoolleven maximaal inschatten (Hepburn, 1984). Na een
eerste blik op tabel 25 wordt duidelijk dat dit geenszins het geval is. Slechts een derde
van de leerlingen meent enige invloed te kunnen uitoefenen op wat er in hun school
gebeurt.
Tabel 25: Gevoelens omtrent mogelijke beïnvloeding van schoolleven (in percentages, N=6927)

Gevoel zaken te kunnen veranderen?
Ja
Neen

Percentage
33.8
66.2
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3.3

CONCLUSIE

3.3.1 Samenvatting
De meerderheid van de bevraagde leerlingen zegt een leerlingenraad op de school te
kennen. We merken wel een groot verschil op tussen de onderwijsvormen: tegenover
90% ASO-leerlingen met een leerlingenraad staan 80% leerlingen uit het TSO en nog
geen 70% leerlingen uit het BSO. Bovendien bereikt de leerlingenraad zeker niet alle
leerlingen. De meer specifieke kenmerken van de leerlingenraad zoals hij op hun
school bestaat, zijn slecht gekend onder de leerlingen. Dat maakt het moeilijk
uitspraken te doen over de werking van leerlingenraden in Vlaanderen. We zetten de
gevonden resultaten toch even op een rij:
• Er zijn volgens de leerlingen drie grote manieren om de leerlingenraad samen te
stellen. Ten eerste kan de leerlingenraad op basis van verkiezingen in de klas
worden gevormd. Ten tweede kan een beroep worden gedaan op vrijwilligers om
de leerlingenraad te bemannen. Tenslotte kunnen leerlingen worden aangeduid
(zonder verkiezingen) om in de leerlingenraad te zetelen. Volgens de leerlingen
maakt men in het algemeen secundair onderwijs het vaakst gebruik van het eerste
systeem, in het technisch onderwijs van het tweede en in het beroepssecundair
onderwijs van het laatste systeem. Opvallend hierbij is dat op schoolniveau tussen
de leerlingen geen overeenstemming bestaat over de samenstelling. Dit komt
waarschijnlijk omdat de meeste scholen ook geen eenduidig systeem gebruiken,
zoals ook al bleek uit de interviews met de schoolhoofden.
• De leerlingenraad vergadert zeer regelmatig. Drie vierde van de bevraagde
leerlingen meent dat hij maandelijks of zelfs meerdere keren per maand
samenkomt.
• De leerlingen hebben wel hun bedenkingen bij de ondersteuning die de
leerlingenraad wordt geboden. Zo stelt iets meer dan de helft van de leerlingen dat
hun leerlingenraad niet over een budget beschikt. Bovendien zegt ruim 75% van
de leerlingen dat de leden zonder vorming in de leerlingenraad dienen te werken.
Er bestaat een betrekkelijk kritische houding ten opzichte van de werking van de
leerlingenraad. Dit komt het duidelijkst tot uiting in de evaluatie van de resultaten die
de leerlingenraad heeft behaald en, in veel mindere mate, in de evaluatie van de leden
van de leerlingenraad. Vooral het feit dat niet-geïnteresseerde niet-leden en vroegere
leden zich in sceptische termen uitlaten over de leerlingenraad, wijst erop dat het niet
regelmatig ervaren van een succes of een realisatie van een leerlingenraad een zekere
apathie ten opzichte van de leerlingenraad bevordert.
De leerlingenraad is zeker niet het enige formele participatiekanaal in Vlaanderen.
Vele leerlingen hebben vertrouwensleerkrachten en krijgen de mogelijkheid met hun
klas op uitstap of op reis te gaan. Langs de andere kant worden ook vele kanalen
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nagenoeg
niet
op
Vlaamse
scholen
ingericht,
zoals
bijvoorbeeld
vertrouwensleerlingen of het klasuur. De twee meest voorkomende kanalen (dus de
vertrouwensleerkrachten en de klasdagen) worden relatief positief beoordeeld door de
leerlingen. Minder goed vergaat het echter de andere participatiekanalen, zoals het
leerlingenreferendum, de leerlingenenquête en de ideeënbus.
De leerlingen krijgen verder ook de mogelijkheid om via extracurriculaire activiteiten
betrokken te worden bij het leven op school. Vooral sport-, ontspannings- en culturele
activiteiten zijn volgens de leerlingen wijd verspreid in de Vlaamse scholen.
De leerlingen zijn behoorlijk verdeeld over de mate waarin zij inspraakmogelijkheden
op school krijgen. Er is duidelijk een tweedeling vast te stellen tussen de thema’s
aangaande het schoolleven, waarover de leerlingen een zekere mate van inspraak
zeggen te krijgen, en de thema’s rond onderwijskundige zaken, die volgens hen in
handen blijven van de leerkrachten en de schoolhoofden. In thema’s betreffende het
schoolleven zegt bij de 30% inspraak te hebben; voor thema’s aangaande
onderwijsaangelegenheden is dat bij de 15%. In beide gevallen ligt het gevoel
inspraak te hebben bij de leerlingen merkelijk lager dan de niveaus die de directeurs
suggereerden. Leerlingen wensen echter wel inspraak te krijgen: ruim twee derde van
de leerlingen stelt dat ze meer wensen te participeren aan het schoolleven. Vooral
ludieke thema’s en onderwijs-structurele aangelegenheden staan hierbij hoog op hun
verlanglijstje.
Tenslotte zouden we nogmaals het gebrek aan overeenstemming tussen schoolactoren
willen onderstrepen. Er is immers allerminst eenstemmigheid over de
participatiemogelijkheden die leerlingen worden geboden. Ten eerste komt wat
schoolhoofden zeggen niet noodzakelijk overeen met wat de leerlingen zien. Ten
tweede heerst er ook onder de leerlingen geen eensgezindheid. Het was ons niet
mogelijk via de antwoorden van de leerlingen van een bepaalde school te achterhalen
welke participatiekanalen er eigenlijk waren en hoe die werden georganiseerd. Dit is
waarschijnlijk te wijten aan de grotendeels experimentele fase waarin de organisatie
van de formele leerlingenparticipatie in vele scholen zit. Hoe dan ook loopt het
duidelijk fout met de communicatie en informatiedoorstroming. Het gebrek aan
eensgezindheid toont anderzijds wel het belang aan van onderzoek naar
leerlingenparticipatie waarin de visie van beide ‘partijen’ in kaart wordt gebracht.
Wat de minder zichtbare informele participatie betreft, zien we een duidelijk verschil
in de visie van de leerlingen tussen het informeel klasklimaat en het informeel
schoolklimaat. Leerlingen schatten hun informeel klasklimaat relatief open in. Ze
worden met respect behandeld in de klas en kunnen er vrij hun mening verkondigen.
Op schoolniveau schort er echter nog veel aan de informele
participatiemogelijkheden. Het informeel schoolklimaat wordt als weinig
democratisch omschreven. Terwijl de houding van de leerkrachten vrij positief wordt
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beoordeeld, voelen de leerlingen zich minder gerespecteerd, opgenomen en betrokken
bij de entiteit ‘school’. Ook de ‘lakse’ leerlingen zelf worden met de vinger gewezen.
Naast een relatief ondemocratisch schoolklimaat ervaren de leerlingen eveneens een
hoog gehalte aan schoolaliënatie. Ze hebben niet de indruk dat er veel ruimte voor hen
is, en menen dan ook dat ze het onderwijs dat ze krijgen, moeten aanvaarden zoals het
is.
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3.3.2 Structuur in de visie op de formele participatiemogelijkheden
We hebben gespeurd naar een onderliggend patroon of een structuur in de
leerlingenvisies op de organisatie van de leerlingenraden in Vlaanderen. Op basis van
de samenstelling van de leerlingenraad, de frequentie van vergaderingen, het
beschikken over een budget en het krijgen van vorming, hebben we gezocht naar een
of meerdere overkoepelende dimensies in de visies. Via statistische analyse
(princals7) hebben we een onderliggende dimensie gevonden die kon wijzen op de
mate van ondersteuning van de leerlingenraad, zoals waargenomen door de leerlingen.
Aan de ene kant vinden we leerlingenraden die eerder op basis van vrijwilligers
worden samengesteld, die vrij regelmatig samenkomen, die van een budget kunnen
genieten en waarvan de leden ook kunnen rekenen op vorming. Aan de andere kant
vinden we dan leerlingenraden die een verplichte (soms onvrijwillige) afvaardiging
hebben, die minder vaak samenkomen, minder over een budget beschikken en
waarvan de leden minder in de leerlingenraad worden ingewerkt via vorming. Er is
evenwel te weinig variatie op deze dimensie om te kunnen spreken van twee
verschillende polen binnen de organisatie van leerlingenraden. De wijze waarop de
leerlingenraad is georganiseerd en wordt ondersteund, vertoont, als we haar meten via
de percepties van de leerlingen, eigenlijk geen duidelijke structuur. Zo vinden we bv.
inderdaad sommige scholen terug met vrijwillige afvaardiging, maar zonder budget of
vorming. Ook bij de directies vonden we vele mogelijke soorten leerlingenraden
terug, die over de jaren heen waren gegroeid en waarin we geen echte systematiek
konden vinden. Dit onderzoek is wat dat betreft helemaal geen uitzonderlijk geval:
ook in het buitenland vindt men geen systematisch wederkerende modellen of
structuren van leerlingenraden terug (zie Rowe, 1996). Het is immers niet omdat een
bepaald organisatiemodel goed werkt in een school, dat het zomaar overal kan worden
geïmplementeerd. Een bijkomend probleem bij de bevraagde leerlingen is dat door het
feit dat zoveel leerlingen niet op de hoogte zijn van de werking van de leerlingenraad,
het zeer moeilijk wordt om enige structuur te kunnen onderscheiden. Omdat we toch
zeer geïnteresseerd waren in ‘objectieve’ structuren van de leerlingenraad, hebben we
vervolgens deze analyse beperkt tot de leden die lid zijn van de leerlingenraad, die
meer kennis hebben van de specifieke organisatie van de leerlingenraad. Maar ook
deze groep was op schoolniveau weinig eenstemmig over de werking van de
leerlingenraad en ook hier vonden we weinig variatie. Bij verdere analyses zal dus
moeten worden gewerkt met de visie van de leerlingen op elk afzonderlijk kenmerk
van de leerlingenraad.
Binnen het bestaan van de formele participatiemogelijkheden hebben we eveneens
naar onderliggende structuren of dimensies gezocht. Omdat het hier gaat om
dichotome variabelen (bestaat/bestaat niet) hebben we geopteerd voor het construeren
van mokkenschalen. Deze beantwoorden immers beter aan de dichotome structuur
7

Categorische principale componentenanalyse.
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van de variabelen. Met een mokkenschaal gaan we op zoek naar een onderlinge
samenhang tussen de antwoorden op de dichotome variabelen. Hierbij wordt
verondersteld – net zoals bij andere technieken om schalen op te bouwen – dat deze
samenhang een gevolg is van het feit dat de gegeven antwoorden uitdrukkingen zijn
van één onderliggende dimensie. Hier zou deze dimensie beschouwd kunnen worden
als de mate waarin participatiekanalen op scholen aanwezig zijn. Aan een
mokkenschaal wordt niet alleen de voorwaarde opgelegd dat er een onderlinge
samenhang bestaat tussen de antwoorden. Er moet ook een tweede voorwaarde
vervuld zijn. De kans om te zeggen dat een bepaald participatiekanaal aanwezig is op
school moet immers voor alle ondervraagde leerlingen, onafgezien van het feit dat
bepaalde leerlingen veel dan weinig participatiekanalen op hun school zien, hetzelfde
patroon volgen. Met andere woorden, bij een mokkenschaal is het voor alle leerlingen
gemakkelijker om te zeggen dat een bepaald kanaal aanwezig is op school dan een
ander kanaal. Als deze voorwaarde is vervuld, kunnen we de items ordenen volgens
moeilijkheidsgraad om ‘ja’ te antwoorden, waardoor een onderlinge hiërarchie
ontstaat. Deze hiërarchie kan worden bepaald aan de hand van de
schaalbaarheidsindex (H wgt) van een item. Deze index is het punt op de
onderliggende dimensie vanwaar 50% van de leerlingen de neiging hebben om ‘ja’ te
antwoorden op de vraag.
Tabel 26: Mokkenschaal aanbod participatiekanalen

Participatiekanalen
Klasdagen
Valvas
Werkgroepen
Enquête
Klasuur
Leerlingenreferendum

H wgt
0.31
0.34
0.37
0.39
0.44
0.49

Er kon een mokkenschaal worden gemaakt met 6 van de 10 participatiekanalen. De
vertrouwensleerlingen en –leerkrachten, de ideeënbus en het leerlingentijdschrift
werden niet opgenomen omdat deze niet konden worden geplaatst op de gevonden
dimensie. Deze schaal peilt dus naar de mate waarin participatiekanalen op scholen
aanwezig zijn. Het ‘gemakkelijkste’ participatiekanaal zijn de klasdagen. Dit is dus
het kanaal waarover leerlingen het gemakkelijkst kunnen zeggen dat het bestaat. Het
‘moeilijkste’ item is het leerlingenreferendum. Indien een leerling dan bijvoorbeeld
zegt dat er werkgroepen op zijn/haar school bestaan, antwoordt hij of zij ook
affirmatief op de vraag naar het bestaan van een valvas en klasdagen. De instemming
met een ‘moeilijker’ item brengt met andere woorden de instemming met alle
‘gemakkelijkere’ items met zich mee.

97

Tabel 27: Mokkenschaal aanbod extracurriculaire activiteiten

Extracurriculaire activiteiten
Ontspanningsactiviteiten
Sportactiviteiten
Culturele activiteiten
Sociale activiteiten
Wetenschappelijke activiteiten

H wgt
0.36
0.37
0.46
0.48
0.52

Wat het bestaan van extracurriculaire activiteiten betreft, konden de economische en
technische activiteiten niet mee in een mokkenschaal worden geplaatst.
Waarschijnlijk omdat – zoals we reeds hebben gezegd – deze activiteiten zich
voornamelijk op een deel van de leerlingen richten. Met de andere vijf
extracurriculaire activiteiten kon wel een schaal worden gemaakt, die dan handelt
over de graad van inrichting van soorten activiteiten op de bevraagde scholen.
Tabel 28: Mokkenschaal inspraak in leef- en leerthema’s

Leefthema’s
Inhoud sport- en themadagen
Schoolkrantje
Inrichting/versiering lokalen, gebouwen
Schoolproblemen
Leerthema’s
Schoolvoorzieningen
Examenrooster
Reglement
Veiligheid
Manier van lesgeven
Inhoud van de lessen

H wgt
0.33
0.34
0.34
0.38
H wgt
0.44
0.46
0.54
0.54
0.56
0.60

Voor de bespreekbaarheid van thema’s konden we, zoals we ook al uit de percentages
konden afleiden, twee mokkenschalen vormen rond enerzijds de onderwijskundige
thema’s en anderzijds de thema’s betreffende het leven op school. In deze laatste
schaal zitten slechts 4 thema’s, daar de andere thema’s met betrekking tot het
schoolleven niet op de dimensie konden worden geplaatst. De technische details van
al deze mokkenschalen zijn in bijlage 2.5 weergegeven.

Tenslotte geven we de weerhouden kenmerken van de formele en informele
participatie, zoals gemeten bij de leerlingen, in een samenvattende tabel. Hierbij
kunnen we een onderscheid maken tussen de leerlingenpercepties van het
participatieaanbod en de leerlingenevaluaties van de participatiemogelijkheden. In
latere hoofdstukken zullen we nagaan of er bepaalde individuele- en schoolkenmerken
een invloed hebben op de perceptie die de leerlingen hebben van het

98

participatieaanbod op hun school. We zullen bovendien onderzoeken of deze
percepties een invloed hebben op de wijze waarop de leerlingen hun informele en
formele participatiemogelijkheden evalueren.
Tabel 29: Participatiekenmerken op leerlingenniveau op een rij

Kenmerken leerlingenniveau
Werking en organisatie leerlingenraad
Mokkenschaal bestaan participatiekanalen
Mokkenschaal bestaan extracurriculaire activiteiten
Mokkenschaal inspraak leefthema’s
Mokkenschaal inspraak leerthema’s
Schaal positieve evaluatie werking leerlingenraad
Schaal positieve evaluatie leden leerlingenraad
Schaal negatieve evaluatie leden leerlingenraad
Schaal informeel klasklimaat
Schaal participatief schoolklimaat
Schaal schoolaliënatie
Behandeling leerlingen
Toepassing van regels
Gevoel zaken te kunnen veranderen op school
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HOOFDSTUK 4 INTUÏTIEVE BESCHRIJVING VAN
MULTILEVELANALYSE
Voor de sociografie van de participerende leerlingen, de analyse van de verschillen in de
perceptie van de participatiemogelijkheden en de evaluatie van de leerlingenparticipatie
(in termen van het huidige nut en het nut voor later), maken we gebruik van
“multilevelanalyse”. Daarvoor zijn er twee belangrijke redenen.
De (traditionele) “unilevel” analysetechnieken vereisen dat de ondervraagde individuen
op puur toevallige wijze geselecteerd zijn, zodat de antwoorden van de ondervraagde
leerlingen statistisch onafhankelijk zijn van elkaar. Enkel als de steekproef bestaat uit
individuen die elkaar nooit gekend en dus beïnvloed hebben, is aan deze voorwaarde
voldaan. In de werkelijkheid is dat zelden het geval. Individuen kunnen deel uitmaken
van een zelfde wijk, een zelfde gemeente, regio, … waardoor steeds de kans op
wederzijdse beïnvloeding bestaat. Meestal is die kans zo klein, dat zij kan worden
verwaarloosd en de gewone unilevel technieken kunnen worden gebruikt. In het huidig
onderzoeksdesign, zoals doorgaans bij scholenonderzoek, is aan die conditie echter zeker
niet voldaan. We hebben wel een aselecte steekproef van scholen getrokken, maar op het
individueel niveau onderzoeken we binnen elke school leerlingen, waarvan de ouders
allemaal voor dezelfde school hebben gekozen, en die mekaar op die school ook dagelijks
zien, samen optrekken, met elkaar ideeën uitwisselen en elkaar derhalve
hoogstwaarschijnlijk beïnvloeden. De leerlingen van een zelfde school gelijken in
bepaalde opzichten op elkaar. Dat heeft consequenties voor de manier waarop we onze
gegevens dienen te onderzoeken. Door de homogeniteit van de leerlingen van een zelfde
school, onderschatten de gebruikelijke “unilevel” analysetechnieken namelijk
systematisch de ware variatie onder de leerlingen en dus ook de standaardfouten van de
parameters waarmee die leerlingen worden beschreven. Daardoor loopt de onderzoeker
een groot risico verbanden tussen kenmerken van de leerlingen statistisch significant te
achten, terwijl zij dat in werkelijkheid niet zijn. Multileveltechnieken houden wel
rekening met het feit dat men de variaties kunstmatig drukt door eerst scholen te
selecteren en dan de leerlingen van de scholen te interviewen. Precies daarom leidt die
techniek tot meer betrouwbare parameterschattingen.
De multileveltechnieken bieden daarenboven het voordeel dat men expliciet rekening kan
houden met de invloed van de verschillende niveaus waarop het sociale leven zich
afspeelt. Als we een leerling in een school bekijken, dan zijn zowel de individualiteit van
die leerling als de school reële sociologische gegevens. De realiteit van die verschillende
niveaus uit zich in het feit dat we beschikken over gegevens, enerzijds op het individuele
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leerlingenniveau, zoals het geslacht van de leerling, zijn al dan niet participeren
enzovoort, anderzijds op schoolniveau, zoals de inrichtende macht, het percentage
jongeren van allochtone afkomst op school…. Deze schoolgegevens zijn dezelfde voor
alle leerlingen van eenzelfde school. Brengt men die schoolgegevens in gewone
“unilevel”-modellen in, dan onderschat men weer schromelijk de standaardfouten van de
effectparameters, wat tot verkeerde conclusies leidt.
Multilevelmodellen houden wel rekening met de hiërarchische structuur in de gegevens,
dat wil zeggen met het gegeven dat eerst scholen toevallig werden gekozen en dan binnen
elke geselecteerde school de leerlingen werden geïnterviewd. Multilevelmodellen
schatten namelijk twee verbanden. Ten eerste berekent het model een algemeen verband,
rekening houdend met het aantal leerlingen per school. Leerlingen uit kleinere scholen
wegen minder zwaar door in de algemene analyse (Wittebrood, 1995: 69). Dit levert
gecorrigeerde effectparameters op. Daarnaast worden schoolspecifieke verbanden
berekend. Deze verbanden leiden tot twee residuen. Het eerste residu heeft betrekking op
de afwijking van de schoolspecifieke verbanden ten opzichte van het algemeen verband.
Tegelijkertijd wordt per leerling een afwijking ten opzichte van het schoolspecifiek
verband berekend. Het tweede residu slaat dan ook op de afwijking van de gegevens van
de leerlingen ten opzichte van het verband van zijn of haar school.
Deze residuen worden door de analysetechniek samengevat in twee maten: de variatie
van de residuen op schoolniveau en de variatie van de residuen op leerlingenniveau. De
totale variatie wordt zo opsplitst in twee delen. Enerzijds bekomen we een maat voor de
variatie per school ten opzichte van het algemeen verband. Dit drukt de verschillen tussen
de scholen uit. Anderzijds bekomen we een samenvattende maat voor de afwijking van
de leerlingen ten opzichte van het schoolverband. Deze maat drukt de verschillen tussen
leerlingen binnen de school uit. De som van deze variaties maakt de totale variatie uit.
Voor meer gespecialiseerde uitleg over de werking van multilevelmodellen verwijzen we
naar de vakliteratuur (Bryk en Raudenbusch, 1992; Goldstein, 1995; Woodhouse, 1995;
Bullen, Jones & Duncan, 1997) en naar de bijlage waar, zonder echt in technisch detail te
treden, een wat uitvoeriger uitleg over deze analysetechniek is opgenomen.
Indien de schoolspecifieke verbanden weinig verschillen van het algemeen verband, is de
schoolvariatie klein en benadert de leerlingenvariatie de totale variatie. In dat geval
moeten de verschillen die we vinden worden toegeschreven, niet aan verschillen tussen
de scholen, maar aan andere verschillen tussen de individuele leerlingen. In dat geval
doet de school er weinig toe. Indien er grote verschillen bestaan in de verbanden per
school, dan is de school zeer belangrijk. Binnen de waargenomen variatie neemt de
variatie tussen de scholen dan een grotere plaats in. In dat geval lijken de leerlingen van
een school meer op elkaar. Met andere woorden, het aandeel van de schoolvariatie in de
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totale variatie levert ons een beeld op van de homogeniteit van de leerlingen per school.
Deze proportie noemen we het bruto-schooleffect. Het geeft weer in welke mate de
leerlingen van eenzelfde school op mekaar gelijken of homogeen zijn naar het
beschouwde kenmerk.
Om het bruto-schooleffect juist te begrijpen, dient rekening te worden gehouden met het
feit dat de leerlingen niet toevallig verdeeld zijn over de Vlaamse scholen. Bepaalde
scholen trekken een bepaald soort leerling aan. Ouders hebben preferenties voor een
bepaalde school: de school is vlakbij, ze hebben voor hun kinderen liever een school
waar er veel leerlingen van hetzelfde geslacht zitten, …. Bepaalde scholen hebben meer
leerlingen van allochtone afkomst of met een bepaalde sociale achtergrond. Indien één
van deze achtergrondvariabelen een invloed heeft op het bestudeerde kenmerk of de
variabele die wordt verklaard, dan kan de waargenomen overeenkomst tussen leerlingen
het gevolg zijn van de concentratie van leerlingen die deze status hebben. De
overeenkomst tussen de leerlingen is dan het gevolg van een bepaalde instroom. Als we,
bijvoorbeeld, veronderstellen dat leerlingen van hoogopgeleide ouders doorgaans beter
presteren en dat scholen tenderen naar homogeniteit van opleiding van de ouders, dan
zullen we vaststellen dat er een vrij groot bruto-schooleffect is voor de prestaties van de
leerlingen. In het licht van de gemaakte veronderstellingen, zal dat effect echter in grote
mate het gevolg zijn van de verschillen in instroom tussen de scholen, niet van wat de
scholen met die instroom doen.
Het bruto-schooleffect of de homogeniteit van de leerlingen per school, zal echter zelden
volkomen het gevolg zijn van de instroom. Ook de school kan, door haar aanpak en
beleid, immers een overeenkomst tussen haar leerlingen teweegbrengen. De manier
waarop de school activiteiten organiseert, de deelname van andere leerlingen aan
activiteiten, de visie van de directie en andere kenmerken van de school of de
schoolcultuur, kunnen voor verschillende kenmerken van de leerlingen (bv. prestaties op
toetsen, opvattingen en houdingen) een homogeniserend effect hebben. In dat geval gaat
het om een echt schooleffect: een effect van de manier waarop een school haar taak
aanpakt.
In het opbouwen van onze modellen hebben we rekening gehouden met de twee
vermelde verklaringen, de instroom en de werkelijke schooleffecten. Eerst hebben we
gecontroleerd voor de ongelijke instroom op school1. Twee vragen stonden hierbij
1

Onder instroomkenmerken wordt over het algemeen verstaan: die kenmerken die worden toegeschreven
aan de individuele leerling en niet aan de school. De grens trekken tussen iets wat alleen aan de leerlingen
kan worden toegeschreven en alleen aan de school, is evenwel niet gemakkelijk. Is de onderwijsvorm een
instroomkenmerk, of het belang dat men hecht aan informele inspraak, …? Daar het een onderzoek is naar
leerlingenparticipatie, en we dit rapport niet onnodig wilden verzwaren, hebben we per multilevelanalyse
twee modellen weergegeven: in het eerste houden we geen rekening met de schoolse participatiekenmerken
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centraal. Draagt dit individueel kenmerk ten eerste bij tot de verklaring van de
afhankelijke variabele in het algemeen? En ten tweede: in welke mate draagt de
concentratie van leerlingen, die dit achtergrondkenmerk delen, op school bij tot de
homogeniteit op schoolniveau? Voor de effecten van de volgende individuele kenmerken
zal steeds worden getoetst:

en in het finaal model wel. We kunnen hierdoor niet nog eens apart alleen rekening houden met de zuivere
instroomkenmerken. Wat we wel zullen toetsen, zijn de individuele kenmerken (waaronder de zuivere
instroomkenmerken vallen, maar ook de onderwijsvorm, het leerjaar, de middenveldparticipatie, enz.).
Wanneer we het hier over instroomkenmerken hebben, bedoelen we dus eigenlijk ook de andere
individuele kenmerken (uitgezonderd de individuele participatie op school).
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Tabel 1: Samenvattende tabel voor individuele kenmerken

Individuele kenmerken

Omschrijving of categorieën

Leerjaar
Sekse
Onderwijsvorm
Schoolloopbaan
B-attest

Dummy : 0=vierde leerjaar; 1=zesde leerjaar
Dummy: 0=jongen; 1=meisje
ASO, BSO en TSO

C-attest

Opleidingsniveau ouders
Opleidingsniveau pa
Opleidingsniveau ma
Beroepssector ouders
Beroepssector pa
Beroepssector ma
Beroepssituatie ouders
Beroepssituatie pa
Beroepssituatie ma
Gezinssituatie ouders
Nationaliteit ouders
Nationaliteit leerling
Levensbeschouwing
Lidmaatschap middenveld
1. Lid sociale vereniging
2. Lid sportvereniging
3. Lid vrijetijdsvereniging
4. Lid jeugdvereniging
Belang informele inspraak
Autonomiestreven
Zelfzekerheid
Aantal jaar op school
De perceptie van de kenmerken van
de leerlingenraad :
1. Samenstelling
2. Vorming leden leerlingenraad
3. Frequentie vergadering
4. Budget

Dummy: 0=nooit
onderwijs; 1=ooit
onderwijs
Dummy: 0=nooit
onderwijs; 1=ooit
onderwijs

een B-attest opgelopen in het secundair
een B-attest opgelopen in het secundair
een C-attest opgelopen in het secundair
een C-attest opgelopen in het secundair

Dummy: 0=pa hoogstens diploma middelbaar onderwijs; 1= pa
hoger of universitair diploma
Dummy: 0=ma hoogstens diploma middelbaar onderwijs; 1= ma
hoger of universitair diploma
Dummy: 0=pa werkt niet in sociaal-culturele sector; 1= pa werkt
in sociaal-culturele sector
Dummy: 0=ma werkt niet in sociaal-culturele sector; 1= ma
werkt in sociaal-culturele sector
Dummy:0=pa werkt niet; 1=pa werkt
Dummy: 0=ma werkt niet; 1=ma werkt
Dummy: 0=ouders wonen niet meer samen; 1=ouders wonen
samen
Dummy: 0=beide ouders niet van Turkse of Marokkaanse
afkomst; 1=minstens één van beide ouders van Turkse of
Marokkaanse afkomst
Dummy: 0=leerling heeft Belgische nationaliteit; 1=leerling heeft
niet-Belgische nationaliteit
Levensbeschouwelijk onverschillig; christelijk; andersgelovig;
vrijzinnig en ongelovig
Dummy: 0=geen lid; 1=passief of actief lid
Dummy: 0=geen lid; 1=passief of actief lid
Dummy: 0=geen lid; 1=passief of actief lid
Dummy: 0=geen lid; 1=passief of actief lid
Somschaal van 0 tot 100 (gemiddelde : 75)
Somschaal van 0 tot 100 (gemiddelde : 48)
Somschaal van 0 tot 100 (gemiddelde : 49)
Aantal jaar dat de leerling op de bevraagde school zit
(gemiddelde : 4; minimum : 1 en maximum 15)
Vrijwilligers, verkiezingen of aanduiding
Dummy: 0=neen; 1=ja
Dummy: 0=maandelijks of meer; 1=minder frequent
Dummy: 0=neen; 1=ja
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Met lidmaatschap aan een sociale vereniging wordt hier het lidmaatschap aan
vrijwilligerswerk, een politieke partij, een antiracistische organisatie, een
milieuvereniging, een mensenrechtenorganisatie, een vredesorganisatie, een
derdewereldorganisatie
of
een
mutualiteit/vakbond
bedoeld.
Onder
een
vrijetijdsvereniging vallen culturele verenigingen, hobbyverenigingen en wijk- en
buurtcomités. Onder jeugdverenigingen tenslotte verstaan we de traditionele
jeugdbewegingen, de jongerenverenigingen en de jeugdhuizen.
De drie somschalen (belang informele inspraak, autonomiestreven en zelfzekerheid) zijn
waardeopvattingen die we niet kunnen indelen bij één of andere diepere waardeoriëntatie
(zie later in hoofdstuk 7). We gaan er echter vanuit dat deze variabelen een belangrijke
invloed kunnen uitoefenen op de kenmerken die we in dit onderzoek zullen analyseren.
Over de richting van de associatie kunnen we echter geen uitspraak doen. Het belang dat
gehecht wordt aan informele inspraak polst naar het belang dat leerlingen hechten aan het
krijgen van informatie, het bekend maken van hun mening, of informele
medezeggenschap in belangrijke beslissingen op school (Eder, 1998). Het
autonomiestreven peilt naar de mate waarin jongeren vinden dat een individu vrij is om
zelf te beschikken over zijn doen en laten, ook al botst dit met ruimere maatschappelijke
vereisten. De schaal van zelfzekerheid is ontleend aan het verkiezingsonderzoek van
1991 (Carton, Swyngedouw, Billiet & Beerten, 1993), alwaar het ‘leiderschap’ heette. Zij
meet in welke mate een leerling vindt dat hij/zij succesvol is in zijn/haar ondernemingen,
de mate waarin hij/zij spontaan de leiding of verantwoordelijkheid opneemt in een
groep…
Na de individuele kenmerken, werden de schoolkenmerken ingevoerd. Hierin maakten
we een onderscheid tussen drie soorten kenmerken: geaggregeerde leerlingkenmerken,
structurele kenmerken en kenmerken op directieniveau. Deze laatste kenmerken zijn
aspecten van de participatie die we ontleend hebben aan de interviews met de
schoolhoofden (zie hoofdstuk 2).
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Tabel 2: Samenvattende tabel voor geaggregeerde schoolkenmerken

Geaggregeerde
leerlingkenmerken
Percentage leerlingen
opgeleide ouders

Omschrijving of categorieën
met lager

Percentage
leerlingen
buitenlandse afkomst

van

Percentage meisjes
Percentage leerlingen ooit lid van
leerlingenraad
Percentage leerlingen dat deelneemt
aan sociale activiteiten
Percentage leerlingen dat deelneemt
aan sportactiviteiten
Percentage leerlingen dat deelneemt
aan culturele activiteiten
Percentage leerlingen dat deelneemt
aan ontspanningsactiviteiten
Percentage leerlingen dat deelneemt
aan economische activiteiten
Percentage leerlingen dat deelneemt
aan technische activiteiten
Percentage leerlingen dat deelneemt
aan wetenschappelijke activiteiten
Percentage leerlingen dat ooit Battest heeft opgelopen
Percentage leerlingen dat ooit Cattest heeft opgelopen
Percentage leerlingen in ASOrichting
Percentage leerlingen in BSOrichting
Percentage leerlingen in KSOrichting
Percentage leerlingen in TSOrichting
Gemiddelde leeftijd vierdes
Gemiddelde leeftijd zesdes
Percentage leerlingen dat lid is van
een sociale vereniging
Percentage leerlingen dat lid is van
een vrijetijdsvereniging
Percentage leerlingen dat lid is van
een jeugdvereniging
Percentage leerlingen dat lid is van
een sportvereniging

Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen waarvan
beide ouders geen hoger diploma hebben
(gemiddelde : 0.46, minimum : 0.06; maximum : 0.99)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen die niet
de Belgische nationaliteit hebben (gemiddelde 0.03; minimum :
0.00; maximum : 0.32)
Percentage (van 0 tot 100) van alle leerlingen op school die
meisje zijn (gemiddelde : 53; minimum : 0.62; maximum : 96.41)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.21; minimum : 0.00; maximum : 0.46)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.23; minimum : 0.00; maximum : 0.64)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.37; minimum : 0.00; maximum : 0.92)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.36; minimum : 0.06, maximum : 0.90)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.61; minimum : 0.10; maximum 0.95)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.06; minimum : 0.00; maximum : 0.32)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(Gemiddelde : 0.14; minimum : 0.02; maximum : 0.34)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.07: minimum : 0.00; maximum : 0.29)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.33; minimum : 0.00; maximum : 0.68)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.20, minimum : 0.00; maximum : 0.60)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.42; minimum : 0.00, maximum : 1.00)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.24; minimum : 0.00; maximum : 1.00)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.01; minimum : 0.00; maximum : 0.35)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.34; minimum : 0.00; maximum : 0.89)
Gemiddelde leeftijd van ondervraagde vierdes op school
(gemiddelde : 16; minimum : 16; maximum : 17)
Gemiddelde leeftijd van ondervraagde zesdes op school
(gemiddelde : 18; minimum : 18; maximum : 19)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.38; minimum : 0.19; maximum : 0.66)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.25; minimum : 0.08; maximum : 0.53)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.37; minimum : 0.17; maximum : 0.74)
Percentage (van 0 tot 1) van de ondervraagde leerlingen
(gemiddelde : 0.51; minimum : 0.20; maximum : 0.85)
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Tabel 3: Samenvattende tabel voor structurele schoolkenmerken

Structurele kenmerken

Omschrijving of categorieën

Schoolgrootte

Aantal leerlingen in totale school in het schooljaar 1999 – 2000
(gemiddelde : 522; minimum : 133, maximum : 2651)
Vrij
onderwijs,
gemeenschapsonderwijs
en
officieel
gesubsidieerd onderwijs
ASO-scholen, BSO-TSO-scholen en multilaterale scholen
Dummy : 0 = niet aanwezig; 1 = aanwezig
Dummy: 0 = niet aanwezig; 1 =aanwezig
Dummy: 0= man; 1 = vrouw
Leeftijd van het schoolhoofd (gemiddelde : 51; minimum : 28 en
maximum : 64)
Dummy: 0 = geen vorming gegeven op school; 1 = vorming
gegeven op school

Onderwijsnet
Aanbod van onderwijsvormen
Aanwezigheid van 1ste graad
Aanwezigheid DBSO
Geslacht schoolhoofd
Leeftijd schoolhoofd
Vorming Koning
Boudewijnstichting (informatie
verkregen via de Koning
Boudewijnstichting zelf)

Tabel 2: Samenvattende tabel voor participatieve schoolkenmerken (op directieniveau)

Kenmerken op directieniveau

Omschrijving of categorieën

Cluster participatieaanbod

Indeling van scholen in groep met weinig, middelmatig en veel
participatiemogelijkheden op basis van aantal participatiekanalen,
aantal leerlingenbetrokken activiteiten en aantal thema’s waarin
leerlingen inspraak hebben
Indeling van scholen in drie groepen (relatief weinig
ondersteuning,
relatief
veel
ondersteuning
en
geen
leerlingenraad) op basis van bevoegdheden leerlingenraad,
budget, eigen lokaal, vorming en aantal communicatiekanalen
Somschaal van 0 tot 100 (gemiddelde : 35; minimum : 8;
maximum : 83)
Somschaal van 0 tot 100 (gemiddelde : 52; minimum : 17;
maximum : 100)
Somschaal van 0 tot 100 (gemiddelde : 82; minimum : 50;
maximum : 100)

Cluster ondersteuning
leerlingenraad
Mate van leerlingeninspraak
volgens schoolhoofd
Mate van leerlingeninteresse volgens
schoolhoofd
Mate van invloed van participatie
op persoonlijkheid en sociale
vaardigheden volgens schoolhoofd
Mate dat participatie negatieve
invloed op schoolprestaties van
leerlingen heeft volgens schoolhoofd
Ranking volgens evaluatie van de
werking van de leerlingenraad door
het schoolhoofd

Somschaal van 0 tot 100 (gemiddelde : 26; minimum : 0;
maximum : 100)
1=overwegend positieve evaluatie door schoolhoofd; 2 =
evenveel negatieve als positieve beoordelingen; 3 = overwegend
negatieve beoordelingen
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Op zowel individueel niveau als op schoolniveau kunnen we een onderscheid maken
tussen niet-participatiekenmerken en participatievariabelen. Omdat de eigen participatie
waarschijnlijk een belangrijke invloed heeft op de te bestuderen afhankelijke variabelen
(zoals bv. de perceptie van de participatie, de participatie aan andere soorten activiteiten,
…), werden altijd eerst de niet-participatieve aspecten (achtergrondkenmerken,
structurele schoolkenmerken, en geaggregeerde niet-participatieve schoolkenmerken)
gemodelleerd. De modellen werden dan ook stapsgewijs opgebouwd: eerst de nietparticipatieve individuele kenmerken, dan de schoolkenmerken, vervolgens de
individuele participatie en tenslotte de kenmerken van de participatiecultuur op school. In
de volgende hoofdstukken zal per multilevelanalyse zowel het model waarbij geen
rekening werd gehouden met de participatiekenmerken worden voorgesteld, of het ‘eerste
model’, als het model waar alle kenmerken werden getoetst, het ‘finaal model’.
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HOOFDSTUK 5 SOCIOGRAFIE VAN DE
PARTICIPERENDE LEERLING
Er bestaat reeds een lange onderzoekstraditie naar de positieve bijwerkingen van
extracurriculaire activiteiten (waaronder in buitenlands onderzoek ook het
lidmaatschap van de leerlingenraad wordt gerekend1). Vooraleer we dieper ingaan op
deze mogelijke positieve resultaten, is het belangrijk te weten wie aan deze
activiteiten participeert, en wie dus eventueel van de voordelen van de participatie kan
genieten. Uit vroeger onderzoek werd al duidelijk dat niet alle leerlingen in dezelfde
mate participeren op school. De achtergrond van de jongeren heeft wel degelijk een
invloed op de mate van betrokkenheid. Zo vond men bijvoorbeeld dat de sekse van de
leerling, de sociale achtergrond van de leerling, de schoolloopbaan van de leerling, …
zeker in rekening dienden te worden gebracht als men de mate van participatie wil
verklaren (Schafer et al., 1970; Natriello, 1994; Quiroz et al., 1996; Mc Neal, 1998;
De Groof & Siongers, 1999; Eccles & Barber, 1999). Bovendien zijn een aantal
auteurs ook gestoten op formele en informele remmen op schoolniveau. Zo kan de
grootte van een school een invloed hebben op de mate van participatie, of het
percentage leerlingen waarvan de ouders lager opgeleid is (Ehman, 1980; Newmann,
1981; Holland & Andre, 1987; McNeal, 1999). Hoewel velen er dus vanuit gaan dat
het participeren aan activiteiten op school gebaseerd is op volledige vrijwilligheid en
zelfselectie (bv. Eyler, 1982), stellen deze auteurs verschillende belemmeringen vast,
die naar hun mening veel meer aandacht verdienen. In dit hoofdstuk zullen we dan
ook onderzoeken wat het profiel is van de participerende leerling, en of er zich binnen
dat profiel systematische verschillen tussen leerlingengroepen voordoen. Verder gaan
we na of er op schoolniveau determinerende factoren bestaan, die de
leerlingenparticipatie bevorderen dan wel belemmeren.

5.1 LEERLINGENRAAD
5.1.1 Algemeen beeld van het lidmaatschap van de leerlingenraad
Het lidmaatschap van de leerlingenraad is een eerste belangrijke vorm van
leerlingenparticipatie. Uit bestaand onderzoek leren we dat deelname aan de
leerlingenraad een positieve samenhang vertoont met burgerschapswaarden, met het
zelfbeeld en met het schoolwelbevinden van jongeren (Holland & Andre, 1987;
1

Wij hebben evenwel een onderscheid gemaakt tussen het lidmaatschap van de leerlingenraad en de
deelname aan andere extracurriculaire activiteiten. Wanneer wij dus over “extracurriculaire
activiteiten” spreken, bedoelen we alle soorten georganiseerde schoolactiviteiten buiten de lesuren,
uitgezonderd de activiteiten van de leerlingenraad.
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Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998; De Groof & Siongers, 1999; Eccles & Barber,
1999; e.a.).2
Alvorens we nagaan of zich een specifiek profiel aftekent onder de leden van de
leerlingenraad, geven we eerst een algemeen beeld van het lidmaatschap. In
onderstaande tabel is dan ook het percentage leerlingen weergegeven dat lid is van de
leerlingenraad (opgedeeld in lidmaatschap vanaf het jaar van de bevraging en in
vroeger én huidig lidmaatschap).
Tabel 1: Lidmaatschap van de leerlingenraad (in percentages; N=6999)

Ooit lid geweest van de leerlingenraad?
Vroeger en nu lid
Vanaf dit jaar lid
Vroeger lid
Neen, maar interesse om ooit lid te worden
Neen, en geen interesse om ooit lid te worden
Geen leerlingenraad op school (of leerling weet het niet)

Percentage
3.4
4.5
10.1
13.8
48.2
20.0

Zo’n 8% van de bevraagde leerlingen is lid van een leerlingenraad, terwijl een tiende
vroeger lid is geweest. De grootste groep leerlingen bevindt zich in de categorie nietleden, en dan vooral in de categorie die geen ambitie of interesse heeft om ooit lid van
de leerlingenraad te worden. Omdat het aantal leerlingen dat lid is geworden in het
jaar van de bevraging en het aantal leerlingen dat reeds langer lid is relatief klein is,
hebben we er in de verdere analyses voor geopteerd deze twee categorieën samen te
nemen.

5.1.2 Multilevelanalyse van het lidmaatschap van de leerlingenraad
In tabel 2 zijn de resultaten van de multilevelanalyse van het lidmaatschap aan de
leerlingenraad weergegeven. Om de tabellen enigszins leesbaar te houden, zijn alleen
de significante effecten opgenomen. We wensen er wel op te wijzen dat bij elk model
dat wordt gepresenteerd, alle individuele- en schoolkenmerken (zie hoofdstuk 4)
werden getoetst op hun relevantie.
In de tweede kolom (schatting eerste model) zijn de significante variabelen
weergegeven, wanneer we geen rekening houden met de participatievariabelen (zowel
op individueel- als op schoolniveau). In de derde kolom (schatting finaal model) staan
de resultaten van het finaal model op een rij, dus wanneer ook de
participatievariabelen in het model zijn ingevoerd. De vierde kolom (SF) is de
standaardfout. De vijfde kolom is de schatting van de beta-waarde van het effect in
2

Deze vermeende verbanden zullen in latere hoofdstukken worden getoetst.
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ons model. Hiervoor werd het finaal model opnieuw uitgevoerd, maar dan met
gestandaardiseerde maten. Op basis van de beta-coëfficiënten kunnen we een
uitspraak doen over het relatief belang van een effect in het model. Hoe hoger de
absolute waarde van de beta, hoe belangrijker de onafhankelijke variabele is in de
verklaring van de afhankelijke variabele. De twee laatste kolommen slaan op de
significanties van het effect. Omwille van de grote omvang van de steekproef werden
zeer strenge significantieniveaus gehanteerd. Een individueel kenmerk werd
significant verklaard als het significant is op een niveau rond 0.001. Voor een
schoolkenmerk werd de traditionele significantiedrempel van 0.05 gebruikt.
Tabel 2: Resultaten multilevelanalyse op lidmaatschap van de leerlingenraad

Parameters
Constante
Leerjaar (0=vierdes)
Christelijk (0=onverschillig)
Vrijzinnig (0=onverschillig)
Informele inspraak
Zelfzekerheid
Deelname ontspanningsactiviteiten
(0=neen)
% ooit deelname leerlingenraad in
school
% deelname sociale activiteiten in
school
Middelmatig
participatieaanbod
(0=klein participatieaanbod)
Bruto intraschoolcorrelatie
Resterende intraschoolcorrelatie
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau o.b.v. alleen
individuele kenmerken
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op
leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van
het totaal
Aantal respondenten

Schatting
eerste model
0.03
0.03
0.03
0.06
0.001
0.001

Schatting
finaal model
0.03
0.03
n.s.
0.05
0.001
0.001
0.04

SF

Beta

0.01
0.01
n.s.
0.01
0.00
0.00
0.01

0.29
0.05
n.s.
0.07
0.06
0.06
0.07

2.51
4.46
n.s.
4.09
5.16
5.04
5.47

0.01
0.000
n.s.
0.000
0.000
0.000
0.000

0.40

0.03

0.15

11.71

0.000

-0.06

0.02

-0.04

-2.99

0.003

-0.02

0.01

-0.03

-2.36

0.02

0.02
0.02
0.00

0.02
0.001
0.03

0.00

0.96

0.02

0.02

0.02

0.04

6903

6434

T

De tabel bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel bestaat uit de
parameterschattingen van het algemeen verband over alle scholen heen. Deze
parameters geven ons een beeld van de associaties tussen de achtergrondvariabelen en
de participatie aan de leerlingenraad, onafhankelijk van de school. De schatting van
de algemene constante heeft hier betrekking op de participatiegraad van een
referentiecategorie. Deze referentiecategorie bestaat uit jongeren die het
referentiekenmerk van de overige parameters in het model delen en gemiddeld scoren
op de continue variabelen. In bovenstaande tabel bestaat de referentiecategorie in het
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finaal model bijvoorbeeld uit levensbeschouwelijk onverschillige vierdejaars die nooit
deelnemen aan ontspanningsactiviteiten op school, die informele inspraak gemiddeld
belangrijk inschatten en een gemiddeld niveau van zelfzekerheid hebben. Ze gaan
naar een school waarvan het schoolhoofd beweert dat er een klein participatieaanbod
is, en waar het percentage leerlingen dat ooit lid geweest is van de leerlingenraad en
dat deelneemt aan sociale activiteiten het gemiddelde van de onderzochte scholen
benadert. Drie procent van de jongeren die tot deze referentiecategorie behoren,
nemen deel aan de leerlingenraad.
Vanuit deze referentiegroep kan de participatie van andere groepen worden berekend
door de constante met de schatting van het desbetreffende parametereffect te
vermeerderen. Zo ligt de participatie aan de leerlingenraad van zesdes die verder
dezelfde kenmerken delen met onze referentiegroep dubbel zo hoog als voor de
vierdes. Zes procent van deze zesdes (0.03 + 0.03) zijn lid van de leerlingenraad. Als
die zesdes vrijzinnig zijn in plaats van levensbeschouwelijk onverschillig, dan stijgt
dit percentage naar elf procent (nl. 0.03+0.03+0.05). Indien deze zesdes niet uit een
school komen waarvan een gemiddeld aantal leerlingen ooit lid waren van de
leerlingenraad, maar op de school zitten met de hoogste waargenomen
participatiegraad, kan het percentage deelname van deze zesdes op de volgende wijze
worden berekend:
- het verschil tussen het maximum percentage en het gemiddelde percentage is :
0.46 – 0.21 = 0.25
- het extra effect van het school lopen op deze school bedraagt dan 0.40 * 0.25 =
0.10.
Met andere woorden, op deze school bedraagt de participatiegraad van deze
vrijzinnige zesdes éénentwintig procent (de elf procent + tien procent van het
schooleffect).
Indien deze zesdes zeer zelfverzekerd zijn en 100 scoren op de schaal voor
zelfzekerheid, dan stijgt dit percentage nog eens met vijf procent. Het effect van
zelfzekerheid is namelijk 0.001. Het verschil tussen de maximale zelfzekerheid en de
gemiddelde zelfzekerheid is 51 (100 – 49). Het effect is in dit geval dan 0.001 * 51 =
0.05.
Het tweede (onderste) deel van de tabel levert de multilevelmaten op. Het bruto
schooleffect biedt een beeld van de mate waarin leerlingen van eenzelfde school op
elkaar gelijken. De tweede resterende intraschoolcorrelatie is de mate waarin de
leerlingen nog op elkaar gelijken nadat we ons model hebben opgebouwd. Dit is de
homogeniteit op schoolniveau die we niet kunnen verklaren door instroomkenmerken
en andere schoolkenmerken. Tenslotte krijgen we vier parameters die ons een idee
geven van hoeveel ons model verklaart. We krijgen een maat per niveau (school en
leerling) en een totaal verklaarde variantie. Deze laatste maat is de totaal verklaarde
variantie die traditionele ancova-analyses zouden opleveren, los van de hiërarchische
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structuur van de gegevens. We hebben tenslotte ook een opsplitsing gemaakt van de
verklaarde variantie op schoolniveau: enerzijds is de maat weergegeven als alleen de
individuele kenmerken in het model zijn ingevoerd, anderzijds als zowel de
individuele als de schoolkenmerken zijn ingevoerd. Dit maakt het mogelijk om het
relatief belang van deze componenten te kennen.
Allereerst valt op dat er een zeer lage schoolvariatie is, wat het lidmaatschap van de
leerlingenraad betreft. De bruto intraschoolcorrelatie, of de mate waarin de verschillen
in antwoorden kunnen worden toegeschreven aan (het samen zitten op) de school,
bedraagt immers slechts 0.02 (zie onderste deel van tabel 2). Dit betekent dat de kans
op participatie in de leerlingenraad niet sterk door de school wordt beïnvloed. Er zijn
met andere woorden amper verschillen in lidmaatschap terug te vinden tussen de
bevraagde scholen. De individuele kenmerken (of instroom) kunnen deze kleine
schoolvariatie bovendien niet verklaren. Het finaal model kan wel 96 procent van de
variatie op schoolniveau wegverklaren. Zoals uit tabel 2 af te lezen is, zijn vooral de
geaggregeerde participatievariabelen hiervoor verantwoordelijk. De kans dat een
individuele leerling lid is, blijkt groter in scholen met een hogere graad van
participatie. Niet echt een verbazende vaststelling, maar wel een gegeven dat wijst op
het potentiële belang van een op participatie gerichte schoolcultuur.

Individuele kenmerken
Leerlingen die levensbeschouwelijk geëngageerd zijn, participeren meer aan de
leerlingenraad. Leerlingen die zich christelijk noemen, maar vooral vrijzinnige
leerlingen, zijn meer aanwezig op de leerlingenraad. In een studie van Roker et al.
(1999) vonden de onderzoekers dat jongeren met een zekere ‘geloofs’-overtuiging
meer kans hadden om actief te zijn in het verenigingsleven en om aan activiteiten deel
te nemen. Dit verklaren zij door het feit dat jongeren met een dergelijke overtuiging
meer gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor schoolgebonden en maatschappelijke
projecten. Verder menen zij dat jongeren met een duidelijke visie op
levensbeschouwing, en haar plaats in onze maatschappij, ook vlugger meningen
zullen hebben over verschillende aangelegenheden die het onderwerp zijn van het
verenigingsleven binnen en buiten de school. Onderzoek over de
middenveldparticipatie van volwassenen komt trouwens eveneens tot het besluit dat
levensbeschouwelijk geëngageerde mensen, kerkse katholieken in dat geval nog meer
dan vrijzinnigen, maar beide groepen veel meer dan levensbeschouwelijk
onverschilligen of ongelovigen, actief deelnemen aan het verenigingsleven
(Elchardus, Hooghe en Smits, 2000).
Zelfzekere jongeren, of leerlingen die over een aantal leiderschapsvaardigheden
beschikken, zijn meer in de leerlingenraad terug te vinden dan leerlingen die zich wat
onzekerder voelen. Men kan via dit onderzoek echter de richting van het verband niet
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nagaan. Zijn het zelfzekere jongeren die sneller de stap zetten naar de leerlingenraad,
of worden de leerlingen zelfzekerder door hun activiteiten binnen de leerlingenraad?
In het reeds vermelde project “Parlementariër voor één dag” kwam men wel tot de
vaststelling dat jongeren die zich kandidaat hadden gesteld om deel te nemen
opmerkelijk zelfzekerder waren dan de gemiddelde jongere (Siongers & Kavadias,
2000). Deze bevinding zou dus eerder bewijskracht geven aan de eerste stelling die
zegt dat jongeren die over een zekere graad van zelfzekerheid beschikken, sneller
geneigd zijn deel te nemen aan een jongerenraad (c.q. leerlingenraad). De jongeren
van het jongerenparlement waren evenwel ook zeer actief in het verenigingsleven,
waar ze eventueel hun leiderschapswaarden al hadden kunnen ontwikkelen.
Jongeren die meer belang hechten aan informele inspraak participeren meer dan hun
medeleerlingen aan de leerlingenraad. Ook hier kan men de causale aard van de
samenhang niet echt achterhalen. Hechten deze leerlingen veel belang aan (informele)
vrije meningsuiting en discussie in de klas en de school en worden ze lid van de
leerlingenraad om hun visie kracht bij te zetten, of wordt hun belang voor de vrije
meningsuiting aangewakkerd door hun functie als leerlingenvertegenwoordiger?
Belangrijk is wel dat deze leerlingen die lid zijn van wat men een formeel
participatieorgaan kan noemen, niet alleen deze formele participatie belangrijk achten,
maar ook veel belang hechten aan de informele inspraak in de klas en de school.
Leerlingen uit het vierde jaar secundair onderwijs participeren significant minder aan
de leerlingenraad. We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat een aantal scholen hun
leerlingenraad beperken tot de leerlingen van de derde graad, maar zelfs als we deze
factor in rekening brengen, blijft het verschil tussen de vierde- en zesdejaars bestaan.
Zelfs op scholen waar ook leerlingen uit het vierde jaar vertegenwoordigd zijn in de
leerlingenraad, ziet men met andere woorden dat de leerlingen uit het zesde jaar meer
betrokken zijn. De schoolhoofden die we hebben geïnterviewd menen een daling van
interesse voor de leerlingenraad te zien naarmate de leerlingen ouder worden. Die
tanende belangstelling weerspiegelt zich alleszins niet in dalende participatie,
integendeel, de oudere leerlingen participeren meer dan de jongere.
Leerlingen die deelnemen aan ontspanningsactiviteiten zijn vaker lid van de
leerlingenraad. Er is dus sprake van een cumulatie van participatie. In het algemeen is
het zo dat wie één soort participatie ontwikkelt, een wat grotere kans heeft ook andere
vormen van participatie te ontplooien. Ook dit wijst op het belang van een goed
aanbod en een participatiecultuur. Participatie blijkt een verschijnsel te zijn dat zich
onder de juiste omstandigheden zelf aanzwengelt. Uit de interviews met de
schoolhoofden bleek dat leerlingenraden onder andere vaak instaan voor de feesten en
fuiven die op school worden georganiseerd. Dit zou kunnen verklaren waarom de
deelname aan deze twee extracurriculaire activiteiten samenhangt. Maar misschien
dient geen verklaring in de aard van de activiteiten te worden gezocht. Een cumulatief
effect van lidmaatschappen doet zich ook voor in de middenveldparticipatie van
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volwassenen (Elchardus, Hooghe & Smits, 2000). Het lijkt een algemeen verschijnsel
te zijn: van één lidmaatschap, komt gemakkelijker een tweede. De verschillende
geïdentificeerde individuele kenmerken zijn belangwekkend omdat ze besluiten
bevestigen waartoe ook het participatie-onderzoek bij volwassenen komt. Al deze
factoren samen verklaren echter een schamele 2% van de variatie in de participatie.
Zij zijn dus misschien wel belangwekkend, maar niet belangrijk. Participatie aan de
leerlingenraad blijkt, zowel op het niveau van individuen, als op dat van de scholen, in
zeer geringe mate een systematiek te volgen. Het lijkt veeleer idiosyncratisch.

Schoolkenmerken
Wanneer we vervolgens kijken naar de significante variabelen op schoolniveau, zien
we dat het percentage leerlingen dat ooit betrokken is geweest bij de leerlingenraad
veruit de belangrijkste is. Als vele leerlingen lid zijn of ooit lid zijn geweest, zet dat
andere leerlingen aan om eveneens het lidmaatschap van de leerlingenraad op te
nemen. Participatie van de enen wakkert met andere woorden participatie van de
anderen aan. Deels is dit natuurlijk een gevolg van de opbouw van deze variabele (ze
is met name gebaseerd op het percentage ondervraagde leerlingen dat ooit deelnam
aan de leerlingenraad, waaronder ook het huidig lidmaatschap of onze afhankelijke
variabele valt). Het verband kan evenwel zo niet volledig worden weggecijferd, omdat
het een variabele op schoolniveau is, waarbij rekening wordt gehouden met de
participatie van anderen op school en met de participatie in het verleden.
Wat de participatie aan sociale activiteiten in de school betreft, ziet men een
omgekeerd verband. Hoe hoger het percentage leerlingen in de school dat deelneemt
aan sociale activiteiten, hoe kleiner de kans dat men lid wordt van de leerlingenraad.
We weten niet goed hoe we dit kunnen verklaren. Bepaalde scholen leggen misschien
meer de klemtoon op sociale activiteiten, en sporen deze participatie bij hun
leerlingen misschien meer aan, waardoor de participatie aan de leerlingenraad op de
achtergrond komt te staan. We kunnen deze speculatieve hypothese evenwel in onze
data niet toetsen.
Tenslotte zien we dat het lidmaatschap van leerlingen lager ligt in scholen waar
directies spreken van een middelmatig participatieaanbod als men ze vergelijkt met
scholen met een laag participatieaanbod3. Scholen met veel participatiemogelijkheden
verschillen niet significant van scholen met weinig mogelijkheden wat het
lidmaatschap van de leerlingenraad betreft. De relatie tussen participatieaanbod en
participatie aan de leerlingenraad is dus eerder curvilineair dan lineair. We hebben
niet onmiddellijk een verklaring voor dit verband, maar wensen er wel op te wijzen
3

Het gaat hier over de clusters van participatiemogelijkheden die we in de antwoorden van de
schoolhoofden konden onderscheiden, op basis van het aantal participatiekanalen, het aantal
leerlingbetrokken extracurriculaire activiteiten en het aantal thema’s waarin leerlingen inspraak krijgen
(zie hoofdstuk 2).
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dat het hier om het kleinste effect gaat in het model (zie de beta-waarde). Daarom is
het een verschijnsel dat wat minder aandacht verdient.

De verklaringskracht van het totale model bedraagt slechts 4%, terwijl het toch alle
verschillen tussen de scholen weet weg te verklaren. Wanneer we de variabelen uit
ons finaal model in rekening brengen, zien we namelijk geen significante verschillen
meer tussen de scholen, hoewel vooral de andere participatiekenmerken hiervoor
verantwoordelijk zijn. Wat betreft de verschillen tussen de scholen, is het dan ook een
goed model. Op leerlingenniveau en in het totaal verklaart het echter bijna niets. De
individuele verschillen kunnen amper door de achtergrondkenmerken en de
individuele participatie worden verklaard. Dit betekent dat andere factoren
verantwoordelijk zijn voor de verschillen tussen leerlingen, die we met onze
vragenlijst niet hebben gevat. In de literatuur vinden we evenwel geen mogelijke
andere factoren terug die we niet hebben getoetst. We dienen derhalve te besluiten dat
we in de huidige stand van kennis de deelname aan de leerlingenraad slecht verklaren,
of dat die deelname eerder toevallig is, en niet sterk wordt bepaald, noch door
kenmerken van de scholen, noch door kenmerken van de individuele leerlingen.
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5.2 EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN
5.2.1 Algemeen beeld van de deelname aan extracurriculaire activiteiten
Er bestaat reeds een lange onderzoekstraditie naar het belang van de deelname aan
extracurriculaire activiteiten. Zo blijkt immers dat de deelname aan extracurriculaire
activiteiten de gehechtheid van de leerling aan de school verhoogt en positieve
effecten heeft op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de leerlingen. Bovendien
zouden er, naargelang het soort activiteit waaraan men deelneemt, ook positieve
verbanden bestaan tussen de activiteiten en een aantal burgerschapswaarden. (Holland
& Andre, 1987; Finn, 1993; O’Brien & Rollefson, 1995; Chandler, 1997; Mc Andrew
et al., 1997; Elchardus, Kavadias, Siongers, 1998; McNeal, 1998; Schreuder &
Valkestijn, 1998; De Groof & Siongers, 1999; Dobosz & Beaty, 1999; Eccles &
Barber, 1999)
Vooraleer we de multilevelanalyse presenteren, geven we eerst – zoals bij het
lidmaatschap van de leerlingenraad – een algemeen beeld van de deelname aan
extracurriculaire activiteiten weer.
Tabel 3: Deelname aan extracurriculaire activiteiten (in rijpercentages)

Soort activiteit
Ontspanningsactiviteiten (N=6923)
Culturele activiteiten (N=6938)
Sportactiviteiten (N=6968)
Sociale activiteiten (N=6936)
Technische activiteiten (N=6943)
Wetenschappelijke activiteiten (N=6945)
Economische activiteiten (N=6935)

Ja
63.0
37.7
37.5
27.0
14.1
6.7
6.1

Neen
11.1
19.4
39.0
19.6
15.1
5.8
17.8

Nvt4
25.9
42.9
23.5
53.3
70.7
87.5
76.1

Nagenoeg twee derde van de totale leerlingenpopulatie neemt deel aan
ontspanningsactiviteiten op school. Ruim een derde van de bevraagde leerlingen is
actief op cultureel en sportief vlak, terwijl een vierde zich inzet voor sociale
activiteiten. De minst bevolkte extracurriculaire activiteiten zijn de technische-, en
vooral de wetenschappelijke- en economische activiteiten.

4

Nvt betekent hier dat de soort activiteit volgens de leerling niet op de school wordt georganiseerd.
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5.2.2
Multilevelanalyse
activiteiten

op

de

deelname

aan

extracurriculaire

We hebben er bij de analyses op de deelname aan extracurriculaire activiteiten voor
geopteerd niet alle modellen weer te geven. Zo zijn de modellen voor de deelname
aan ontspannings-, economische- en wetenschappelijke activiteiten niet in tabelvorm
opgenomen in het rapport. Daarvoor zijn er twee redenen. Ten eerste zijn het
modellen met weinig schoolvariatie. Over alle scholen heen wordt er zeer weinig
deelgenomen aan wetenschappelijk en economische activiteiten, en wordt er zeer veel
geparticipeerd aan ontspanningsactiviteiten. Bovendien kunnen we de modellen
amper verklaren. Ten tweede blijken de vier beschreven activiteiten (met name
sociale-, culturele- technische- en sportactiviteiten) in latere analyses zeer belangrijk.
Het is daarom ook noodzakelijk dat men weet welke leerlingen er precies aan
deelnemen.5
We zullen de sociografie van de aan activiteiten participerende leerlingen samen
bespreken. We geven wel de modellen weer voor de vier soorten activiteiten, maar
menen dat de bespreking van de resultaten overzichtelijker is wanneer we de
verschillende soorten activiteiten samen nemen.
Dertien à zestien procent van de totale variatie in de participatie aan sociale-,
culturele- en sportactiviteiten kan worden toegeschreven aan het schoolniveau. Op de
deelname aan die extracurriculaire activiteiten is dus een groot bruto schooleffect. De
finale modellen verklaren 52 à 73% van deze verschillen in participatie tussen de
scholen, vooral door de ongelijke instroom aan leerlingen op school en de andere
individuele (participatie)kenmerken, en in mindere mate door de participatiecultuur en
de structurele schoolkenmerken. Bij de technische activiteiten is het verschil tussen de
scholen veel kleiner, en ook veel moeilijker te verklaren (slechts 22% als men de
participatiekenmerken in rekening brengt6).
5

Bij de beschrijving van de resultaten, hebben we evenwel de drie niet-opgenomen activiteiten in
beschouwing genomen (indien het besproken kenmerk ook significant bleek voor deze activiteiten,
hebben we dit tussen haakjes vermeld).
6
Zonder de participatievariabelen wordt er wel 45% op schoolniveau verklaard. Dit is vooral te wijten
aan het groot aantal significante schoolkenmerken in het eerste model. Deze kenmerken verdwijnen
echter door de participatiekenmerken, waardoor de verklaarde variantie op schoolniveau lager ligt. De
totale verklaarde variantie van het finaal model is wel groter.
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Tabel 4: Resultaten multilevelanalyse op deelname aan sociale en culturele activiteiten
Parameters
Constante
Sekse (0=jongens)
Leerjaar (0=vierdes)
Leerling in het BSO (0=ASO)
Leerling in het TSO (0=ASO)
Christelijk (0=onverschillig)
Pa werkt in sociaal-culturele sector (0=neen)
Zelfzekerheid
Belang informele inspraak
Lid sociale vereniging (0=geen lid)
Lid vrijetijdsvereniging (0=geen lid)
Deelname sportactiviteiten (0=neen)
Deelname economische activiteiten (0=neen)
Deelname technische activiteiten (0=neen)
Deelname culturele activiteiten (0=neen)
Deelname wetenschappelijke activiteiten
(0=neen)
Deelname sociale activiteiten (0=neen)
Leerling in gemeenschapsonderwijs (0=vrij
onderwijs)
Leerling in officieel gesubsidieerd onderwijs
(0=vrij onderwijs)
% deelname ontspanningsactiviteiten in school
% deelname aan sportactiviteiten in school
Bruto intraschoolcorrelatie
Resterende intraschoolcorrelatie
Proportie verklaarde variantie op schoolniveau
o.b.v. alleen individuele kenmerken
Proportie verklaarde variantie op schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van het totaal
Aantal respondenten

Schatting
eerste model
0.24
0.07
0.04
-0.15
-0.11
0.06
0.05
n.s.
n.s.

Sociale activiteiten
Schatting
SF
Beta
finaal model
0.13
0.02
0.55
0.07
0.01
0.08
n.s.
n.s.
n.s.
-0.10
0.02
-0.10
-0.07
0.02
-0.08
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.05
0.01
0.06
0.04
0.01
0.04
0.08
0.01
0.09
0.12
0.02
0.07
0.08
0.01
0.06
0.16
0.01
0.17
0.16
0.02
0.09

T
6.06
6.14
n.s.
-5.94
-4.73
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
5.45
3.47
7.81
6.00
5.69
14.51
7.65

P
0.000
0.000
n.s.
0.000
0.000
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.12

n.v.t.
-0.09

n.v.t.
0.03

n.v.t.
-0.09

n.v.t. n.v.t.
-2.90 0.004

-0.11

-0.08

0.04

-0.06

-2.15

0.07
n.s.

0.08
n.s.

0.14
0.10
0.23

0.20
n.s.
0.14
0.08
0.40

0.36
0.02
0.07
6690

0.52
0.11
0.17
6643

0.03

Schatting
eerste model
0.35
0.07
0.08
-0.16
-0.14
n.s.
n.s.
0.001
0.001

Culturele activiteiten
Schatting
SF
Beta
finaal model
0.21
0.02
0.75
0.07
0.01
0.08
0.07
0.01
0.07
-0.11
0.02
-0.10
-0.11
0.02
-0.12
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.001
0.00
0.03
n.s.
n.s.
n.s.
0.06
0.01
0.09
0.01
0.09
0.12
0.02
0.06
0.15
0.02
0.11
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0.29
0.02
0.15

-0.10

0.20
n.s.

0.01
n.s.

0.18
n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.
0.06

n.s.
0.10

0.13
0.07
0.39

n.s.
0.25
0.13
0.04
0.64

0.52
0.02
0.09
6746

0.73
0.14
0.21
6644

2.73 0.006
n.s.
n.s.

T
12.47
5.66
6.40
-5.82
-7.10
n.s.
n.s.
n.s.
3.05
n.s.
5.33
7.85
5.38
9.63
n.v.t.
13.13

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
n.s.
n.s.
n.s.
0.002
n.s.
0.000
0.000
0.000
0.000
n.v.t.
0.000

14.80 0.000
n.s.
n.s.
n.s.

n.s.

n.s.
n.s.
4.37 0.000
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Tabel 5: Resultaten multilevelanalyse op deelname aan technische- en sportactiviteiten
Parameters
Constante
Sekse (0=jongens)
Leerjaar (0=vierdes)
Leerling in het BSO (0=ASO)
Leerling in het TSO (0=ASO)
Zelfzekerheid
Autonomiestreven
Lid sportvereniging (0=geen lid)
Lid leerlingenraad (0=geen lid)
Deelname economische activiteiten (0=neen)
Deelname technische activiteiten (0=neen)
Deelname culturele activiteiten (0=neen)
Deelname wetenschappelijke activiteiten
(0=neen)
Deelname sociale activiteiten (0=neen)
BSO-TSO-school (0=ASO-school)
Multilaterale school (0=ASO-school)
Vorming door KBS
Gemiddelde leeftijd zesdejaars
Gemeenschapsonderwijs (0=vrij onderwijs)
Deeltijds Beroepsonderwijs aanwezig op school
% lid van vrijetijdsvereniging in school
% lid van sociale vereniging in school
% deelname aan ontspanningsactiviteiten in
school
% deelname aan wetenschappelijke activiteiten
in school
Bruto intraschoolcorrelatie
Resterende intraschoolcorrelatie
Proportie verklaarde variantie op schoolniveau
o.b.v. alleen individuele kenmerken
Proportie verklaarde variantie op schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van het totaal
Aantal respondenten

Schatting
eerste model
0.06
n.s.
n.s.
n.s.
0.04
0.001
n.s.

0.07
0.04
0.03
-0.10
n.s.
n.s.

Technische activiteiten
Schatting
SF
Beta
finaal model
0.01
0.02
0.40
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.05
0.01
0.07
0.0001
0.00
0.04
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.12
0.02
0.08
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0.10
0.01
0.13
0.14
0.02
0.09
0.06
0.07
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.10

0.01
0.02
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.04

0.08
0.10
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.05

n.s.

n.s.

n.s.

T
0.35
n.s.
n.s.
n.s.
3.96
3.67
n.s.
n.s.
n.s.
6.77
n.v.t.
10.44
7.84

P
0.7
n.s.
n.s.
n.s.
0.000
0.000
n.s.
n.s.
n.s.
0.000
n.v.t.
0.000
0.000

6.02 0.000
2.85 0.004
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
2.35 0.02
n.s.

Schatting
eerste model
0.56
-0.12
-0.04
-0.14
-0.06
0.002
-0.002

n.s.
n.s.
n.s.
-0.17
-0.15
-0.18

n.s.

Sportactiviteiten
Schatting
SF
Beta
finaal model
0.35
0.03
0.81
-0.11
0.01
-0.12
-0.05
0.01
-0.05
-0.08
0.02
-0.07
n.s.
n.s.
n.s.
0.001
0.00
0.04
-0.001
0.00
-0.04
0.16
0.01
0.17
0.09
0.02
0.05
n.s.
n.s.
n.s.
0.08
0.02
0.05
0.09
0.01
0.09
n.s.
n.s.
n.s.

T
13.54
-8.52
-4.36
-3.87
n.s.
3.25
-3.42
14.41
4.09
n.s.
4.64
7.36
n.s.

P
0.000
0.000
0.000
0.000
n.s.
0.001
0.001
0.000
0.000
n.s.
0.000
0.000
n.s.

0.13
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
-0.09
-0.13
0.68
-0.33
n.s.

0.01
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.04
0.06
0.17
0.17
n.s.

0.12
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
-0.07
-0.08
0.12
-0.08
n.s.

9.12 0.000
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
-2.38 0.02
-2.22 0.03
3.21 0.001
-2.00 0.04
n.s.
n.s.

1.15

0.27

0.13

4.26 0.000

0.03
0.02
0.11

0.03
0.03
0.10

0.16
0.09
0.21

0.16
0.07
0.37

0.45
0.01
0.02
6821

0.22
0.06
0.07
6778

0.52
0.03
0.11
6730

0.65
0.10
0.19
5998
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Individuele kenmerken
Uitgezonderd voor de technische activiteiten (alsook voor de economische en
wetenschappelijke activiteiten), is er een significant verschil tussen de
participatiegraad van meisjes en jongens. Meisjes nemen significant meer deel aan
sociale en culturele activiteiten, terwijl jongens zich actiever inzetten voor
sportactiviteiten (en ontspanningsactiviteiten). In verschillende onderzoeken werd een
gelijkaardig patroon bevestigd (Holland & Andre, 1987; Harwood, 1992; McNeal,
1995; McNeal, 1998; De Groof & Siongers, 1999; Glanville, 1999). We zien
trouwens ook dat bij volwassenen, vrouwen evenveel of meer participeren in sociaalculturele verenigingen dan mannen, maar veel minder in sportverenigingen (Smits,
2000).
De levensbeschouwelijke visie van de jongeren heeft alleen een effect op de deelname
aan sociale activiteiten. De activiteiten die een sociale ingesteldheid vereisen, trekken
meer christelijke jongeren aan. Leerlingen waarvan de vader in de socio-culturele
sector werkt, participeren meer aan sociale activiteiten.
Zelfzekere jongeren engageren zich meer voor culturele, technische en
sportactiviteiten. Zoals we dit ook bij de leerlingenraad niet konden, kunnen we hier
eveneens de richting van de samenhang niet achterhalen. Zijn het zelfzekere
leerlingen die participeren, of worden ze door hun participatie zelfzekerder? De
uitgebreide literatuur die rond de deelname aan sportactiviteiten voorhanden is, lijkt
het tweede standpunt te suggereren (o.a. Holland & Andre, 1987; Dobosz & Beaty,
1999; Eccles & Barber, 1999), hoewel dit vermeend causaal verband in deze studies
evenmin hard kan worden gemaakt.
Tussen de onderwijsvormen zijn er eveneens grote verschillen op te merken. Jongeren
uit het algemeen secundair onderwijs participeren meer aan sociale, culturele en
sportactiviteiten (evenals aan ontspannings- en wetenschappelijke activiteiten) dan
hun leeftijdsgenoten uit het beroeps- en technisch onderwijs. Onder de participanten
van technische activiteiten zijn meer leerlingen uit het TSO terug te vinden, terwijl er
geen significante verschillen optreden tussen leerlingen uit het ASO en het BSO. Wat
de economische activiteiten betreft tenslotte, zijn het de ASO-leerlingen die
significant minder aanwezig zijn. In buitenlands onderzoek kwam men tot dezelfde
vaststellingen. Jongeren die beroeps- en technische richtingen volgen zijn minder
actief in het extracurriculum (Marsh, 1992; McNeal, 1995; Quiroz, et al., 1996),
behalve wat de technische en meer beroepsgerichte activiteiten betreft (Jacobs &
Chase, 1989; McNeal, 1998). In hun onderzoek naar de deelname aan en de
beoordeling van extracurriculaire activiteiten, merkten Jacobs en Chase (1989) dat
leerlingen uit technische en beroepsafdelingen vaker stelden dat de georganiseerde
schoolactiviteiten niet gerelateerd waren aan hun interessesfeer. Onderzoekers van het
Conseil de la Jeunesse d’Expression française (CJEF, 1991a) vonden eveneens dat
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leerlingen uit het TSO en het BSO minder aansluiting vonden bij de inhoud van de
schoolactiviteiten. Deze leerlingen stelden evenwel meer te willen participeren indien
er andere soorten activiteiten zouden worden georganiseerd.
Verder kunnen we uit de tabellen aflezen dat er voor een aantal activiteiten ook een
verschil optreedt naar leerjaar. Leerlingen uit het zesde jaar participeren meer aan
sociale en culturele activiteiten (alsook aan economische activiteiten), terwijl de
vierdejaars vaker aan sport op school doen. Dit laatste strookt met waarnemingen
buiten de school. Het lidmaatschap van sportverenigingen neemt bijvoorbeeld ook af
met de leeftijd (Knops, 1997). Er is geen verschil tussen vierdes en zesdes wat de
overige activiteiten betreft.
Vervolgens zien we dat participatie aan extracurriculaire activiteiten een sterk
cumulatief karakter vertoont. Leerlingen die deelnemen aan een bepaalde soort
activiteit, hebben meer kans om ook aan andere soorten activiteiten deel te nemen.
Bovendien zijn jongeren die lid zijn van een of meerdere buitenschoolse verenigingen
ook vaker actief op school. Dit is vooral het geval bij de sociale, culturele en
sportactiviteiten, die jongeren aantrekken die lid zijn van respectievelijk sociale-,
vrijetijds- en sportverenigingen. De interessesfeer van de jongeren buiten de school
loopt dus gelijk met die binnen de school. Dit cumulatief karakter kwam reeds
meermaals in onderzoek naar voren, zowel wat het lidmaatschap aan het middenveld
betreft als de participatie op school (Quiroz et al., 1996; Waege, 1997; De Groof &
Siongers, 1999; Emler & Frazer, 1999; Elchardus, Hooghe & Smits, 2000). Quiroz et
al. (1996) wijzen hierbij op de ‘gevaren’ van deze participatiecumulatie binnen de
school: de selecte groep leerlingen die reeds participeert, wordt aangespoord om nog
meer te participeren, waardoor deze “hypernetworked” leerlingen veel meer dan
gemiddeld van de voordelen van participatie kunnen genieten.

Schoolkenmerken
Leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs (en in mindere mate uit het officieel
gesubsidieerd onderwijs) zeggen minder aan een aantal soorten extracurriculaire
activiteiten deel te nemen dan hun leeftijdsgenoten uit het vrij onderwijs. Scholen
waar een deeltijds beroepscentrum aanwezig is, hebben minder participerende
leerlingen wat de sportactiviteiten betreft. In multilaterale scholen en vooral in BSOTSO-scholen zetten leerlingen zich actiever in voor technische activiteiten (en
economische activiteiten).
Scholen waarvan de leerlingen van het zesde jaar gemiddeld ouder zijn (en die dus in
zekere zin een grotere schoolachterstand hebben), zetten zich minder in voor
technische en sportactiviteiten.
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Ook de participatiecultuur op school, of het percentage leerlingen dat in de school aan
een bepaalde activiteit deelneemt, is voor de participatie aan alle verschillende
activiteiten belangrijk. Vooral de participatiecultuur betreffende de sport- en
ontspanningsactiviteiten blijkt hier relevant te zijn. Hoe meer leerlingen in de school
deelnemen aan dergelijke sportieve en ontspannende activiteiten, hoe groter de kans
dat leerlingen zich aangesproken zullen voelen tot participatie aan andere soorten
activiteiten.
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5.3 SAMENVATTING SOCIOGRAFIE PARTICIPERENDE
LEERLING
Bij wijze van samenvatting hebben we de deelname aan alle soorten extracurriculaire
activiteiten samengenomen. Dan krijgt men een beeld van de leerlingen die ten minste
aan één soort activiteit participeren. Bij de bespreking van onderstaand samenvattend
model hebben we steeds het verband gelegd met het lidmaatschap van de
leerlingenraad.
Tabel 6: Resultaten multilevelanalyse op deelname aan extracurriculaire activiteiten

Parameters
Constante
Leerjaar (0=vierdes)
Leerling in het BSO (0=ASO)
Autonomie
Zelfzekerheid
Belang informele inspraak
Aantal jaar op de school
Lid sportvereniging (0=geen lid)
Lid sociale vereniging (0=geen lid)
Gemiddelde leeftijd zesdejaars in
school
% deelname sportactiviteiten in
school
% deelname sociale activiteiten in
school
% deelname ontspanningsactiviteiten in school
Leerlingenparticipatie is positief
voor pershoonlijkheid,
vaardigheden, klimaat
Bruto intraschoolcorrelatie
Resterende intraschoolcorrelatie
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau o.b.v. alleen
individuele kenmerken
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op
leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van
het totaal
Aantal respondenten

Schatting
Schatting
SF
Beta
eerste model finaal model
0.79
0.72 0.01 2.02
0.11
0.09 0.01 0.11
-0.10
-0.05 0.01 -0.05
-0.001
n.s.
n.s.
n.s.
0.001
n.s.
n.s.
n.s.
0.002
0.002 0.00 0.06
0.009
0.009 0.002 0.05
0.05 0.01 0.07
0.07 0.01 0.09
-0.23
n.s.
n.s.
n.s.

T

P

60.77
8.80
-3.44
n.s.
n.s.
5.41
3.62
5.73
7.52
n.s.

0.000
0.000
0.001
n.s.
n.s.
0.000
0.000
0.000
0.000
n.s.

0.23

0.03

0.11

6.84

0.000

0.11

0.04

0.05

2.72

0.006

0.37

0.04

0.16

9.61

0.000

-0.001

0.00

-0.03

-2.20

0.03

0.10
0.04
0.35

0.10
0.005
0.36

0.64

0.95

0.03

0.04

0.10

0.14

6585

6543

Tien procent van de verschillen in participatie kan worden toegeschreven aan de
school waar een leerling zit. Individuele kenmerken, waaronder de ongelijke instroom
van leerlingen op school en de verschillende participatie aan het middenveld, alsook
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de participatiecultuur op school, verklaren samen niet minder dan 95% van die
verschillen.7

Individuele kenmerken
Er is geen genderverschil meer wat de algemene maat van participatie aan
extracurriculaire activiteiten betreft, zoals we ook bij de leerlingenraad konden
vaststellen. Jongens en meisjes participeren dus evenveel op school, maar aan andere
soorten activiteiten. Deze bevinding druist in tegen een aantal onderzoeken die over
een hogere participatiegraad van meisjes rapporteerden. Menig onderzoeker stelde
immers dat behalve aan verschillende mogelijke sportactiviteiten (waar jongens alom
vertegenwoordigd waren), meisjes meer deelnamen aan alle andere georganiseerde
schoolactiviteiten (Jacobs & Chase, 1989; Camp, 1990; Marsh, 1992; Eccles &
Barber, 1999). Dit verschil is misschien te wijten aan het feit dat we hier peilen naar
soorten activiteiten, terwijl in ander onderzoek deze soorten meer zijn opgesplitst naar
specifiekere activiteiten (bv. culturele activiteiten zijn dan opgedeeld naar
lidmaatschap van het toneelgezelschap van de school, het koor van de school, enz.) of
naar het aantal activiteiten8. In het volwassenonderzoek merkt men wel dat, als men
de sportverenigingen buiten beschouwing laat, er geen verschil is tussen het
lidmaatschap van vrouwen en mannen (Smits, 2000).
Leerlingen die zich zelfzeker voelen, en vooral leerlingen die informele inspraak
belangrijk achten, participeren meer op school (zowel via de leerlingenraad als via
activiteiten). Leerlingen die een zekere mate van autonomie nastreven daarentegen
voelen zich minder aangetrokken tot deelname aan extracurriculaire activiteiten. Uit
ander onderzoek bleek dat het autonomiestreven dient te worden beschouwd als een
vorm van individualisering (Elchardus & Lauwers, 2000). Dat wordt hier bevestigd:
het remt sociale participatie af, maar die effecten verdwijnen bij controle op
variabelen die het geaggregeerde niveau van participatie op school meten (de
participatiecultuur). Dit wijst erop dat men de modellen zonder die
participatievariabelen moet lezen om de effecten van de individuele kenmerken juist
in te schatten, maar dat het aanzwengelen van de participatie waarschijnlijk gebeurt
via het uitbreiden van de geaggregeerde participatie of de participatiecultuur.

7

Ook hier moeten de nodige reserves worden geplaatst bij het verklaren van de deelname aan
extracurriculaire activiteiten door de participatiecultuur op school (zie sectie 5.1.2 participatiecultuur
m.b.t. leerlingenraad).
8
We hebben in het kader van dit onderzoeksopzet enkel naar de deelname aan soorten activiteiten
gepeild, daar de vraag naar de deelname aan aantal activiteiten ons inziens te veel ‘missings’ zou
veroorzaken. In vergelijking met bv. de Verenigde Staten is het extracurriculum hier veel minder
ingeburgerd, waardoor het voor leerlingen in Vlaanderen gemakkelijker is om de vraag naar de soorten
activiteiten te beantwoorden, dan naar het aantal activiteiten. Als we dus over de participatiegraad
spreken, bedoelen we dus de deelname aan tenminste één soort activiteit, niet aan tenminste één
activiteit.
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Leerlingen uit het BSO hebben een lagere participatiegraad dan hun leeftijdsgenoten
uit het ASO en het TSO, terwijl er tussen deze laatste twee groepen geen verschillen
bestaan. Leerlingen uit het ASO participeren dus in dezelfde mate als leerlingen uit
het TSO, maar aan verschillende soorten activiteiten. Er kunnen duidelijk
onderscheiden worden gemaakt tussen het lidmaatschap van de leerlingenraad,
waarbij geen verschillen optreden tussen de onderwijsvomen, en de deelname aan
activiteiten, die vooral minder leerlingen uit het BSO aantrekken. Dit zou kunnen
worden verklaard door het feit dat de leerlingenraad zich kenmerkt door een meer
‘gedwongen’ lidmaatschap (als er een leerlingenraad is, zijn er ook een x-aantal leden
nodig opdat de leerlingenraad zou kunnen functioneren), terwijl de andere activiteiten
op school een meer ‘vrijwillig’ karakter hebben, waardoor BSO-jongeren er zich
makkelijker kunnen van distantiëren (of er minder worden toe aangezet).
Leerlingen uit het zesde jaar zetten zich meer in voor activiteiten op school.
Vierdejaars zijn dus niet alleen minder aanwezig op de leerlingenraad, ze nemen ook
minder deel aan extracurriculaire activiteiten. Ook nieuwere leerlingen zijn minder
betrokken bij de georganiseerde activiteiten. Wanneer leerlingen reeds een aantal jaar
op eenzelfde school zitten, en bijgevolg over meer informatie beschikken dan
recentere leerlingen, is de drempel om te participeren blijkbaar lager.
Jongeren die in het verenigingsleven actief zijn, nemen meer deel aan activiteiten op
school. Daar waar tussen het lidmaatschap aan de leerlingenraad en het lidmaatschap
aan het verenigingsleven geen verbanden kunnen worden gelegd, is dit duidelijk wel
het geval bij de activiteiten op school.

Schoolkenmerken
Het onderscheid tussen scholen van het vrij onderwijs, scholen van het officieel
gesubsidieerd onderwijs en het gemeenschapsonderwijs dat we voor een aantal
activiteiten vonden is weggevallen. Leerlingen uit het vrij onderwijs, en in mindere
mate het officieel gesubsidieerd onderwijs, participeren meer aan bepaalde soorten
activiteiten, maar er is geen verschil in deelname wanneer we de algemene
participatiemaat in beschouwing nemen. Dit kan erop wijzen dat de individuele
participatie van leerlingen in het vrij onderwijs meer cumulatief van aard is. De
activiteiten die het meest met elkaar verweven zijn (en waar de cumulatie dus het
grootst is) zijn de sociale en de culturele activiteiten, maar ook de sportactiviteiten
hangen hier nauw mee samen. Dit zijn juist de drie activiteiten waaraan leerlingen uit
het gemeenschapsonderwijs minder deelnemen. Dit laat ons vermoeden dat in het
gemeenschapsonderwijs leerlingen wel degelijk betrokken zijn bij het schoolleven via
activiteiten, maar op een meer exclusieve manier (ze nemen minder gemakkelijk aan
verschillende soorten activiteiten deel). Wanneer we kijken naar het gemiddeld aantal
soort activiteiten waaraan leerlingen deelnemen, zien we inderdaad dat leerlingen uit
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het vrij onderwijs significant hoger scoren dan leerlingen uit het officieel
gesubsidieerd onderwijs en vervolgens het gemeenschapsonderwijs. Leerlingen die
hun participatie cumuleren komen dus meer voor in het vrij onderwijs.
Tenslotte is de participatiegraad op een bepaalde school nog steeds belangrijk voor de
individuele participatie van de leerlingen: als een school een hoge betrokkenheid van
haar leerlingen heeft, is de stap kleiner om te participeren.

129

5.4 NIET-SIGNIFICANTE VARIABELEN
Naast de reeds besproken verbanden, spreekt de literatuur nog over vele andere
belangrijke factoren die de leerlingenparticipatie bevorderen dan wel tegenwerken.
Deze factoren bleken bij onze analyses evenwel niet relevant. We zetten de nietsignificante variabelen, waarvan in de literatuur een effect wordt gerapporteerd of
geponeerd, even op een rij.

Individuele kenmerken
Leerlingen waarvan de ouders lager opgeleid zijn, zouden volgens een aantal
onderzoeken minder aan het leven op school deelnemen (Holland & Andre, 1987;
Marsh, 1992; Glanville, 1999; Eccles & Barber, 1999; McNeal, 1999). We kunnen dit
niet uit onze data afleiden, noch voor het lidmaatschap van de leerlingenraad, noch
voor de deelname aan extracurriculaire activiteiten. Dit kan twee redenen hebben.
Enerzijds kan er hier sprake zijn van een indirect effect. Men weet immers dat
leerlingen van lager opgeleide ouders veel meer in het technisch- en beroepsonderwijs
terechtkomen (Tan, 1998; Elchardus, 1999; Verhoeven & Elchardus, 2000; e.a.),
waardoor het effect van de opleiding van de ouders via de onderwijsvorm kan lopen.
In onderstaande tabel ziet men duidelijk dat leerlingen waarvan de ouders hoogstens
een diploma middelbaar onderwijs hebben, zich significant meer in het TSO en het
BSO bevinden.
Tabel 7: Opleidingsniveau van de ouders volgens onderwijsvorm (in kolompercentages; N=6513;
χ²=924.73; df=3; p=0.000)

Opleidingsniveau ouders
ASO
Beide ouders hoogstens diploma middelbaar onderwijs 32.7
Minstens één ouder hogere opleiding
67.3

BSO
79.1
20.9

TSO
62.0
38.0

Anderzijds kan de participatie op school een gevolg zijn van de cultuur binnen de
onderwijsvormen. Uit eerder onderzoek bleek immers dat voor de participatie aan
middenveldorganisaties de opleiding van de ouders belangrijk was, naast het belang
van de onderwijsvorm waarin de leerling zat, maar dat het effect van het
opleidingsniveau van de ouders verdween voor de participatie op school. Het belang
van de onderwijsvorm waarin de leerling zat, bleef echter heel belangrijk voor de
individuele participatie op school (De Groof & Siongers, 1999). Wanneer we de
multilevelanalyse op de deelname aan extracurriculaire activiteiten uitvoeren zonder
de onderwijsvorm van de leerlingen in acht te nemen, merken we dat de opleiding van
de ouders geenszins significant is. Ongeacht het opleidingsniveau van de ouders,
hebben leerlingen uit het ASO dus meer kans en leerlingen uit het BSO minder kans
om deel te nemen aan georganiseerde schoolactiviteiten. Daar waar jongeren met
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lager opgeleide ouders minder lid zijn van het verenigingsleven, participeren ze niet
noodzakelijk minder op school. ASO-leerlingen waarvan de ouders hoogstens een
diploma middelbaar onderwijs hebben, vinden dus in de school een alternatieve weg
om van de voordelen van participatie te kunnen genieten. Jongeren van hoger
opgeleide ouders die een beroepsrichting volgen, nemen daarentegen de heersende
minder participatieve cultuur van het BSO over.9
Vervolgens stippen een aantal onderzoekers een hogere mate van participatie aan
volgens de nationaliteit van de leerling. ‘Allochtonen’ zouden meer aan bepaalde
soorten activiteiten deelnemen (zoals bv. sociale activiteiten), terwijl er voor andere
activiteiten geen significante verschillen zouden optreden tussen ‘allochtonen’ en
‘autochtonen’ (McNeal, 1998; Roker et al., 1999). McNeal (1998) meent dat dit
verschil te wijten is aan het feit dat allochtonen zich sneller met de school zouden
identificeren, en dus sneller geneigd zouden zijn te participeren op school. In
Vlaanderen is er evenwel geen verschillende deelname tussen Belgen en niet-Belgen.
Leerlingen uit eenoudergezinnen zouden zich minder inzetten voor extracurriculaire
activiteiten (McNeal, 1998). We kunnen in onze gegevens niet nagaan of leerlingen
opgevoed worden in een- dan wel tweeoudergezinnen. Wat we wel kunnen
onderzoeken is of leerlingen waarvan de ouders niet meer samenwonen (ongeacht of
(een van) deze ouders met iemand anders (leeft) leven, en dus weer een twee-‘ouder’gezin (vormt) vormen) minder participeren, maar dit blijkt niet het geval.
Tenslotte rapporteren sommige onderzoekers een lagere participatiegraad bij
leerlingen met schoolachterstand (McNeal, 1998; Glanville, 1999). We stellen echter
geen verschillende mate van participatie vast tussen leerlingen met een ‘regelmatige’
schoolloopbaan en leerlingen die ooit een B-attest en/of een C-attest hebben gehad.

Schoolkenmerken
Een steeds terugkerende vaststelling in buitenlands onderzoek is dat leerlingen minder
zouden participeren in grote scholen (Ehman, 1980; Newmann, 1981; Holland &
Andre, 1987; Jacobs & Chase, 1989; Marsh, 1992; Glanville, 1999; McNeal, 1999).
In kleine scholen, waar men gemakkelijker de andere schoolactoren kent, zouden
leerlingen dus sneller geneigd zijn te participeren. Voor geen van de gemeten
extracurriculaire activiteiten is er echter een verband op te merken tussen
schoolgrootte en de participatie van de leerlingen.

9

Een analyse op smaakculturen toont dit proces ook aan. Uit deze analyse blijkt dat BSO-leerlingen uit
een hoger sociaal milieu hun smaak afstemmen op die van de andere BSO-leerlingen. Ook het
omgekeerde doet zich voor. ASO-leerlingen uit een laag-educatief gezinsmilieu hadden eenzelfde
smaakpatroon als ASO-leerlingen waarvan de ouders een hogere opleiding hadden (Stevens, 2000a).
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Sommige auteurs vonden ook dat in scholen waarvan een hoog percentage leerlingen
lager opgeleide ouders hebben – los van de persoonlijke situatie – leerlingen minder
gemakkelijk deelnemen aan participatiemogelijkheden. (Ehman, 1980; Holland &
Andre, 1987; Jacobs & Chase, 1989) Anderen vinden daarentegen juist een
omgekeerd verband, en verklaren dit door het feit dat in scholen met veel leerlingen
uit hoogopgeleide gezinnen, leerlingen veel meer dan elders lid zijn van het
verenigingsleven en dus minder tijd kunnen vrijmaken voor extracurriculaire
activiteiten (McNeal, 1999). De gemiddelde opleidingsgraad van ouders heeft in ons
onderzoek, noch in de ene noch in de andere richting, een invloed op de individuele
participatie van leerlingen.
Ook het percentage leerlingen van buitenlandse afkomst toont geen samenhang met de
participatiegraad op school. Dit in tegenstelling tot een Amerikaans onderzoek, waar
leerlingen minder aan sportactiviteiten deelnamen in scholen met een hoog percentage
allochtonen (McNeal, 1999).
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5.5 PARTICIPATIECULTUUR OP SCHOOL
Een van de steeds terugkerende factoren bij het verklaren van de
leerlingenparticipatie, is de participatiecultuur die op de school heerst. We hebben in
de voorgaande secties wel een profiel gegeven van de individuele participanten, maar
weten daarom niet of er misschien ook een profiel kan worden gemaakt van scholen
en hun participatiegraad. In onderstaande tabel ziet men dat de percentages leerlingen
– op het niveau van de school – die deelnemen aan diverse soorten activiteiten sterk
positief met elkaar correleren (en dan voornamelijk de sport-, sociale-, culturele- en
ontspanningsactiviteiten).
Tabel 8: Correlatiematrix percentages deelname aan soorten activiteiten

% socact
% econact
% techact
% cultact
% wetact
% ontact

% sportact % socact % econact % techact %cultact % wetact
.372
.025
.221
.153
-.031
.100
.588
.619
.114
-.003
.379
.153
.045
.176
.332
.352
.476
.093
.175
.493
.291

Ook een factoranalyse toont duidelijk aan dat de participatie aan de verschillende
soorten activiteiten op schoolniveau een onderliggende dimensie vormt10 (zie bijlage
3). We hebben de factorscores uit deze analyse dan ook gebruikt als een algemene
index voor de participatiegraad op school (dit is een gestandaardiseerde schaal die
loopt van –3 tot +3). In tabel 9 staan de significante factoren weergegeven die een
invloed hebben op deze participatiegraad.

10

Met een eigenwaarde van 2.7, en een verklaarde variantie van 38.8%.
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Tabel 9: Ancova-analyse op participatiegraad op school (N=89)

Factoren

Categorie

Bruto
afwijking

Algemeen gemiddelde : 0.00
Aanbod
Alleen ASO
onderwijsvormen **
BSO-TSO
Multilateraal
Inrichtende macht *
VO
GO
OGO
Covariaat
Schoolachterstand **11
Verklaarde variantie (R²) factoren
.41
Verklaarde variantie (R²) factoren en
covariaat
.52

Netto
afwijking

Eta

Beta

.95

.45

.58

.30

-.58
-.08
.24
-.38
-.36

-.33
.02
.09
-.20
.07

.27

.13

Regressiecoëfficiënt (B)
-.46

** p < 0.001; * p < 0.01

Alle schoolkenmerken werden getest, dus zowel de structurele schoolkenmerken, als
de geaggregeerde leerlingkenmerken en de participatiekenmerken op directieniveau.
Slechts een aantal van deze schoolkenmerken zijn echter significant. Scholen met een
hogere schoolachterstand van hun leerlingen hebben een lagere participatiegraad.
Daar waar individuele leerlingen met schoolachterstand niet in mindere mate op
school participeren, blijkt dit wel op schoolniveau relevant te zijn. We kunnen hier
evenwel niet nagaan of het hier om scholen gaat die gemakkelijk een B- of C-attest
uitreiken, of scholen die veel leerlingen aantrekken die reeds schoolachterstand
hebben opgelopen (in andere scholen).
Ook het onderwijsaanbod van de scholen blijkt belangrijk te zijn. Scholen die alleen
beroeps- en technische richtingen aanbieden, hebben een lagere participatiegraad van
hun leerlingen. Ook hier hebben we gezien dat dit op de individuele participatie geen
invloed had (en voor de deelname aan technische en economische activiteiten zelfs
een positieve invloed).
Tenslotte hebben scholen van het vrij onderwijs een hogere participatiegraad dan
andere scholen. Dit komt omdat in onze participatie-index de cumulatie aan
activiteiten een rol speelt. In sectie 5.3 bleek duidelijk dat de leerlingen uit het
gemeenschapsonderwijs een exclusievere participatie kennen dan leerlingen uit de
11

De variabele schoolachterstand werd geconstrueerd door het percentage B- en C-attesten op
schoolniveau in rekening te brengen, alsook de gemiddelde leeftijd van de leerlingen (zie bijlage 3).
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andere onderwijsnetten. Aangezien onze participatie-index deze cumulatie meerekent,
kan dit deels een verklaring zijn voor de hogere participatiegraad in het vrij onderwijs
(en het officieel gesubsidieerd onderwijs).
Om een beter zicht te krijgen op de verschillen tussen scholen hebben we een
discriminantanalyse op de scholen met extreme participatiegraden uitgevoerd.
Hiervoor hebben we twee groepen scholen gevormd: de 30 scholen met de hoogste
participatiegraad en de 30 scholen met de laagste participatiegraad. Via een
discriminantanalyse proberen we op basis van de schoolkenmerken een juiste
voorspelling te maken van tot welke categorie de school behoort. Op basis van louter
toeval zouden we 50% van de onderzochte scholen goed moeten kunnen classificeren,
omdat we twee categorieën hebben van een gelijk aantal scholen. Wanneer we dus via
de discriminantanalyse slechts 50% juist zouden voorspellen, wil dit zeggen dat de
schoolkenmerken in feite niets zeggen over de participatiecultuur in de scholen.
Indien we op basis van de ingevoerde kenmerken een betere voorspelling kunnen
maken, dan wil dat zeggen dat die kenmerken uiterst relevant zijn in het onderscheid
tussen scholen met een hoge participatiegraad en een lage participatiegraad.
We hebben twee verschillende modellen opgebouwd. In het eerste model hebben we
alles wat met het aanbod van extracurriculaire activiteiten te maken heeft, weggelaten
(omdat we kunnen veronderstellen dat het aanbod aan activiteiten de eigenlijke
participatie aan deze activiteiten zal beïnvloeden). Het tweede model neemt het
aanbod aan activiteiten wel op. We zullen achtereenvolgens het eerste en het tweede
model bespreken.
Een aantal schoolkenmerken zijn zeer belangrijk bij het voorspellen van de
participatiegraad. In het eerste onderstaande model kunnen we de participatiegraad in
90% van de gevallen juist classificeren, wat zeer veel is.
Tabel 10: Eerste discriminantanalyse op extreme participatiegraden zonder het aanbod aan
extracurriculaire activiteiten in rekening te brengen (N=60)

Scholen met de laagste
participatiegraad
Schoolachterstand

Maat van
Scholen met de hoogste
discriminatiekracht
participatiegraad
0.77
0.38
Som participatiekanalen
0.04
Provincie
Prestaties belangrijker dan inspraak
0.02
Wilks’ Lamba=0.35 – Canonische correlatie=0.80, 90 % juist geclassificeerd
De mate van schoolachterstand blijft de belangrijkste discriminerende variabele.
Daarnaast ziet men dat het participatie-aanbod, zoals door de schoolhoofden
weergegeven, eveneens van belang is. Scholen waarvan de directies zeggen dat er
veel participatiekanalen aanwezig zijn, worden door een hogere mate van
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leerlingenparticipatie gekenmerkt. Dit komt overeen met de stelling van Holland &
Andre (1987) die zegt dat in scholen met een hoog aanbod aan
participatiemogelijkheden, leerlingen sneller betrokken zullen raken bij het leven op
school.
Verder zijn er twee zeer zwakke discriminerende factoren, die eigenlijk zo goed als
verwaarloosbaar zijn. We bespreken ze toch vluchtig. Zo merken we dat er naargelang
de provincie verschillende participatiegraden zijn. De mate van participatie ligt iets
hoger in Oost- en West-Vlaanderen.
Tenslotte zien we dat in scholen waar de directies te kennen geven dat ze de prestaties
van de leerlingen eigenlijk belangrijker vinden dan hun mogelijkheden om te
participeren, de participatiegraad inderdaad lager ligt. Zoals gezegd, is dit een zwakke
discriminerende variabele. Anderzijds stemt dit beeld wel overeen met de bevindingen
van de studie van McNeal (1999), waar leerlingen minder kansen hadden om
betrokken te worden in scholen met een verhoogde nadruk op de prestatiebevordering
van leerlingen.
Tabel 11: Tweede discriminantanalyse op extreme participatiegraden met het aanbod aan
extracurriculaire activiteiten (N=60)

Scholen met de laagste
participatiegraad
Schoolachterstand

Maat van
discriminatiekracht
0.71
0.35
0.02

Scholen met de hoogste
participatiegraad
Som leerlingbetrokken activiteiten

Prestaties belangrijker dan
inspraak
Wilks’ Lamba=0.32 – Canonische correlatie=0.82, 93% juist geclassificeerd
In het tweede model hebben we rekening gehouden met het aanbod aan activiteiten.
Dit model kan de participatiegraad in 93% van de gevallen juist voorspellen. We zien
dus dat het aanbod inderdaad de participatiegraad beïnvloedt. Het aantal soorten
leerlingbetrokken activiteiten blijkt echter zeer belangrijk te zijn. Uit een
discriminantanalyse waarin het aantal soorten activiteiten dat een school aanbiedt (los
van het feit of de leerlingen al dan niet worden betrokken bij de organisatie) werd
opgenomen, bleek dat dit aspect totaal niet relevant was. Alleen wanneer scholen de
moeite doen om hun leerlingen dus te betrekken bij de uitwerking van de activiteiten,
zullen de leerlingen sneller geneigd zijn om er ook aan deel te nemen.
Wanneer we de twee soorten analyses met elkaar vergelijken, valt op dat het
onderwijsnet en het onderwijsaanbod van de scholen bij de discriminantanalyses niet
belangrijk zijn. Dit komt omdat we met extreme categorieën werken, terwijl de
verschillen tussen de netten en de schooltypes zich voordoen in de middencategorie
(die niet in de discriminantanalyse wordt betrokken). Wanneer we alle 89 scholen in
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de analyse naar participatiegraad betrekken, bevinden ASO-scholen zich aan de
bovenkant van de middencategorie en BSO-TSO-scholen aan de onderkant van de
middencategorie. Zo ook wat het onderwijsnet betreft: scholen uit het vrij onderwijs
bevinden zich aan de bovenkant, terwijl scholen van het gemeenschapsonderwijs zich
aan de onderkant bevinden. Er is evenwel geen verschil als we de uitersten met elkaar
vergelijken (discriminantanalyse). Binnen de groep scholen met de hoogste
participatiegraad en binnen de groep scholen met de laagste participatiegraad, zijn de
onderwijsnetten en de verschillende schooltypes evenredig vertegenwoordigd.
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5.6 CONCLUSIE
Een aantal belangrijke, wederkerende elementen zijn bij de analyses van de
sociografie van de participerende leerlingen naar voren gekomen. Ten eerste is er een
duidelijk genderverschil in de soort participatie, niet in de graad van participatie.
Meisjes nemen meer deel aan sociale en culturele activiteiten, terwijl jongens zich
meer inzetten voor sport- en ontspanningsactiviteiten. Levensbeschouwelijk
geëngageerde leerlingen hebben een grotere kans actief te participeren.
Verder ziet men dat bepaalde groepen leerlingen systematisch minder participeren. Zo
is de onderwijsvorm waarin de leerling zit doorslaggevend. Behalve aan de
technische- en economische activiteiten, participeren leerlingen uit het ASO
significant meer aan de verschillende soorten activiteiten. Leerlingen uit het vierde
jaar zijn eveneens minder actief in het extracurriculum en minder lid van de
leerlingenraad dan zesdejaars. Ook nieuwere leerlingen nemen minder gemakkelijk
deel aan het schoolleven via extracurriculaire activiteiten. We kunnen in onze data
niet nagaan waaraan dit ligt. Voelen deze jongeren zich inhoudelijk minder
aangesproken tot de georganiseerde activiteiten, zoals sommige auteurs beweren
(Jacobs & Chase, 1989; CJEF, 1991a), of voelen ze zich minder aangesproken tot
participatie op zich? Of situeert het ‘probleem’ zich eerder buiten de leerlingen om, in
een verschillende mate van aandacht vanwege de leerkrachten en de schoolleiding
voor dergelijke groepen leerlingen (zie ook Quiroz et al., 1996)?
Verder kan de stelling als zou participatie een sterk cumulatief karakter vertonen,
worden bevestigd. Als leerlingen betrokken zijn in het verenigingsleven en als ze
reeds op school participeren, hebben ze meer kans om nog meer betrokken te raken bij
de school. Tenslotte is ook de participatiecultuur in de school zeer belangrijk. Hoe
hoger het percentage leerlingen dat in de school deelneemt aan een bepaalde soort
activiteit, hoe meer leerlingen aangespoord zullen zijn om eveneens te participeren op
school. De aard van de participatie heeft hierbij niet zo veel belang, de participatiecultuur des te meer. Daarom zijn we op zoek gegaan naar de determinerende factoren
van de participatiecultuur op de Vlaamse scholen.
De participatiegraad van de scholen is grotendeels afhankelijk van de mate van
schoolachterstand van de leerlingen. Scholen met een grotere schoolachterstand van
hun leerlingen hebben een lagere participatiegraad. Ook naar onderwijstype en –net
doen er zich verschillen voor, vooral als men die scholen in beschouwing neemt die
zich in de middenmoot van de participatiegraden bevinden. Als men evenwel
rekening houdt met de groep scholen die de grootste participatiegraad heeft en de
groep met de laagste participatiegraad, ziet men geen onderscheid meer volgens het
onderwijsaanbod en het net van de scholen. Tot slot is het aanbod aan
participatiekanalen, maar vooral aan leerlingbetrokken activiteiten in de school
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bevorderlijk voor de participatie van de leerlingen. Via het vermeerderen van het
aanbod en het diversifiëren van de participatiekanalen kan men dus de participatie
bevorderen, temeer daar participatie een cumulatief en zelfaanzwengelend effect blijkt
te hebben.
In de volgende hoofdstukken zullen we nagaan in welke mate de participatie van de
leerlingen belangrijk blijkt voor de schoolbeleving en –evaluatie, alsook voor de
persoonlijke- en maatschappelijke attituden van de leerlingen. Hierbij zullen we de
deelname aan de verschillende soorten activiteiten op hun relevantie toetsen (en niet
de deelname aan de overkoepelende maat), omdat deze, naargelang het soort
activiteit, een ander publiek aanspreken en eventueel ook andere ‘effecten’ kunnen
hebben.
Vooraleer we ingaan op de effecten van participatie, gaan we echter na of er zich
binnen de perceptie van leerlingen over de inspraak- en participatiemogelijkheden op
hun school eveneens systematische verschillen voordoen tussen (groepen) leerlingen
en (soorten) scholen.
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HOOFDSTUK 6 PERCEPTIE VAN DE
PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN
Uit de beschrijving in hoofdstuk 3 komt duidelijk geen eensgezindheid over de
participatiemogelijkheden op school naar voor. Zelfs de leerlingen die doorgaans het
best geïnformeerd zijn – de leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad – vertellen
over eenzelfde school verre van hetzelfde verhaal. Ook de schets van de
participatiemogelijkheden zoals ze door het schoolhoofd wordt gegeven enerzijds, de
beschrijving die de leerlingen geven anderzijds, stroken niet altijd met elkaar. Deze
verschillen in subjectieve interpretatie van het aanbod aan participatiemogelijkheden
maken het onmogelijk om op basis van de verslagen van directie en leerlingen een
objectief beeld van het participatieaanbod te geven. Waarschijnlijk hebben
onderzoeken die wel een eenduidig beeld van de participatie ophangen te weinig
informanten gebruikt. Van zodra twee mensen verslag uitbrengen over de
participatiemogelijkheden die op school bestaan, verschillen hun percepties.
Blijkbaar nemen de diverse betrokkenen participatie op een verschillende manier
waar. Dit hoeft niet echt te verwonderen. Binnen de sociologische theorievorming
bestaat er een hele stroming, het sociaal constructivisme, die beklemtoont dat een
sociaal fenomeen niet kan worden bestudeerd zonder hoofdzakelijk rekening te
houden met de subjectieve interpretaties ervan door de actoren. Het sociaal
constructivisme vertrekt namelijk van de basisstelling dat de sociale wereld een
objectieve en een subjectieve component kent. Beide aspecten kunnen niet los van
elkaar gezien worden en beïnvloeden elkaar, maar in de regel is het de subjectieve
perceptie die de sociologische gevolgen bepaalt. Een centraal werk in deze benadering
is The social construction of reality van Peter Berger en Thomas Luckmann (1966).
Volgens deze auteurs bestaat de sociale wereld – waaronder dus ook de schoolse
werkelijkheid – uit een objectieve en een subjectieve realiteit. De objectieve realiteit
is hier dan de concrete participatiemogelijkheden die een school haar leerlingen biedt.
De subjectieve realiteit wordt opgebouwd uit de percepties van deze objectieve
mogelijkheden door alle schoolactoren. Het ene kan niet zonder het andere worden
gezien, omdat de objectieve werkelijkheid de percepties, zonder ze te bepalen, wel zal
beïnvloeden.
De invloed van de waarneembare werkelijkheid, zoals afgebeeld in die sociologische
theorie, is niet bepalend. De waarnemers construeren in grote mate hun werkelijkheid,
omdat dit meteen de manier is om een wat voorspelbare, ordelijke en leefbare wereld
te maken. Volgens Peter Berger is de mens een homo pictor (de Jong, 1997: 239). Een
mens schept zijn eigen omgeving. Een schoolverschijnsel als participatie bestaat
daarom niet alleen omdat het wordt uitgevoerd door leerlingen, maar ook omdat ze
het onderschrijven, onderhouden en ondersteunen. De alledaagse schoolwerkelijkheid
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komt de leerlingen over als zeer chaotisch en complex, hoe gestructureerd ze ook
moge zijn. Om orde te creëren in deze chaos, selecteren en vereenvoudigen leerlingen
elementen waaruit deze werkelijkheid is opgebouwd. De perceptie van de alledaagse
schoolwerkelijkheid is bijgevolg selectief.
Deze opbouw van betekenissen van de werkelijkheid gebeurt echter niet in een sociaal
vacuüm. Mensen zijn sociale wezens. Dit houdt volgens Berger en Luckmann in dat
individuen hun gevoelens, ideeën en bedoelingen willen delen met anderen uit hun
directe omgeving. Deze gedeelde ideeën krijgen na verloop van tijd de status van
feitelijkheid of objectiviteit. Deze geobjectiveerde ‘waarheden’ beginnen een eigen
leven te leiden en dienen zo als basis voor de leerling om de alledaagse werkelijkheid
verder te structureren. De verschillen in percepties tussen scholen, kunnen dus niet
alleen worden toegeschreven aan het objectieve aanbod. Ze kunnen evengoed het
resultaat zijn van een verschil in discours of vertoog dat heerst op een school. Voor
sociaal constructivisten is dit gedeelde discours nooit absoluut, in de zin dat het alle
percepties van alle individuen volledig beïnvloedt. Ook binnen de scholen zullen er
verschillen bestaan tussen deze percepties.
Bekeken vanuit dit theoretische standpunt is het logisch dat we patronen ontdekken in
de verschillen in perceptie naargelang het milieu waarvan een leerling deel uitmaakt.
De interacties tussen individuen van een bepaalde groep leiden tot gewoontevorming,
waardoor een institutie kan ontstaan. Een institutie is een programma dat door de
maatschappij wordt opgelegd aan het gedrag van een individu (Berger & Berger,
1972), een soort (ver)vormende bril waardoor we de werkelijkheid verder bekijken.
Een leerling die lid is van een sportclub en waar een zekere gevoeligheid wordt
gekweekt voor alles wat sport is, zal misschien vlugger het sportaanbod op de school
waarnemen dan een andere soort activiteit. Dit kan – maar hoeft niet – te leiden tot
een selectieve blindheid. Een leerling die optrekt binnen een milieu waarvan het
heersende discours leerlingenparticipatie niet hoog aanschrijft, zal minder pogingen
ondernemen om zich op de hoogte te stellen van wat er op de school zo al te doen is
en zal zich bovendien geremd voelen om de effectieve stap naar de activiteit te zetten.
Kortom, ook al bestaan er grote verschillen tussen scholen en ook al worden
percepties gevormd binnen interpersoonlijke contacten, dit neemt niet weg dat de
percepties van de leerlingen over verschillende scholen bepaalde patronen kunnen
volgen.
Voor theoretici als Berger en Luckmann vormen percepties een integraal deel van de
studie van een sociaal fenomeen. Doordat mensen hun ideeën en percepties
veruiterlijken naar anderen worden deze een werkelijkheid op zichzelf. Zij vormen
voor de handelende persoon de wereld waarin hij leeft en waarop hij reageert. Een
evaluatie van de leerlingenparticipatie op school kan dan ook niet los worden gezien
van de manier waarop de leerlingen die participatie percipiëren. Vanuit een sociaal
constructivistisch standpunt is een evaluatie van de leerlingenparticipatie immers niet
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volledig, als er geen rekening wordt gehouden met de manier waarop leerlingen een
sociaal construct maken van de participatiemogelijkheden op hun school.
Dit sluit trouwens nauw aan bij een vaststelling uit het sociaal-klimaatonderzoek
binnen het schooleffectiviteitsonderzoek (Brutsaert, 1986). Dit onderzoek houdt zich
vooral bezig met het in kaart brengen van de invloed van het schoolklimaat op de
prestaties van leerlingen. Schoolklimaat wordt hierbij geoperationaliseerd aan de hand
van de percepties van leerlingen. Dergelijke onderzoeken komen vaak tot de conclusie
dat subjectieve maten een grotere predictieve waarde hebben op schoolprestaties dan
puur objectieve maten zoals schoolstructuur, -grootte, … (Brutsaert, 1986 : 46).
Het verschil in percepties zal niet onderzocht worden aan de hand van wie nu juist
denkt dat er sportactiviteiten, culturele activiteiten … worden georganiseerd op de
school, alhoewel dat op zich een interessant onderzoek zou zijn. Het zou echter dit
rapport onnodig verzwaren. We gaan het verschil ook niet onderzoeken door na te
gaan wie nu een juiste perceptie heeft en wie een verkeerde. Dit laatste kunnen we
trouwens niet doen omdat we niet kunnen bepalen wat nu precies het werkelijke
aanbod op een school is. Om dat te kunnen doen, zouden we één van de verhalen over
de participatie, door één van de actoren of waarnemers, eerst tot standaard moeten
verheffen. In dit hoofdstuk zullen wel de eerder ontwikkelde, samenvattende schalen
voor de percepties gebruikt worden, met name de perceptie van de inspraak in
leefthema’s, de perceptie van het aantal georganiseerde activiteiten op school, de
perceptie van het aantal participatiekanalen en de perceptie van de inspraak in
leerthema’s. Hiervoor zijn er twee redenen. Ten eerste maakt dit het rapport
leesbaarder. Ten tweede zijn deze schalen betrouwbare maten van de percepties van
de leerlingen, die zowel de variatie van die percepties als hun centrale tendens
weergeven. In dit hoofdstuk zullen we dus op zoek gaan naar de factoren die de
percepties over de inspraak- en participatiemogelijkheden beïnvloeden. Omdat
literatuur hierover schaars tot onbestaande is, zal het verklaren van de vaststellingen
vaak moeilijk zijn.
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6.1

DE PERCEPTIE VAN DE INSPRAAK IN LEEFTHEMA’S OP

SCHOOL
De multilevelanalyse bevestigt de verwachting dat er significante verschillen in de
perceptie van leefthema’s bestaan tussen de scholen. Vijftien procent van de totale
variatie in de perceptie kan toegeschreven worden aan het schoolniveau. Kenmerken
van de school (waaronder de geboden inspraak- en participatiemogelijkheden) hebben
dus een belangrijke invloed op de perceptie van de inspraakmogelijkheden. Het finaal
model verklaart twee derden van deze schoolgebonden verschillen in perceptie door
de individuele kenmerken, de institutionele schoolkenmerken en de
participatiekenmerken.
De perceptie van de inspraakmogelijkheden wordt haast niet beïnvloed door de
kenmerken van de individuele leerlingen. Die perceptie lijkt dus vooral een schoolse
aangelegenheid. Dat wordt nog bevestigd als we het schooleffect nader verklaren.
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Tabel 1: Resultaten multilevelanalyse op de perceptie van de inspraak in leefthema’s1

Parameters
Constante
Sekse (0=jongen)
Leerjaar (0=4e jaar)
Leerling uit het BSO (0 = ASO)
Leerling uit het TSO (0=ASO)
Autonomie
Lid sociale vereniging (0=neen)
Deelname sportactiviteiten (0=neen)
Deelname sociale activiteiten (0=neen)
Deelname techische activiteiten
(0=neen)
Deelname culturele activiteiten (0=neen)
Leerling in een BSO-TSO school (0 =
zuivere ASO-school)
Leerling in gemeenschapsonderwijs
(0=vrij onderwijs)
Leerling in officieel gesubsidieerd
onderwijs (0=vrij onderwijs)
Inspraak in leefthema’s volgens
schoolhoofd
% ooit lid leerlingenraad in school
% deelname ontspanningsactiviteiten in
school
Leerlingenraad krijgt veel ondersteuning
(0=weinig)
Bruto intraschoolcorrelatie
Resterende intraschoolcorrelatie
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau o.b.v. alleen
instroomkenmerken
Proportie verklaarde variantie
op
schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op
leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van het
totaal
Aantal respondenten

Schatting Schatting Standaard Beta
T
eerste
Finaal
Fout
model
model
1.57
1.29
0.06 1.28 20.94
0.15
0.12
0.03 0.05 3.54
0.12
0.09
0.03 0.04 3.02
-0.21
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
-0.16
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
-0.006
-0.005
0.00 -0.06 -5.51
0.12
0.03 0.05 3.89
0.17
0.03 0.07 5.32
0.15
0.04 0.05 4.04
0.15
0.04 0.04 3.38

P
0.000
0.000
0.003
n.s.
n.s.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001

-0.40

0.21
n.s.

0.03
n.s.

0.08
n.s.

6.22
n.s.

0.000
n.s.

-0.47

-0.31

0.08

-0.09

-3.85

0.000

-0.23

-0.21

0.10

-0.06

-2.02

0.04

0.08

n.s.

n.s

n.s.

n.s.

n.s.

0.97
1.01

0.35
0.19

0.08
0.14

2.82
5.24

0.005
0.000

0.15

0.07

0.05

2.07

0.04

0.15
0.07
0.19

0.15
0.06
0.28

0.55

0.66

0.01

0.04

0.09

0.13

6481

6326

Het grootste deel van de verklaarde schoolvariantie is toe te schrijven aan de
verschillen in schoolkenmerken en dan pas aan de ongelijke instroom op school.
Participatie op individueel niveau en op schoolniveau verklaart elf procent extra van
de schoolvariantie. De zeer geringe verklaarde variantie op individueel
leerlingenniveau is zo goed als helemaal toe te schrijven aan de individuele
1

Vier thema’s zijn in deze mokkenschaal opgenomen, met name de inrichting en versiering van
lokalen, speelplaats, e.d.; het schoolkrantje; de bespreking van schoolproblemen; en de inhoud van de
sport- en themadagen (zie hoofdstuk 3).
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participatie van de leerlingen. Dit illustreert dat de perceptie van inspraak in het
schoolleven zeker niet los kan worden gezien van de feitelijke participatie aan het
schoolleven.

Individuele kenmerken
Meisjes hebben de indruk dat ze meer betrokken worden bij het schoolleven dan
jongens. Er is weinig ander onderzoek voorhanden waaraan we deze bevinding
kunnen spiegelen. De meeste onderzoeken peilen namelijk eerder onrechtstreeks naar
de gepercipieerde leefgemeenschap op school. De resultaten van deze onderzoeken
lijken echter in dezelfde richting te wijzen. Zo onderzochten Van der Linden en
Dijkman (1989) de mate waarin de participatiemogelijkheden de aantrekkelijkheid
van de school beïnvloeden. Meisjes bleken hun school positiever te waarderen op
basis van de inspraak die ze meenden te krijgen. De auteurs geven hier twee
speculatieve verklaringen voor. Er wordt gemakkelijker geluisterd naar meisjes dan
naar jongens op school ofwel zijn meisjes vlugger tevreden. Het lijkt onwaarschijnlijk
om te zeggen dat meisjes meer zouden worden betrokken bij het schoolleven dan
jongens (bij bv. het inrichten van de lokalen, het opstellen van een schoolkrantje, het
bespreken van schoolproblemen en het vormgeven aan sport- of themadagen). Een
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat meisjes gemakkelijker de stap zetten om
zich hiervoor effectief in te zetten. Het kan evengoed zijn dat het onder jongens niet
echt goed staat om hieraan deel te nemen, laat staan om toe te geven dat men op
school over de nodige inspraak beschikt. Het is echter onmogelijk om deze
hypotheses te toetsen op basis van de huidige gegevens.
Jongeren die meer meestappen met het discours dat individuen hun eigen weg moeten
uitstippelen, percipiëren minder inspraakmogelijkheden in leefthema’s. Gezien de
reeds vastgestelde individualiserende invloed van dat autonomiestreven is het
waarschijnlijk dat betrokkenheid en dus ook inspraak in het schoolleven, niet
congruent wordt geacht met een discours waarin het zelfbeschikkingsrecht van het
individu centraal staat. Die opvatting zet de leerlingen waarschijnlijk een wat
selectieve bril op, waardoor deze minder inspraakmogelijkheden waarnemen.
Verder moet er op gewezen worden dat we in ons eerste model verschillen vonden in
de perceptie van de leerlingen volgens onderwijsvorm. Deze verschillen verdwijnen
echter als we rekening houden met de participatie van de leerlingen (zie finaal model).
Met andere woorden, ook al zit een leerling in het BSO, TSO of het ASO, een
participerende leerling percipieert meer inspraakmogelijkheden met betrekking tot de
leefgemeenschap.
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Zesdejaars vinden dat ze meer betrokken worden in leefthema’s dan vierdejaars. Dit
verschil is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat zesdejaars effectief meer worden
betrokken dan vierdejaars. In buitenlands onderzoek kwam men eveneens tot de
vaststelling dat scholen meer inspraak toelaten naarmate de leerlingen ouder zijn
(Epstein, 1981; Eder, 1998).
De eigen participatie is dus zeer belangrijk voor de waarneming van het aantal
leefthema’s waarbij men in de school wordt betrokken. Dit geldt zowel voor de
middenveldparticipatie als voor de participatie aan het extracurriculum. Jongeren die
lid zijn van een sociale vereniging, en leerlingen die deelnemen aan extracurriculaire
activiteiten nemen meer mogelijkheden om te participeren aan het schoolleven waar.

Schoolkenmerken
Leerlingen in het gemeenschapsonderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs
percipiëren minder inspraakmogelijkheden in de leefgemeenschap van de school. Het
is echter onmogelijk om uit te maken of er hier een objectieve reden voor is. Als we
de visie van de directies over de mate van inspraak in leefthema’s als objectief aanbod
beschouwen, blijft het verschil tussen de netten bestaan (zie het eerste model). Het
verschil tussen de netten neemt wel aanzienlijk af als we rekening houden met de
participatie van de leerlingen aan activiteiten op school. Uit de sociografie van de
participerende leerlingen bleek al dat er verschillen in participatiepatronen bestonden
tussen de leerlingen van de diverse netten.
Op een school waar de leerlingenraad wordt ondersteund en een zekere autonomie
krijgt, hebben leerlingen de indruk dat ze meer inspraakmogelijkheden hebben in
leefthema’s. Deze vaststelling toont aan dat niet zozeer het bestaan van de
leerlingenraad op zich bepalend is voor de perceptie, maar wel de mate van
ondersteuning van de leerlingenraad. In scholen waar de leerlingenraad een zekere
beslissingsbevoegdheid heeft, van een eigen ruimte en budget kan genieten,
vormingsessies krijgt, en over veel communicatiekanalen beschikt, percipiëren de
leerlingen (ook zij die geen lid zijn van de leerlingenraad) een hogere mate van
inspraak in de leefwereld van de school.
Op scholen waar een hoog percentage leerlingen ooit lid is geweest van de
leerlingenraad, percipiëren leerlingen (ook de leerlingen die geen of nooit lid geweest
zijn) een hoger aantal inspraakmogelijkheden in de leefgemeenschap op school. Het
hebben van een goed ondersteunde leerlingenraad en het betrekken van zoveel
mogelijk leerlingen bij die leerlingenraad, bevordert dus de perceptie van de
inspraakmogelijkheden in het schoolleven.
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Tenslotte is ook het percentage leerlingen dat deelneemt aan ontspanningsactiviteiten
op school zeer belangrijk (dit is het belangrijkste effect in het model). Een hoge
deelname aan ontspanningsactiviteiten gaat gepaard met het gevoel dat men op
verschillende manieren zijn zegje kan doen over het leven op school.

147

6.2

DE

PERCEPTIE
VAN
HET
AANTAL
SOORTEN
ACTIVITEITEN DAT GEORGANISEERD WORDT OP SCHOOL
De variatie in de perceptie van het aantal soorten activiteiten verschilt nog sterker
tussen de scholen. Liefst één derde (33%) van de verschillen in de perceptie kan
worden toegewezen aan de school waar een leerling zit. Dat schooleffect kan ook
haast volkomen, voor 90%, worden verklaard. De individuele kenmerken, de
structurele schoolkenmerken, de verschillen in participatie van de leerlingen en de
verschillen in participatiecultuur op school zijn goed voor negentig procent van de
verschillen. Het finaal model verklaart zelfs meer dan de helft van de totale variatie.
We moeten hier echter wel opmerken dat de hoge verklaringskracht van het finaal
model gedeeltelijk een afgeleide is van de manier waarop de leerlingen deze twee
vragen dienden te beantwoorden. In een eerste stap moesten de leerlingen aangeven of
een bepaalde soort activiteit ingericht werd op school. In een tweede stap duidden ze
aan of ze er al dan niet aan deelnamen. Indien op de eerste vraag het antwoord ‘neen’
luidde, moesten ze het tweede deel van de vraag niet beantwoorden. Daardoor leidt
het opnemen van de eigen participatie aan een bepaalde soort activiteit als verklaring
voor de perceptie van het aantal activiteiten ten dele tot een tautologische verklaring.
Daarom is het goed om het eerste model (zie eerste kolom van tabel 2) in ogenschouw
te blijven nemen. Ook dit model kent een hoge proportie verklaarde variantie.
Ongeveer twee derden van de verschillen tussen de scholen worden verklaard en in
het totaal wordt zo goed als een vierde van de variantie door het model uitgelegd.
Alleen de individuele verschillen, die er bestaan tussen leerlingen binnen een school,
worden niet goed verklaard (slechts 3%).
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Tabel 2: Resultaten van de multilevelanalyse op de perceptie van het aantal soorten activiteiten2

Parameters
Constante
Leerjaar (0=4e jaar)
Leerling in het BSO (0=ASO)
Leerling in het TSO (0=ASO)
Belang informele inspraak
Deelname aan sportactiviteiten (0=neen)
Deelname aan sociale activiteiten
(0=neen)
Deelname aan economische activiteiten
(0=neen)
Deelname aan technische activiteiten
(0=neen)
Deelname aan culturele activiteiten
(0=neen)
Deelname aan wetenschappelijke
activiteiten (0=neen)
Leerling in gemeenschapsonderwijs
(0=vrij onderwijs)
Gemiddelde leeftijd zesdejaars
Aanbod van activiteiten volgens
schoolhoofd
% deelname sociale activiteiten in
school
% deelname culturele activiteiten in
school
% deelname ontspanningsactiviteiten in
school
% lid jeugdvereniging in school
Bruto intraschoolcorrelatie
Resterende intraschoolcorrelatie
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau o.b.v. alleen individuele
kenmerken
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op
leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van het
totaal
Aantal respondenten

Schatting Schatting Standaard Beta
T
eerste
finaal
Fout
model
model
1.85
1.95
0.05 1.84 39.91
0.30
0.23
0.02 0.08 9.61
-0.39
-0.12
0.04 -0.04 -2.76
-0.20
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.005
0.004
0.00 0.04 5.17
0.49
0.03 0.17 19.25
0.83
0.03 0.26 27.97

P
0.000
0.000
0.006
n.s.
0.000
0.000
0.000

0.27

0.05

0.05

5.32

0.000

0.31

0.03

0.08

9.01

0.000

0.18

0.01

0.11 12.83

0.000

1.14

0.01

0.20 23.09

0.000

-0.66

-0.37

0.08

-0.11

-4.68

0.000

-0.92
0.16

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

0.63

0.25

0.08

2.51

0.01

0.65

0.23

0.08

2.81

0.005

1.54

0.20

0.20

7.70

0.000

0.84
0.33
0.07
0.52

0.30

0.06

2.79

0.005

0.33
0.16
0.15
0.63

0.90

0.03

0.32

0.23

0.51

6891

6752

2

Alle soorten activiteiten vallen onder deze mokkenschaal, behalve de economische en de technische
activiteiten.
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Individuele kenmerken
Leerlingen die veel belang hechten aan informele inspraak, beweren dat er op school
meer soorten activiteiten zijn. Deze instelling maakt leerlingen misschien gevoeliger
om meer oog te hebben voor de participatiemogelijkheden.
Opnieuw zien we dat vierdes minder participatiemogelijkheden percipiëren dan de
zesdes. Er kunnen hiervoor verschillende soorten verklaringen worden gegeven. De
meest plausibele is waarschijnlijk dat er een objectieve basis is voor dit verschil in
perceptie. Bepaalde soorten activiteiten kunnen exclusief worden voorbehouden voor
de derde graad of zelfs het laatste jaar. Denk maar aan een school die als enige
ontspanningsactiviteit de 100-dagenfuif toestaat.
Derde belangrijk verschil in perceptie volgt de lijnen van de onderwijsvormen. Vooral
de BSO-leerlingen beweren dat er minder soorten activiteiten worden georganiseerd.
Indien we de eigen participatie niet in rekening brengen, zien ook de TSO-leerlingen
minder soorten activiteiten. Dit strookt met vroegere waarnemingen waaruit bleek dat
BSO- en TSO-leerlingen een kleiner activiteitenaanbod signaleerden (Elchardus,
1999; De Groof & Siongers, 2000).
De eigen participatie van de leerling blijkt opnieuw belangrijk voor de perceptie van
het aantal soorten activiteiten die er op school worden georganiseerd. De eigen
participatie verklaart een aanzienlijk deel van de individuele verschillen binnen de
school. Deels is dit een verklaring door zichzelf. Anderzijds toont het aan dat er
tussen de eigen participatie aan één bepaalde soort activiteit en de perceptie van het
totaal aantal soorten activiteiten een duidelijke link bestaat. Als men aan één soort
activiteit participeert, heeft men met andere woorden ook gemakkelijker kennis over
de andere georganiseerde activiteiten.

Schoolkenmerken
De structurele kenmerken hebben een eerder beperkte invloed. Leerlingen uit het
gemeenschapsonderwijs rapporteren doorgaans een kleiner aantal soorten activiteiten.
In het vorig hoofdstuk hebben we reeds gezien dat deze leerlingen een exclusiever
participatiepatroon vertonen dan leerlingen uit andere netten. Deze exclusiviteit
vertaalt zich ook in een exclusievere perceptie. In de tabel zijn er indicaties dat dit
inderdaad zo is. Zo daalt de effectparameter voor het gemeenschapsonderwijs uit het
eerste model aanzienlijk in waarde eenmaal we de eigen participatie van de leerlingen
invoeren, namelijk van –0.66 naar –0.37. Er kan dus ook gesproken worden van een
exclusievere perceptie bij leerlingen in het gemeenschapsonderwijs. Niettemin kan zo
niet het gehele verschil in perceptie tussen leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs
en leerlingen uit de andere netten worden verklaard.
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Verder toont het model aan dat er een zekere overeenstemming bestaat tussen de visie
van het schoolhoofd en de leerlingen. Als het schoolhoofd beweert dat er veel soorten
activiteiten worden georganiseerd op de school, dan zeggen de leerlingen van de
desbetreffende school dat ook. Ter nuancering (of ter ontnuchtering misschien) moet
toch worden opgemerkt dat het verband niet echt sterk is en dat het zelfs verdwijnt als
we rekening houden met de participatie van de leerlingen.
In scholen waarvan de gemiddelde leeftijd van de zesdes hoger ligt, verkondigen de
leerlingen dat het aanbod aan soorten activiteiten geringer is. Dit zijn scholen waar
een grotere groep leerlingen een schoolachterstand hebben opgelopen. Op individueel
niveau beïnvloedt de schoolachterstand de perceptie niet. Het is alleen in een schools
milieu waar er een hoger aantal leerlingen samen zitten met een schoolachterstand, dat
de perceptie van het aantal soorten activiteiten lager ligt bij alle leerlingen.
De andere geaggregeerde schoolkenmerken hebben te maken met de
participatiecultuur op school en in het middenveld (met name in jeugdverenigingen).
In scholen waar een groter deel van de leerlingen deelneemt aan extracurriculaire
activiteiten, wordt een groter activiteitenaanbod waargenomen. Zelfs leerlingen die
niet participeren aan activiteiten, beweren dat er meer activiteiten zijn op hun school
vergeleken met niet-participerende leerlingen op scholen waar de participatiegraad
lager ligt. De participatie van anderen beïnvloedt met andere woorden de perceptie
van het individu.
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6.3

DE PERCEPTIE VAN HET AANTAL PARTICIPATIE-

KANALEN
De verschillen tussen scholen in de perceptie van het aantal participatiekanalen zijn
opvallend kleiner dan die in de perceptie van inspraak aan leefthema’s en van het
activiteitenaanbod.
Slechts zeven procent van de totale variantie kan worden toegeschreven aan het
schoolniveau. Bovendien kan het finaal model maar weinig variantie verklaren. In het
totaal is dit slechts acht procent en op het schoolniveau 46%, wat voor
multilevelmodellen niet echt veel is. Dat alles maakt het huidige model weinig
interessant. De vastgestelde variatie blijkt grotendeels idiosyncratisch te zijn. Toch
zullen we de gevonden effecten bespreken. In tegenstelling tot de twee vorige
modellen, zijn het hier de structurele schoolkenmerken die een belangrijker
verklarende kracht hebben. De participatie aan activiteiten door de leerlingen is wel
belangrijk, maar beduidend minder dan in de vorige modellen. Ook de andere
individuele kenmerken zijn in dit model minder relevant dan de structurele
schoolkenmerken3.

3

De negatieve verklaarde variantie is geen tikfout. In de literatuur is er reeds meerdere malen op
gewezen dat in multilevelmodellen het mogelijk is dat de totale variantie toeneemt als men verklarende
variabelen toevoegt (zie o.a. Snijders & Bosker, 1999; Shipley, 2000).
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Tabel 3: Resultaten van de multilevelanalyse op de perceptie van het aantal participatiekanalen4

Parameters
Constante
Leerjaar (0=4e jaar)
Leerling in het BSO (0=ASO)
Leerling in het TSO (0=ASO)
Leerling christelijk (0=onverschillig)
Nationaliteit ouders (0=Belg)
Zelfzekerheid
Belang informele inspraak
Deelname aan sportactiviteiten (0=neen)
Deelname aan sociale activiteiten
(0=neen)
Deelname aan culturele activiteiten
(0=neen)
Schoolgrootte
Eerste graad op school (0=neen)
Vorming KBS (0=neen)
% leerlingen met hoger opgeleide ouders
op school
Aanbod kanalen volgens schoolhoofd
% deelname sportact in school
Bruto intraschoolcorrelatie
Resterende intraschoolcorrelatie
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau o.b.v. alleen individuele
kenmerken
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op
leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van het
totaal
Aantal respondenten

Schatting Schatting Standaard Beta
T
eerste
finaal
fout
model
model
2.68
2.99
0.11 1.78 26.60
-0.30
-0.31
0.04 -0.09 -7.46
0.76
0.83
0.08 0.20 11.02
0.30
0.36
0.07 0.10 5.47
0.21
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
-0.27
-0.25
0.07 -0.04 -3.61
0.005
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
-0.01
-0.01
0.00 -0.11 -8.96
0.23
0.05 0.07 5.01
0.24
0.05 0.06 4.52

P
0.000
0.000
0.000
0.000
n.s.
0.000
n.s.
0.000
0.000
0.000

0.20

0.05

0.06

4.24

0.000

0.0003
-0.20
0.25
1.18

0.0004
-0.37
0.27
0.88

0.00
0.09
0.08
0.27

0.17
-0.10
0.08
0.10

3.46
-4.05
3.29
3.25

0.001
0.000
0.001
0.001

0.10

n.s.
0.25

n.s.
0.08

n.s.
3.02

n.s.
0.003

0.07
0.05
-0.23

n.s.
0.77
0.07
0.04
-0.14

0.37

0.46

0.05

0.05

0.07

0.08

6481

6326

Individuele kenmerken
Leerlingen die zich levensbeschouwelijk als christelijk omschrijven en zelfzekere
leerlingen zien meer participatiekanalen op school. Deze effecten verdwijnen echter
als we rekening houden met de participatie van de leerlingen. Die leerlingen
participeren meer en het is die participatie die ook hun perceptie van het aantal
participatiekanalen beïnvloedt.

4

Hieronder vallen de klasdagen, de valvas, de werkgroepen, de enquête, het klasuur en het
leerlingenreferendum.
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Verder zien we dat leerlingen die niet de Belgische nationaliteit hebben, minder
kanalen op school percipiëren. We moeten er echter wel op wijzen dat dit het kleinste
effect is in het model.
In tegenstelling tot het gepercipieerde aantal activiteiten, zien leerlingen die veel
belang hechten aan informele inspraak minder kanalen op hun school. Wijst dit op een
zekere onvrede met de geboden inspraakmogelijkheden of zorgt juist het kleiner
aantal kanalen er voor dat informele inspraak hoger wordt gewaardeerd?
Opvallend in het model is dat leerlingen uit het beroeps- en het technisch secundair
onderwijs meer participatiekanalen op school waarnemen dan ASO-leerlingen. Dit is
zelfs de sterkste verklarende variabele in het model (een beta van .20 voor BSO en
een beta van .10 voor TSO).
Met betrekking tot het aantal participatiekanalen zien de vierdes ditmaal meer
mogelijkheden tot participeren op school dan de zesdes. Opnieuw kunnen we ons
afvragen of er hier geen objectieve grond voor bestaat, hoewel dit via de interviews
met de schoolhoofden niet naar voor is gekomen .
De eigen participatie aan sport-, culturele en sociale activiteiten bevorderen de
perceptie van het aantal kanalen. Opnieuw zien we dus een verband tussen de eigen
participatie en de perceptie van de participatie, alhoewel het hier minder belangrijk is
dan in de vorige modellen.

Schoolkenmerken
De structurele schoolkenmerken verklaren de grootste verschillen tussen scholen wat
de perceptie van het aantal participatiekanalen betreft. Op scholen waar er een eerste
graad aanwezig is, beweren leerlingen dat er minder kanalen aanwezig zijn. In grote
scholen stellen leerlingen dat er meer kanalen ter beschikking zijn. Het werkelijke
aanbod zou hier de oorzaak van kunnen zijn. In grote scholen is het misschien
gemakkelijker om bepaalde kanalen op te richten en in stand te houden dan in kleine
scholen. We hebben echter totaal geen idee waarom leerlingen in scholen met een
eerste graad minder participatiekanalen percipiëren. Eventueel zou de visie van het
schoolhoofd kunnen worden gebruikt als objectieve maat, alhoewel het hier eigenlijk
ook een subjectieve maat betreft. Er is een positief verband tussen de visie van het
schoolhoofd en die van de leerlingen. Niettemin blijven in dat geval de verschillen in
percepties tussen scholen van verschillende grootte en met al dan niet een eerste graad
bestaan. Bovendien verdwijnt het verband tussen de visie van de schoolhoofden en het
beeld van de leerlingen als we de individuele participatie van de leerlingen aan
extracurriculaire activiteiten in het model brengen.
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Tenslotte blijkt dat op scholen die ooit een vormingssessie hebben gekregen van de
Koning Boudewijnstichting over leerlingenparticipatie, een grotere gevoeligheid
bestaat voor het aantal inspraakkanalen. We kunnen hier opnieuw moeilijk een
richting van het verband duiden. Er zou sprake kunnen zijn van ‘zelfselectie’: scholen
die reeds een grote inspanning leveren om meer kanalen in te richten, zouden ook
sneller een beroep kunnen doen op de diensten van de Koning Boudewijnstichting.
Anderzijds is het even zeer mogelijk dat deze vorming blijvende sporen nalaat. Op
basis van de vorming zouden er nieuwe kanalen kunnen opgericht zijn. Bovendien
zouden de leerlingen en de verantwoordelijken binnen de scholen in deze visie meer
bewust worden gemaakt van de aanwezige participatiekanalen.
Op scholen met een hogere proportie leerlingen afkomstig uit gezinnen waarvan
minstens één van de twee ouders een hoger diploma heeft, worden er meer
inspraakkanalen gepercipieerd. Wederom is het niet mogelijk om na te gaan of er in
meer ‘elitaire’ scholen effectief meer kanalen worden aangeboden.
Ook de participatiecultuur op school, hier in de gedaante van het percentage
leerlingen dat deelneemt aan sportactiviteiten, bevordert blijkbaar een grotere
gevoeligheid om inspraakkanalen te percipiëren.
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6.4

DE PERCEPTIE VAN INSPRAAK IN LEERTHEMA’S OP

SCHOOL
Wat geldt voor de perceptie van het aantal participatiekanalen geldt, gaat eveneens op
voor de perceptie van de mate van inspraak in de leeromgeving. De variatie tussen de
scholen is klein, namelijk vijf procent. De mate waarin leerlingen de indruk hebben
dat zij inspraak hebben in hun leeromgeving, varieert weinig tussen de scholen,
waarschijnlijk omdat er op de Vlaamse scholen in het algemeen weinig inspraak
wordt verleend in die aspecten van het schoolgebeuren. In dat opzicht dient het dan
ook niet te verwonderen dat de visies van de leerlingen over de verschillende
onderzochte scholen heen weinig van elkaar verschillen.

Tabel 4: Resultaten van de multilevelanalyse op de perceptie van de inspraak in leerthema’s5

Parameters

Schatting Schatting Standaard Beta
T
eerste
finaal
Fout
model
model
Constante
1.05
0.97
0.06 0.76 16.81
Leerling in het BSO (0=ASO)
0.61
0.66
0.07 0.16 9.94
Opleiding ma (0=laag)
-0.14
-0.14
0.04 -0.04 -3.25
Belang informele inspraak
-0.004
-0.006
0.00 -0.04 -5.19
Autonomie
-0.006
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
Deelname culturele activiteiten (0=neen)
0.21
0.04 0.05 5.22
Schoolgrootte
-0.0002
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
Bruto intraschoolcorrelatie
0.05
0.05
Resterende intraschoolcorrelatie
0.05
0.05
Proportie verklaarde variantie op
0.09
0.09
schoolniveau o.b.v. alleen
instroomkenmerken
Proportie verklaarde variantie
op
0.16
0.09
schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op
0.03
0.03
leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van het
0.04
0.03
totaal
Aantal respondenten
6206
6122

Een ander gevolg van de beperkte variatie is dat het verklaringsmodel op alle niveaus
bitter weinig verklaart. Alleen verschillen in individuele kenmerken en in de
participatie aan culturele activiteiten leveren een, weliswaar zeer bescheiden, bijdrage
tot de verklaring van de verschillen tussen de scholen. Het belangrijkste effect is
hierbij het verschil tussen leerlingen uit het BSO enerzijds en het ASO en het TSO
anderzijds. Beroepssecundaire leerlingen beweren dat er op hun school meer inspraak
5

Deze mokkenschaal houdt de volgende thema’s in: de schoolvoorzieningen, het examenrooster, het
schoolreglement, de veiligheid, de manier van lesgeven en de inhoud van de lessen.
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P
0.000
0.000
0.001
0.000
n.s.
0.000
n.s.

is over examenroosters, schoolreglement, veiligheid, de manier van lesgeven,
lesinhouden …. Dit zou best eens een objectieve basis kunnen hebben. Heel wat
leerkrachten die een lesopdracht hebben in het BSO, vertelden ons namelijk dat
leerlingen uit het BSO sowieso op een informele en directe manier inspraak in deze
thema’s kregen, ook al werd er op school formeel geen inspraak gegeven.
Het effect van het enige structurele schoolkenmerk dat iets uitmaakte (namelijk de
schoolgrootte), verdween na controle voor de participatie van de leerlingen aan
culturele activiteiten.
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6.5

CONCLUSIE

Participatieonderzoek beperkt zich vaak tot de beschrijving van de participatie door
direct betrokkenen, aan de hand van een bevraging van schoolhoofden en leerlingen
die daadwerkelijk participeren. In dit onderzoek krijgen we echter een beeld van de
participatie op school via alle leerlingen. Het resultaat is vrij chaotisch omdat dan
meteen blijkt dat schoolhoofden en leerlingen, maar ook leerlingen onderling, sterk
verschillen in hun kijk op wat de school biedt aan inspraak- en
participatiemogelijkheden. Daarom besloten we de verschillen in perceptie nader te
onderzoeken, hoewel dit niet de centrale vraagstelling van het onderzoek is en dit
laatste derhalve ook niet was ontworpen om verschillen in perceptie te verklaren. Het
is echter wel belangrijk rekening te houden met die variaties, aangezien de effecten
van de participatie op school wel eens vooral effecten van de perceptie van
participatiekansen zouden kunnen zijn. Het sociaal constructivisme laat zoveel
vermoeden, en beklemtoont dat een sociaal fenomeen nooit los kan worden bekeken
van de subjectieve percepties van de betrokken actoren. In de verdere analyse kan de
participatie van leerlingen op school dan ook niet worden bestudeerd los van de
percepties die de leerlingen hebben van het aanbod van participatiekansen op school.
Verschillen in effectieve participatie hangen samen met verschillen in perceptie. Om
dit te onderzoeken werd gebruik gemaakt van de perceptie van het aantal leef- en
leerthema’s waarin men inspraak krijgt op school, het aantal soorten activiteiten die
worden aangeboden en het aantal inspraakkanalen die er zijn.
Zoals verwacht bestaan er systematische verschillen tussen de scholen wat de
perceptie van inspraak- en participatiemogelijkheden betreft. Deze verschillen zijn het
grootst met betrekking tot de perceptie van het aantal soorten activiteiten die de
school organiseert en de perceptie van het aantal leefthema’s waarover de leerlingen
iets te zeggen hebben. In het huidig onderzoeksontwerp is het onmogelijk uit te
maken of deze verschillen te wijten zijn aan feitelijke verschillen. We beschikken
namelijk niet over een objectieve maat. Zo’n maat kan bijvoorbeeld wel opgesteld
worden binnen een onderzoek waarbij gedurende een ruimere tijd observaties worden
uitgevoerd op een school. Eventueel zou de visie van de schoolhoofden als objectieve
maat kunnen worden gehanteerd. Strikt gezien is dit echter ook een subjectieve
indicator. Er moet trouwens op worden gewezen dat in de modellen slechts sprake is
van een geringe, positieve samenhang tussen de visie van de schoolhoofden en die
van hun leerlingen. Dit verband verdwijnt zelfs als we rekening houden met de
feitelijke participatie van de leerlingen aan extracurriculaire activiteiten. Dit toont
nogmaals aan dat de subjectieve visie van de diverse schoolactoren niet noodzakelijk
met elkaar overeenstemmen.
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De verschillen tussen scholen zijn echter opvallend klein met betrekking tot het
gepercipieerde aantal kanalen en het waargenomen aantal leerthema’s waarover de
leerlingen inspraak krijgen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er daadwerkelijk
weinig verschillen bestaan tussen de scholen met betrekking tot deze aspecten van
leerlingenparticipatie. Deze redenering gaat waarschijnlijk meer op voor de inspraak
in leerthema’s dan voor het aantal participatiekanalen.
Als er één systematisch verschil in perceptie steeds naar voor komt, dan is het dat
tussen vierdes en zesdes. Leerlingen uit het zesde jaar percipiëren een hoger aanbod
aan activiteiten en een hogere mate van inspraak in de leefgemeenschap van de
school, terwijl leerlingen uit het vierde jaar meer participatiekanalen waarnemen. De
meest plausibele uitleg hiervoor is dat er daadwerkelijk verschillen bestaan in aanbod
voor deze twee leerjaren. Dit neemt niet weg dat er andere factoren dit verschil
kunnen beïnvloeden. Er zijn enkele verklaringen die we op basis van onze modellen
wel kunnen verwerpen. Er zou namelijk kunnen geopperd worden dat de zesdes
gemiddeld langer op school zitten dan de vierdes. Hierdoor hebben ze meer tijd
gekregen om kennis op te bouwen over het schoolleven en de
participatiemogelijkheden op school. Dit kan echter niet de verklaring zijn voor het
gevonden verschil. Het aantal jaar dat iemand op school zit, is namelijk uitdrukkelijk
opgenomen in het model. Als we hiervoor controleren, blijkt dit geen significante
impact te hebben op de percepties. Het verschil in percepties tussen vierdes en zesdes
blijft daarentegen wel significant. Een tweede mogelijke verklaring die we deels van
de hand kunnen wijzen, is dat dit verschil te wijten zou zijn aan de geringere
participatie van de vierdes. Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat vierdes inderdaad
minder deelnemen aan een aantal extracurriculaire activiteiten (op sportactiviteiten
na). Toch blijft het verschil in perceptie tussen vierdes en zesdes significant als we
hier uitdrukkelijk rekening mee houden in de modellen. Het verschil in perceptie
tussen vierdes en zesdes kan dus niet volledig toegeschreven worden aan een verschil
in participatie.
Buitenlands onderzoek vindt dat de verschillen in percepties tussen leerlingen vaak
institutionele lijnen (onderwijsvorm en schooltype) volgen (Fend et al., 1973; Fend et
al., 1976; Moos, 1979). Deze auteurs verklaren de verschillen doordat de
onderscheiden onderwijsvormen en schooltypes andere verwachtingen, waarden en
doelstellingen hebben in hun socialisatieprocessen. Deze verschillen in
socialisatieprocessen reflecteren zich uiteindelijk ook in de verschillende percepties
onder de leerlingen. Ook in onze analyses worden er aanzienlijke verschillen
teruggevonden tussen leerlingen uit de diverse onderwijsvormen. Vooral de BSOleerlingen verschillen in hun perceptie van andere leerlingen. Deze verschillende
perceptie kan dan misschien een reflectie zijn van de verschillen in doelstellingen in
de socialisatieprocessen binnen de onderwijsvormen. Zo hebben schoolhoofden vaak
andere pedagogische doelstellingen voor ogen als het BSO-leerlingen betreft. Dit
hebben we kunnen waarnemen met betrekking tot de differentiële rangschikking van
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de doelstellingen die de ondervraagde schoolhoofden maakten volgens de
onderwijsvormen die hoofdzakelijk voorbereiden op verdere studies (het ASO en het
TSO) en de beroepsvoorbereidende onderwijsrichtingen (het BSO).6
Toch moeten er hierbij kritische noten geplaatst worden. Ten eerste lopen de
verschillen in percepties tussen leerlingen uit diverse onderwijsvormen niet altijd in
dezelfde richting. Leerlingen uit het BSO signaleren bijvoorbeeld niet systematisch
minder mogelijkheden. Het beeld dat naar voor komt uit de analyse is veel
genuanceerder. Zo hebben leerlingen uit het BSO en het TSO minder de indruk dat ze
betrokken worden bij het schoolleven dan leerlingen uit het algemeen secundair
onderwijs. Dit verschil verdwijnt echter als we de eigen participatie van leerlingen in
rekening brengen. Beroepssecundaire leerlingen hebben verder de indruk dat het
aanbod aan activiteiten kleiner is, terwijl ze een grotere inspraak in leerthema’s
waarnemen. Om het plaatje te vervolledigen, blijkt dat leerlingen uit het BSO en het
TSO een hoger aanbod aan participatiekanalen rapporteren. BSO leerlingen voelen
zich dus zeker niet systematisch meer achtergesteld. Dit is alleen maar zo met
betrekking tot het aantal soorten activiteiten dat op school wordt aangeboden.
Een tweede kritische noot die we bij de theorie van Fend et al. moeten plaatsen, is dat
we de schoolhoofden expliciet gevraagd hebben naar hun verwachtingen en
opvattingen met betrekking tot de rol van participatie in het socialisatieproces (zoals
het relatieve belang van medezeggenschap ten opzichte van schoolprestaties, de
evaluatie van de participatie, de visie van participatie als instrument om de
persoonlijkheid te vormen en de gepercipieerde interesse van de leerlingen in
inspraak). Geen enkele van deze aspecten heeft een significante invloed op de
perceptie van leerlingen.
Heel kort samenvattend, kan worden gezegd dat de gerapporteerde participatie, zowel
individueel als geaggregeerd, een groot effect heeft op de gepercipieerde participatieen inspraakkansen. De inspraakmogelijkheden worden daarenboven positiever
ingeschat door meisjes dan door jongens en door zesdejaars dan vierdejaars. Jongeren
die veel belang hechten aan persoonlijke autonomie zien minder participatiekansen.

6

De persoonlijkheidsvorming stond voor alle onderwijsvormen op de eerste plaats. Daarna volgde voor
het ASO en het TSO de bevordering van cognitieve capaciteiten, en voor het BSO het voorbereiden op
de arbeidsmarkt. Op de derde plaats kwam de burgerschapsopvoeding van leerlingen. Tenslotte
eindigde de voorbereiding op de arbeidsmarkt voor de leerlingen uit het ASO en het TSO op de laatste
plaats, en de bevordering van de cognitieve capaciteiten voor de leerlingen uit het beroepsonderwijs
(zie hoofdstuk 2).
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HOOFDSTUK 7 ‘EVALUATIE’ VAN DE
LEERLINGENPARTICIPATIE
In dit onderzoek was het zeker niet de bedoeling alleen een beschrijving te geven van
de participatiemogelijkheden in de Vlaamse scholen, zoals geschetst door de
schoolhoofden of gepercipieerd door de leerlingen, of enkel een profiel te geven van
de participerende leerling. We wilden ook nagaan of leerlingenparticipatie de effecten
heeft die men ervan verwacht. Om beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, is het
trouwens nodig vrij precies te weten wat de effecten zijn van de onderscheiden
dimensies en kenmerken van de inspraak- en participatievoorzieningen. Bij het
promoten van leerlingenparticipatie vindt men in de literatuur twee grote
uitgangspunten terug1. Enerzijds, wordt participatie beschouwd in functie van de
gevolgen die het heeft voor de vorming van de leerlingen. Hier is de blik dus op de
toekomst gericht. Participatie op school wordt noodzakelijk geacht omdat jongeren
moeten voorbereid zijn op het latere leven in de samenleving, waar democratische
waarden en betrokkenheid van de burger worden verwacht (o.a. Mc Andrew et al.,
1997). Anderzijds, wijzen vele auteurs op het ‘nu’ van participatie. Zij menen dat men
vooral moet kijken naar de huidige rechten en wensen van leerlingen als zijnde
volwaardige burgers in onze samenleving. Participatie is volgens deze auteurs dan
ook vooral belangrijk voor het huidig welbevinden van de leerlingen (o.a. Ochaíta &
Espinosa, 1997; Osler & Starkey, 1998). In deze context menen een aantal auteurs dat
leerlingenparticipatie ook de school ten goede zal komen, onder de vorm van een
hoger schoolwelbevinden. Leerlingen die het gevoel hebben dat ze meetellen op
school, zullen zich ook beter voelen op school, zo stellen zij dan (o.a. Hepburn, 1984;
Samdal et al., 1998). Omdat deze twee uitgangspunten herhaaldelijk naar voren
komen, menen we dat we – bij het nagaan van de ‘effecten’ van participatie – met
beide rekening moeten houden. We willen dan ook toetsen of het verband tussen
participatie en een aantal belangrijke burgerschapswaarden enerzijds, en het verband
tussen participatie en het (school)welbevinden van de leerlingen anderzijds, effectief
bestaan.
Democratische burgerschapshoudingen zijn niet te vatten in één attitudeschaal, het is
een complex en multidimensioneel begrip waarin verschillende houdingen vervat
zitten. Dikwijls worden er drie grote dimensies in onderscheiden: een politieke, een
culturele en een sociale (Veldhuis, 1997; Siongers, 2000). Met de eerste politieke
dimensie wordt vooral gewezen op waarden als democratie en het belang van
politieke participatie en interesse bij individuen. Cultureel burgerschap verwijst, kort
samengevat, naar de bewustwording en erkenning van verschillende culturen en hun
cultuurbeleving, waarbij ook nadrukkelijk wordt gewezen op het bestrijden van
1

Niemand neemt echter partij voor een van de twee uitgangspunten. Ze zijn alle twee belangrijk,
sommige auteurs leggen evenwel wat meer nadruk op het ene dan wel het andere uitgangspunt.
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racisme en discriminatie. De sociale dimensie verwijst naar de relatie tussen
individuen in de samenleving en beklemtoont aspecten als solidariteit en de rechten
van de mens. Het is dus niet mogelijk het burgerschap van de leerlingen te meten via
één vraag of één vragen-batterij. Om het multidimensionele te kunnen vatten, dienen
er dus verschillende waarden te worden gemeten.
Om de effecten van de participatie “hier en nu” te evalueren gebruiken we, ten eerste,
een schaal die peilt naar de mate van schoolwelbevinden van de leerlingen, naar de
mate dus waarin leerlingen zich goed voelen op de school. De schoolbeleving van
leerlingen kan echter niet alleen worden gevat door het schoolwelbevinden (Van der
Linden & Roeders, 1983). Andere belangrijke aspecten van de schoolbeleving zijn de
reeds besproken schalen rond het informeel klas- en schoolklimaat, rond de gevoelens
van schoolaliënatie, en rond de beoordeling van de leden en de werking van de
leerlingenraad. Verder hebben we ook onderzocht in welke mate leerlingen belang
hechten aan informele inspraak en vrije meningsuiting in de klas en de school.
Om tenslotte een idee te krijgen van het persoonlijk welbehagen van de leerlingen,
hebben we gepeild naar het zelfbeeld en het toekomstbeeld van de leerlingen, naar de
graad van zelfzekerheid, naar de aard van de relaties binnen het gezin, met enerzijds
de moeder en anderzijds de vader.
Voor al deze attituden werden somschalen geconstrueerd. De minimumwaarde van
deze schalen is altijd gelijk aan 0, de maximumwaarde aan 100. De volgende schalen
werden aldus gebruikt:
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Tabel 1: Overzicht van de bevraagde waardeschalen

Maatschappijgebonden attituden, burgerschapsattituden
Etnocentrisme
Utilitair individualisme
Anti-democratische houdingen
Harde aanpak van criminaliteit
Autonomiestreven
Schoolgebonden attituden
Informeel klasklimaat
Participatief schoolklimaat
Schoolaliënatie
Positieve evaluatie van de werking van de leerlingenraad
Positieve evaluatie van de leden van de leerlingenraad
Negatieve evaluatie van de leden van de leerlingenraad
Schoolwelbevinden
Belang dat wordt gehecht aan informele inspraak
Persoonsgebonden attituden
Positief zelfbeeld
Zelfzekerheid
Negatief toekomstbeeld
Positieve relatie met vader
Positieve relatie met moeder
De schalen werden steeds geconstrueerd naar de benaming van de schaal toe. Dit wil
zeggen dat voor bijvoorbeeld ‘positief zelfbeeld’ de waarden in de buurt van 0
betekenen dat men een negatief zelfbeeld heeft en dat de hoge waarden op deze schaal
op een positief zelfbeeld duiden; leerlingen die dan bijvoorbeeld een negatieve visie
op de toekomst hebben, halen een hoge score op de schaal ‘negatief toekomstbeeld’.
In bijlage 2 zijn de specifieke items van elke schaal weergegeven, alsook de
frequentieverdelingen en de technische details.
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7.1

RESULTATEN VAN DE PRINCIPALE COMPONENTEN-

ANALYSE
Om na te gaan of we inderdaad van drie verschillende onderliggende dimensies
kunnen spreken, zijn we via principale componentenanalyse nagegaan of zich binnen
de schalen onderlinge samenhangen vertonen. Aan de hand van een dergelijke analyse
kan dan op grond van de eventuele samenhang tussen de schalen worden gezocht naar
dimensies of componenten, die deze samenhang beschrijven.
Tabel 2: Resultaten van de principale componentenanalyse op de waardeschalen

Schaal
Participatief schoolklimaat
Schoolaliënatie
Informeel klasklimaat
Positieve evaluatie werking leerlingenraad
Schoolwelbevinden
Positieve evaluatie leden leerlingenraad
Autonomiestreven
Etnocentrisme
Harde repressie
Utilitair individualisme
Negatieve evaluatie leden leerlingenraad
Anti-democratische houding
Belang informele inspraak
Negatief toekomstbeeld
Positief zelfbeeld
Goede relatie met vader
Goede relatie met moeder
Zelfzekerheid
Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Componentladingen
Eerste
Tweede
Derde
component
component
component
.774
.014
-.089
-.726
.272
.168
.703
-.138
-.223
.674
.014
-.022
.534
-.280
-.466
.522
-.164
-.019
-.359
.325
.291
.762
-.070
-.124
-.002
.690
-.103
-.243
.674
.045
-.418
.540
.029
-.152
.531
.258
-.340
-.118
-.095
-.146
.152
.698
-.027
.009
-.683
.263
-.068
-.543
.287
-.114
-.496
-.471
-.133
.060
3.726
2.028
1.700
20.70
11.27
9.43

In bovenstaande tabel is duidelijk dat we binnen de bevraagde schalen inderdaad over
drie verschillende componenten kunnen spreken. Een aantal variabelen passen niet
goed bij de drie onderscheiden dimensies (met relatief zwakke ladingen op de drie
dimensies). Dat geldt voor het belang dat aan informele inspraak wordt gehecht, het
streven naar persoonlijke autonomie en de mate van zelfzekerheid. De andere
variabelen zijn duidelijk met één van de drie dimensies verbonden. Hieronder worden
de drie componenten inhoudelijk geduid.
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7.2

DUIDING VAN DE COMPONENTEN

7.2.1 Eerste component: het schoolklimaat
Negatieve lading
Schoolaliënatie

Positieve lading
Participatief schoolklimaat
Informeel klasklimaat
Positieve evaluatie werking leerlingenraad
Schoolwelbevinden
Positieve evaluatie leden leerlingenraad

In deze eerste component vinden we nagenoeg alle schoolgebonden attitudes terug.
Enerzijds komt hier de evaluatie van het informeel klas- en schoolklimaat aan bod,
anderzijds de evaluatie van de leerlingenraad. De beoordeling van de formele en
informele schoolaspecten hangen dus nauw samen, en monden uit in gevoelens van
thuishoren op dan wel vervreemding van de school.
Doorgaans worden al deze aspecten in de buitenlandse literatuur apart beschouwd, en
probeert men bv. het schoolwelbevinden van leerlingen te verklaren door enerzijds het
informeel klimaat dat op de school heerst, anderzijds de kwaliteit van de formele
participatiemogelijkheden die op de school voorhanden zijn. Zo stelde Ehman (1980)
dat in open scholen, of scholen met een democratisch schoolklimaat, leerlingen
minder dan elders gevoelens van aliënatie vertoonden. Sommigen menen dat indien
leerlingen zich niet goed op school voelen, ze sneller van de school zullen
vervreemden (Samdal et al., 1998). Anderen beweren dat de kwaliteit van de formele
participatiemogelijkheden zorgt voor een beter klas- en schoolklimaat (Epstein, 1981).
Scholen met een goed informeel klasklimaat, en waar er gemoedelijke relaties zijn
tussen leerlingen en leerkrachten, worden dan weer volgens sommigen gekenmerkt
door een hoger schoolwelbevinden onder hun leerlingen (Epstein, 1981; Samdal et al,
1998). Leerlingen die het gevoel hebben dat ze rechtvaardig worden behandeld, dat de
schoolregels niet willekeurig worden toegepast, en dat ze iets kunnen veranderen op
de school, zouden tenslotte eveneens een hogere mate van schoolwelbehagen hebben
(Hepburn, 1984; Samdal et al., 1998; Samdal et al., 1999).
Het is evenwel duidelijk dat deze aspecten één dimensie vormen, waardoor de
verklaring van een deelaspect door een ander deelaspect eerder een tautologische
verklaring is dan een reële. Bovendien kan men niet achterhalen welke de causale
orde is tussen deze deelaspecten. Voelt men zich beter op school omdat men in de
klas van begeleide vrijheid geniet, of beoordeelt men het informeel klasklimaat
positiever omdat men graag naar de school gaat? Daarom menen we dat het in de
verdere analyses correcter is met de volledige component te werken, die men als een
metafactor voor (en een betere meting van) het schoolklimaat in het algemeen kan
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beschouwen2. Belangrijk is wel dat de positieve beoordeling van het informele én het
formele participatieve klimaat op de school duidelijk samenhangt met een gunstige
evaluatie van de school. Leerlingen gaan graag naar ‘democratische’ scholen (of
scholen die ze als dusdanig beleven), waar ze het gevoel hebben op een correcte
manier te worden behandeld. De manier waarop de schoolregels worden toegepast en
de wijze waarop de leerlingen worden behandeld, hangt immers eveneens samen met
het schoolklimaat. We hebben deze twee aspecten evenwel niet aan deze component
toegevoegd, daar zij de betrouwbaarheid van de schaal ietwat naar beneden haalde.

2

Wanneer we in de volgende hoofdstukken spreken over het ‘schoolklimaat’, doelen we dus op deze
eerste component (en niet op het ‘participatief schoolklimaat’ dat slechts één van de deelaspecten
vormt van de component ‘schoolklimaat’).
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7.2.2 Tweede component: de nieuwe breuklijn
Positieve lading
Etnocentrisme
Utilitair individualisme
Harde repressie
Negatieve evaluatie leden leerlingenraad
Anti-democratische houdingen
De tweede component wordt samengesteld door aspecten van wat we ‘de nieuwe
breuklijn’ noemen (Elchardus, 1993, 1994, 1996; Elchardus & Pelleriaux, 1998). De
nieuwe breuklijn is te situeren rond verschillende opvattingen over burgerschap en
rond waarden als solidariteit, verdraagzaamheid en utilitair individualisme. Aan de
ene kant van deze ideologische breuklijn vindt men mensen met een weinig tolerante
houding ten opzichte van culturele diversiteit, migratie en die voorstander zijn van een
harde repressieve aanpak van criminaliteit. Deze personen hebben een wantrouwig
mensbeeld en zijn van oordeel dat iedereen voornamelijk uit eigenbelang handelt.
Deze ‘rechterkant’ van de breuklijn vertaalt zich in waarden als utilitair
individualisme, etnocentrisme, anti-democratische houdingen en een pleidooi voor
harde repressie ten aanzien van criminaliteit. Aan de andere ‘linkerkant’ van de
breuklijn vindt men daarentegen de personen die veel belang hechten aan solidariteit,
culturele diversiteit, democratie en mensenrechten.
Uit vroeger onderzoek is reeds naar voor gekomen dat deze houdingen eveneens bij
jongeren uit het zesde jaar secundair onderwijs voldoende samenhangen om ze als één
geheel te beschouwen (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998; Pelleriaux, 2000). Uit
onze gegevens blijkt dat dit ook voor jongere leerlingen (uit het vierde jaar) geldt.
Interessant is hier dat een van de schoolgebonden attituden op deze dimensie laadt. De
negatieve evaluatie van de leden van de leerlingenraad, of de mate waarin men de
leden als strevers, mouwvegers en lievelingetjes van de leerkrachten beschouwt, hangt
immers samen met de houdingen van de nieuwe breuklijn. Daar waar de nieuwe
breuklijn dus wordt gekenmerkt door een hoge graad van politiek cynisme, en een
gevoel dat politici alleen maar dubieuze bijbedoelingen hebben, projecteren sommige
leerlingen deze gevoelens ook al op de ‘schoolpolitiek’ en de
leerlingenvertegenwoordigers. Omdat we hier eveneens de causaliteit van de
samenhangen niet kunnen achterhalen, hebben we ervoor geopteerd in latere analyses
de nieuwe breuklijn als één complex van factoren te hanteren.
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7.2.3 Derde component: persoonlijke gevoelens van onbehagen versus
gevoelens van welbevinden
Negatieve lading
Positief zelfbeeld
Goede relatie met vader
Goede relatie met moeder

Positieve lading
Negatief toekomstbeeld

De derde component wordt gevormd door de meer persoonsgebonden attitudes. De
attitudes die op deze component laden, houden verband met gevoelens van onbehagen
en pessimisme aan de ene kant, een positief zelfbeeld en toekomstbeeld en een goede
inschatting van de relatie met de ouders aan de andere kant. In de literatuur worden
deze verschillende onderdelen vaak gebruikt om elkaar te verklaren. Zo verklaren
sommige auteurs het persoonlijk welbevinden aan de hand van o.a. een goede relatie
met de ouders (Hooge, Vandoorne, Goedseels & Walgrave, 2000; Bouverne-De Bie,
1993). We zullen in de volgende hoofdstukken echter ook deze component als één
geheel beschouwen. Het is onmogelijk de aard van de relatie tussen de verschillende
houdingen te bepalen. Bovendien willen we vermijden iets door zichzelf te verklaren.
Het symbolisch interactionisme en de sociale psychologie beweren dat de eigen
persoonlijkheid en het zelfbeeld gevormd worden binnen interacties met belangrijke
personen uit de directe omgeving. Er is tenslotte ook een statistische reden. Door te
werken met de onderliggende component voorkomen we problemen van
multicollineariteit en bekomen we betrouwbaardere indicatoren.

Bij de evaluatie van de leerlingenparticipatie in Vlaanderen zullen we dus gebruik
maken van deze drie componenten. Is er, ten eerste, een positieve relatie tussen
leerlingenparticipatie (de eigen participatie en de manier waarop de
participatiemogelijkheden worden gepercipieerd) en de beleving van het
schoolklimaat en het persoonlijk welbehagen? En kan men, ten tweede, spreken van
een positieve samenhang tussen de leerlingenparticipatie en de democratische
inburgering van de leerlingen?
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HOOFDSTUK 8 HET SCHOOLKLIMAAT
Het schoolklimaat, zoals door ons gemeten, bestaat uit zes deelaspecten. De beleving
van het informeel klasklimaat en het participatief schoolklimaat, de evaluatie van de
leden en de werking van de leerlingenraad, en het schoolwelbevinden hangen negatief
samen met gevoelens van schoolaliënatie. Vaak worden deelaspecten van het
schoolklimaat gebruikt ter verklaring van andere deelapecten. Daarbij probeert men
doorgaans het schoolwelbevinden te spiegelen aan de kwaliteit van het informeel klasen schoolklimaat (zoals door de leerlingen ervaren). We hebben evenwel gezien dat al
deze aspecten deel uitmaken van eenzelfde ruimer geheel. Het is daarom gemakkelijk,
maar tevens tautologisch, een deelaspect door een ander te verklaren. Zo’n verklaring
is er eigenlijk geen.
Literatuur over andere determinanten van het schoolklimaat (zoals gezinskenmerken,
schoolkenmerken, enz.) is schaars (zie ook Samdal et al., 1998). Het schoolklimaat
wordt wel zeer belangrijk geacht voor het bevorderen van de burgerschapsattituden,
het persoonlijk welbehagen en het leerrendement van leerlingen. Onderzoek toont
echter veel minder belangstelling voor de factoren die het schoolklimaat zelf
beïnvloeden (tenzij men één aspect ervan probeert te verklaren door een ander). Een
van de grote redenen voor deze lacune, is dat de beleving van het schoolklimaat door
leerlingen een subjectieve aangelegenheid is, die men moeilijker kan vatten en waarop
men moeilijker kan inwerken.1
Het is nochtans zeer belangrijk een beeld te krijgen van de oorzaken van het
schoolklimaat. De subjectieve beleving van het schoolklimaat blijkt doorgaans veel
belangrijker te zijn dan meer objectieve, structurele of organisatorische
schoolkenmerken. Zo komt men in het kader van het schooleffectiviteitsonderzoek
vaak tot de conclusie dat subjectieve maten van het schoolklimaat een grotere
predictieve waarde hebben op de schoolprestaties dan pure objectieve maten zoals de
schoolstructuur (Brutsaert, 1986). Zelfs al is de invloed van de school op de beleving
van het schoolklimaat niet zo groot, het is toch belangrijk te weten welke factoren
ertoe leiden dat het schoolklimaat positief wordt ervaren.

1

In vorig onderzoek werd dit overduidelijk toen bleek dat het schoolwelbevinden grotendeels buiten de
school wordt gevormd (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998).
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8.1

RESULTATEN MULTILEVELANALYSE OP SCHOOL-

KLIMAAT
Negen procent van de totale variantie in de beleving van het schoolklimaat kan
worden toegeschreven aan het schoolniveau. Dit wijst op een betekenisvolle totale
invloed van de school, maar niet op een grote invloed, toch niet als men rekening
houdt met het feit dat het eigenlijk over de beleving van het schoolklimaat gaat. In
ander onderzoek werd trouwens ook gevonden dat scholen weinig vat hebben op het
schoolwelbevinden of de schoolbeleving van jongeren (Verhoeven, Vandenberghe &
Vandamme, 1992; Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998). Een groot deel van de
variatie in schoolklimaat vindt dus zijn oorsprong buiten de school en wordt als het
ware meegebracht naar school.

171

Tabel 1: Resultaten van de multilevelanalyse op schoolklimaat

Parameters
Constante
Sekse (0=jongen)
Leerjaar (0=vierdes)
Christelijk (0=onverschillig)
Vrijzinnig (0=onverschillig)
Ooit C-attest gehad (0=neen)
Autonomiestreven
Zelfzekerheid
Perceptie participatiekanalen
Perceptie leerthema’s
Perceptie leefthema’s
Perceptie activiteiten
Lid leerlingenraad (0=neen)
Deelname aan technische
activiteiten (0=neen)
Deelname aan culturele activiteiten
(0=neen)
Gemiddelde leeftijd vierdejaars
Gemiddelde leeftijd zesdejaars
% lid van jeugdvereniging in
school
% deelname aan ontspanningsactiviteiten in school
Bruto intraschoolcorrelatie
Resterende intraschoolcorrelatie
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau o.b.v. alleen
individuele kenmerken
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op
leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van
het totaal
Aantal respondenten

Schatting
eerste model
47.72
1.54
0.88
3.85
1.87
-1.17
-0.18
0.04

-3.76
2.81

Schatting
finaal model
39.92
1.20
n.s.
3.13
1.61
n.s.
-0.16
0.03
0.66
0.60
2.06
0.54
2.55
1.85

SF

Beta

T

0.58
0.30
n.s.
0.42
0.51
n.s.
0.01
0.01
0.08
0.09
0.12
0.13
0.49
0.38

4.45
0.05
n.s.
0.14
0.05
n.s.
-0.22
0.04
0.10
0.08
0.22
0.06
0.06
0.06

68.54
3.95
n.s.
7.47
3.13
n.s.
-18.80
3.07
8.38
6.32
16.98
4.21
5.24
4.82

0.000
0.000
n.s.
0.000
0.002
n.s.
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.46

0.32

0.06

4.62

0.000

n.s.
4.91
-10.03

n.s.
1.24
2.71

n.s.
0.14
-0.09

n.s.
3.96
-3.70

n.s.
0.000
0.000

4.10

1.84

0.06

2.22

0.03

0.09
0.07
0.18

0.09
0.05
0.44

0.30

0.60

0.10

0.22

0.12

0.25

6821

5624

In het algemeen wordt door het model wel een belangrijk deel van de variatie in de
beleving van het schoolklimaat verklaard (25%). Vooral de individuele kenmerken, de
individuele participatie en de perceptie van participatiemogelijkheden, zijn belangrijk
bij het verklaren van de verschillen tussen scholen onderling en tussen leerlingen
binnen die scholen.

172

P

Individuele kenmerken
Meisjes hebben een positievere beleving van het schoolklimaat dan jongens. In vorig
onderzoek stelden we geen genderverschil vast wat het schoolwelbevinden betreft
(Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998). Het schoolwelbevinden is evenwel slechts
een deelaspect van het schoolklimaat. In buitenlands onderzoek kwam men
bijvoorbeeld wel tot de vaststelling dat meisjes hun informeel klas- en schoolklimaat
systematisch positiever beoordeelden dan jongens (Van der Linden & Penninx,
1986b; Samdal et al., 1998). Verklaringen worden hiervoor niet gegeven. Meisjes
percipiëren meer inspraak in de leefgemeenschap van de school, maar zelfs als deze
factor wordt ingebracht in het model (zie finaal model) blijft het genderverschil
bestaan. De effectparameter daalt wel, de verschillende mate van waargenomen
inspraak in leefthema’s is dus deels een verklaring voor de verschillende beoordeling
van het schoolklimaat. In Nederlands onderzoek is wel opgemerkt dat meisjes meer
belang hechten aan een sociaal vriendelijk leefklimaat op school, terwijl bij jongens
de school eerder belang heeft voor de toekomst, in functie van de voorbereiding op
een succesrijke carrière (Matthijssen, 1993). Deze ingesteldheid maakt meisjes
misschien meer vatbaar voor wat er zoal in de leefwereld van de school gebeurt,
waardoor ze deze positiever ervaren.
Leerlingen die levensbeschouwelijk geëngageerd zijn, christelijken nog meer dan
vrijzinnigen, maar beide groepen veel meer dan ongelovigen en onverschilligen,
ervaren een beter schoolklimaat. In vorig onderzoek kwam het hoger positief
schoolwelbevinden van katholieke leerlingen eveneens als een niet geanticipeerd
effect aan het licht (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998).
Het autonomiestreven van leerlingen hangt negatief samen met de beleving van het
klimaat op hun school. Jongeren die een hoge graad van onafhankelijkheid nastreven
en in hun handelen niet willen worden gehinderd door andere mensen en conventies,
beleven de school negatiever. Het autonomiestreven is een van de belangrijkste
effecten in dit model (zie beta-waarde). Het kan er op wijzen dat de school, als een
organisatie die regelvastheid vereist en die leven in groep veronderstelt, het radicale
autonomiestreven fnuikt. Het is ook mogelijk dat dit streven, als element van een
radicaal individualisme, afbreuk doet aan het welbevinden en op die manier ook
bijdraagt tot schoolvervreemding. Het autonomiestreven zou dus wel eens kunnen
wijzen op een opvatting over de relatie tussen individu en samenleving, die afbreuk
doet aan het welbehagen en ongelukkig maakt. Zelfzekere jongeren daarentegen
hebben een positiever beeld van het schoolklimaat. Dit is evenwel het zwakste effect
in het model.
Leerlingen uit het zesde jaar schatten hun schoolklimaat positiever in dan vierdejaars.
Dit in tegenstelling tot binnen- en buitenlands onderzoek. Zo vond Brutsaert (1986)
173

dat de schoolbetrokkenheid van leerlingen afnam in de loop van de secundaire studies.
Ook Mertens en Vandamme (2000) stelden een negatieve relatie tussen leerjaar en
schools welbevinden vast. In een vergelijkende studie in vier landen (Finland,
Noorwegen, Letland en Slovakije) rapporteerden de onderzoekers een slechter
schoolklimaat naarmate leerlingen in hogere graden zaten. De onderzoekers
verklaarden dit door het feit dat oudere leerlingen kritischer zijn. Bovendien legt de
school hen ook hogere eisen op, waaraan ze minder gemakkelijk kunnen voldoen. Het
is met andere woorden moeilijker om de verwachtingen van de school na te komen,
waardoor ze de school als geheel negatiever gaan beleven (Samdal et al., 1998). We
kunnen dit evenwel niet uit onze gegevens afleiden. Een mogelijke verklaring waarom
wij wel een positieve relatie vinden, is dat we alleen zesdes met vierdes vergelijken.
Indien we ook andere leerjaren zouden bevraagd hebben (zoals in de vermelde
onderzoeken), zou het algemeen plaatje er misschien anders uitzien. Anderzijds
hebben we in onze analyses meer participatie- en schoolgebonden variabelen getoetst.
Zo ervaren oudere leerlingen in onze steekproef misschien een beter schoolklimaat,
omdat ze meer verantwoordelijkheid krijgen dan jongere leerlingen. We hebben
immers gezien dat zesdejaars meer te kennen gaven inspraak te krijgen in thema’s
betreffende het schoolleven. In het uiteindelijk model, waarin de verschillen in
perceptie en verschillen in participatie zijn opgenomen, is de significant hogere score
van de zesdes wegverklaard. Er zijn dan ook aanwijzingen dat zesdes een beter
schoolklimaat ervaren doordat ze meer inspraakmogelijkheden percipiëren en meer
betrokken zijn bij extracurriculaire activiteiten.
Verder beleven leerlingen die ooit een C-attest hebben gehad hun schoolklimaat
minder goed. Ook dit effect verdwijnt echter als we rekening houden met het beeld
dat de leerling in kwestie heeft van de participatie- en inspraakmogelijkheden op zijn
of haar school. Leerlingen met een C-attest, die het gevoel hebben dat ze inspraak
krijgen in de school, zullen hun school dus niet negatiever ervaren.
Een van de belangrijkste factoren in het verklaren van het schoolklimaat is, volgens
buitenlands onderzoek, de eigen participatie van leerlingen. Leerlingen die op
enigerlei wijze participeren op school, beoordelen alle facetten van het schoolklimaat
beter (Epstein, 1981; Holland & Andre, 1987; Jacobs & Chase, 1989; Marsh, 1992;
Quiroz et al., 1996; Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998; Harber, 1998; Eccles &
Barber, 1999). Participatie brengt immers positieve schoolattituden teweeg, zo stellen
zij. De persoonlijke relaties tussen leerlingen en leerkrachten zouden verbeteren
(Holland & Andre, 1987); de identificatie met en de betrokkenheid bij de school, en
de waarden die de school nastreeft, zouden verhogen (Epstein, 1981; Marsh, 1992;
Quiroz et al. 1996); de schoolaliënatie, vooral bij leerlingen die lid zijn van de
leerlingenraad, zou worden tegengegaan (Holland & Andre, 1987; Eccles & Barber,
1999). We vinden dit ook terug, hoewel de aard van de activiteit evenwel
doorslaggevend blijkt. Leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad, leerlingen die
deelnemen aan technische activiteiten en zij die actief zijn op cultureel vlak, hebben
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een positievere schoolbeleving. In ander onderzoek komt deze differentiatie niet
terug: het lidmaatschap van de leerlingenraad wordt wel algemeen erkend als beste
medium voor het tegenwerken van schoolaliënatie en schoolmachteloosheid (gevoel
dat men weinig of geen invloed heeft op schoolaangelegenheden), maar alle andere
soorten activiteiten (zij het nu sociale-, culturele-, sportieve- of eerder beroepsgerichte
activiteiten, …) zouden de gehechtheid aan de school eveneens bevorderen (o.a.
Holland & Andre, 1987; Eccles & Barber, 1999).
Leerlingen die het gevoel hebben inspraak te krijgen in thema’s die het onderwerp
zijn van het schoolleven, rapporteren een beter schoolklimaat. De thema’s aangaande
de leeromgeving zijn belangrijk, maar vooral de mate van inspraak in thema’s
betreffende het schoolleven is doorslaggevend (en samen met het autonomiestreven
het belangrijkste effect in het model). Ook in het buitenland kwam naar voren dat
leerlingen die hun zeg hadden over bepaalde aspecten van het schoolleven en de
schoolorganisatie (zoals de schoolregels, de schoolproblemen, de georganiseerde
activiteiten, …) en die een zekere verantwoordelijkheid kregen, zich positiever
uitspraken over hun school (Epstein, 1981; Osler & Starkey, 1998; Samdal et al.,
1998). Het participeren op zich is dus niet alleen belangrijk, nog relevanter is de mate
van inspraak die aan de leerlingen wordt verleend.
Ook het beeld van het aantal participatiekanalen die voor de leerlingen worden
ingericht en het aantal soorten activiteiten die worden georganiseerd, hebben een
belangrijke invloed op de beleving van het schoolklimaat. Als leerlingen een ruime
waaier aan participatiemogelijkheden percipiëren, geven ze een positievere
beoordeling van hun schoolklimaat. Ook in het buitenland wees men op het belang
van een groot aanbod aan mogelijkheden (Hepburn, 1984; Holland & Andre, 1987).
Het is evenwel niet duidelijk hoe ze dit aanbod hebben opgemeten. Uit ons onderzoek
blijkt immers dat het aanbod zoals door de leerlingen gepercipieerd belangrijk is, niet
het aanbod dat de schoolhoofden weergaven. Dit is een betekenisvolle bevinding:
kanalen of activiteiten die in de school aanwezig zijn, zonder dat leerlingen er
voldoende van op de hoogte zijn, hebben geen effect. Onderzoek dat alleen via
directies nagaat welke kanalen of soorten activiteiten er bestaan om het democratisch
of leerlinggericht gehalte van een school voor de leerlingen te evalueren, kan zijn doel
dan ook voorbijschieten. Een dergelijke schoolevaluatie in functie van de leerlingen,
zonder deze leerlingen aan het woord te laten, is er immers geen. Welk nut heeft een
‘democratische school’, als de leerlingen de aanwezige participatie- en
inspraakmogelijkheden niet als dusdanig kennen en ervaren?

Schoolkenmerken
Scholen waar de gemiddelde leeftijd van de zesdejaars hoger ligt, worden gekenmerkt
door een betere beleving van het schoolklimaat. Dit verschil wordt zelfs groter als we
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het beeld dat de leerlingen hebben van hun participatie- en inspraakmogelijkheden in
beschouwing nemen. Anderzijds merkt men ook dat wanneer de gemiddelde leeftijd
van de vierdes hoger is, het schoolklimaat slechter wordt geëvalueerd. Dit effect
verdwijnt echter als we rekening houden met de perceptie van de inspraak in het
schoolleven. Met andere woorden, een oudere schoolpopulatie zal het schoolklimaat
niet slechter beoordelen als ze het gevoel heeft dat de school veel inspanningen levert
om hen te betrekken bij de organisatie van de school.
De participatiecultuur van een school is ook voor het schoolklimaat belangrijk. Hoe
hoger het percentage leerlingen dat deelneemt aan ontspanningsactiviteiten, hoe
positiever de leerlingen het schoolklimaat inschatten (ook zij die niet deelnemen aan
de ontspanningsactiviteiten).
Opvallend is echter dat naarmate het percentage leerlingen dat lid is van een
jeugdvereniging hoger ligt, het schoolklimaat slechter wordt beoordeeld. Dit komt
misschien door het feit dat dergelijke leerlingen hun netwerk aan vrienden en relaties
eerder buiten de school opbouwen, waardoor de school voor hen minder belang heeft.
Jeugdbewegingen en jeugdhuizen worden ook wel gekenmerkt door een relatief hoge
mate aan inspraak en verantwoordelijkheid van de participanten, waardoor deze
jongeren de lat voor de school misschien hoger leggen dan andere jongeren. Dit zijn
evenwel slechts speculaties die we met onze data niet echt kunnen toetsen. Wat we
wel weten, is dat de beste vrienden van jongeren die betrokken zijn in het jeugdwerk
zich significant meer buiten de school bevinden, en dat leerlingen die lid zijn van een
jeugdvereniging significant meer belang hechten aan informele inspraak op school
dan leerlingen die geen lid zijn. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor de relevantie
van de twee geformuleerde verklaringen. Wanneer we echter de variabele ‘al dan niet
een beste vriend op school’ aggregeren op schoolniveau, en dus kijken naar het
percentage leerlingen dat een beste vriend buiten de school heeft, merken we dat dit
niet significant is en dat het percentage leerlingen dat lid is van een jeugdvereniging
nog steeds negatief samenhangt met de beleving van het schoolklimaat.
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Niet-significante kenmerken
Andere individuele- en schooleffecten, die we op basis van de literatuur hadden
verwacht, werden niet bevestigd. Leerlingen uit het algemeen vormend-, technisch- of
beroepsonderwijs, vertonen onderling geen noemenswaardige verschillen op het vlak
van de evaluatie van het schoolklimaat. We vinden evenmin verschillen naargelang
het onderwijsnet waarin de leerlingen zitten (voor een gelijkaardige bevinding, zie
Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998). Terwijl buitenlands onderzoek spreekt over
een lagere schoolsatisfactie en een negatievere beleving van het klas- en
schoolklimaat bij leerlingen uit technische- en beroepsafdelingen (Moos & David,
1981; Van der Linden & Penninx, 1986b; Eder, 1998), treden er in onze gegevens in
dat opzicht geen significante verschillen tussen de onderwijsvormen op.
Ander onderzoek vond dan weer dat de mate van positieve schoolbeleving deels
afhing van de vriendenkring op school. Als jongeren een of meerdere goede vrienden
hebben in de school, zouden ze zich beter voelen op school (Dubet, 1991;
Matthijssen, 1993). Dit aspect blijkt echter niet relevant voor de ervaring van het
schoolklimaat. Ook de subjectieve populariteit van de leerlingen is net niet significant
(zie ook Van der Linden & Dijkman, 1989). Leerlingen die zich populair inschatten
beleven het klimaat op school niet anders dan leerlingen die zich als minder populair
beschouwen.
We vinden in onze steekproef ook geen invloed terug van de schoolgrootte. In grote
scholen zou de aliënatie van de leerlingen hoger liggen, en de beleving van het klasen schoolklimaat lager (Ehman, 1980; Newman, 1981), maar dit kenmerk bleek
allerminst significant.
Scholen met een leerlingenraad verschillen niet significant van scholen zonder een
leerlingenraad. Ook de formele organisatie van de leerlingenraad heeft in het geheel
geen invloed op de beleving van het schoolklimaat. Zo had men bijvoorbeeld kunnen
verwachten dat in scholen waar de leden van de leerlingenraad worden aangeduid
(zonder verkiezingen) door medeleerlingen of leerkrachten, de evaluatie van (een
aantal aspecten van) het schoolklimaat negatiever had kunnen zijn. De formele
organisatie van de leerlingenraad heeft echter geen rechtsreekse invloed op de
ervaring van het schoolklimaat. De inspraakmogelijkheden van de leerlingen
daarentegen zijn zeer belangrijk, en hierop heeft de organisatie van de leerlingenraad
wel een effect (zie hoofdstuk 6). In scholen waar leerlingenraden van een zekere
ondersteuning kunnen genieten, in de gedaante van het aantal communicatiekanalen
van de leerlingenraad naar de leerlingen toe, de bevoegdheden van de leerlingenraad,
de beschikbaarheid van een eigen ruimte, van vorming voor de leden en van een
budget, percipiëren leerlingen een hogere mate van inspraak in de leefomgeving van
de school.
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We vinden ook geen invloed van de visie van de schoolhoofden op participatie terug.
Het schoolklimaat, en de beleving ervan door leerlingen, wordt mede bepaald door
andere schoolactoren. Zo zouden scholen waarvan het schoolhoofd vooral de nadruk
legt op prestatiebevordering, in een eerder autoritaire sfeer van orde en tucht,
gekenmerkt zijn door een negatievere schoolbeleving van hun leerlingen (zie ook
Samdal et al., 1998). De verwachtingen en opvattingen van de schoolhoofden met
betrekking tot de rol van participatie op school, vertonen echter geen enkele
samenhang met het schoolklimaat. Misschien zijn het eerder de verwachtingen en
opvattingen van de leerkrachten, die veel dichter bij de leerlingen staan dan de
schoolhoofden, die de schoolbeleving van leerlingen beïnvloeden (zie ook Elchardus,
Kavadias & Siongers, 1998). Leerkrachten werden evenwel in het kader van dit
onderzoeksopzet niet bevraagd.
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8.2

CONCLUSIE

De beleving van het schoolklimaat wordt grotendeels buiten de school gevormd. Ons
model verklaart 25% van de totale variatie in die beleving. Negen procent van die
totale variatie kan worden toegeschreven aan het schoolniveau. Dat is geen
onbelangrijk deel van de verklaarde variatie, maar wijst er toch op dat men
schoolwelbevinden en de beleving van het schoolklimaat zeker niet mag beschouwen
als aangelegenheden die de scholen in handen hebben. Zij kunnen er een invloed op
uitoefenen, maar moeten daarbij zeker rekening houden met de invloed van de
omgevingsfactoren, zoals de instroom.
De individuele kenmerken van de leerlingen hebben een aantal belangrijke en
belangwekkende effecten. Meisjes ervaren het schoolklimaat positiever. Ook
christelijke en (in mindere mate) vrijzinnige jongeren hebben een positievere
schoolbeleving. Het autonomiestreven van de leerlingen doet daarentegen afbreuk aan
de schoolbeleving. Die invloeden maken duidelijk dat cultuur – levensbeschouwelijke
engagementen en opvattingen over de relatie individu en samenleving – een invloed
kunnen hebben op het welbehagen of onbehagen dat men in de leefomgeving ervaart.
Het beschreven autonomiestreven (Elchardus en Lauwers, 2000) en het afhaken van
levensbeschouwelijk engagement of detraditionalisering, kunnen worden beschouwd
als aspecten van individualisering. Zij wijzen op de problematische kanten van die
ontwikkeling en haar bijdrage tot de groei van onbehagen.
De invloed van de school op de beleving van het schoolklimaat loopt volkomen via de
participatie en de perceptie van de participatiemogelijkheden, wat het belang van
participatie en van de perceptie ervan, duidelijk in de verf zet. Participerende jongeren
geven een positievere beoordeling van het klimaat dat in hun school heerst. Het is
evenwel niet de participatie op zich die positieve attituden ten overstaan van de school
losweekt. Wel de aard van de activiteit is doorslaggevend: zo vinden we een positieve
samenhang tussen de beleving van het schoolklimaat en het lidmaatschap van de
leerlingenraad, en de deelname aan culturele en technische activiteiten. Beleidsmatig
betekent dit dat men zich op het stimuleren van die activiteiten kan toeleggen, maar
daarbij dient men toch voor ogen te houden dat participatie en inspraak cumulatief en
zelfaanzwengelend werken.
Daarenboven is de perceptie van de inspraak- en participatiemogelijkheden ook
relevant, waarschijnlijk relevanter dan de daadwerkelijke participatie en inspraak (in
de mate dat men dat onderscheid kan maken). Los van de eigen participatie en
(vermeende) inspraak, zijn de participatiemogelijkheden die een school haar
leerlingen biedt, belangrijk. Zelfs voor leerlingen die niet aan activiteiten deelnemen,
vertoont de mate van het waargenomen activiteiten- en kanalenaanbod een positieve
samenhang met de evaluatie van het schoolklimaat. Het in rekening brengen van de
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leerlingpercepties werpt dus zeker zijn vruchten af. Indien we louter de inspraak- en
participatiemogelijkheden zoals door de schoolhoofden weergegeven, in rekening
hadden gebracht, hadden we – verkeerdelijk weliswaar – moeten concluderen dat het
aantal kanalen, het aantal extracurriculaire activiteiten en de mate van verleende
inspraak, niet bijdragen tot een positief schoolklimaat.
Indien leerlingen het gevoel hebben dat ze veel inspraak en verantwoordelijkheid
krijgen in de leefomgeving van de school, percipiëren ze het klimaat op de school
beter. Dit is het sterkste effect in het model. De kritiek die soms wordt geuit als
zouden leerlingen ontgoocheld raken door alleen of vooral inspraak te krijgen in de
leefwereld van de school (o.a. Rowe, 1996), kan dus ten dele worden ontkracht.
Leerlingen hebben alleen een negatievere schoolbeleving als ze weinig tot geen
inspraak in de leefgemeenschap percipiëren. Vele schoolhoofden vertelden ons dat de
interesse van leerlingen niet verder reikt dan praktische, materiële of ludieke
aangelegenheden. Hun diagnose blijkt alvast waar in de zin dat leerlingen daar
inderdaad veel belang aan hechten. De mate waarin ze dergelijke
inspraakmogelijkheden zien, heeft een groot effect op de wijze waarop ze de school
beleven. De meerderheid van de schoolhoofden beoordeelden die “beperkte,
materialistische” belangstelling nogal negatief. Dat soort inspraak mag, wat zijn
gevolgen betreft, toch niet worden getrivialiseerd. Het maakt het leven op school
blijkbaar veel aangenamer.
Uit het belang van inspraakmogelijkheden in de leefgemeenschap, mag niet worden
besloten dat inspraak in de leeromgeving onbelangrijk is, integendeel. Dergelijke
inspraak vertoont ook een positieve samenhang met de beleving van het
schoolklimaat, maar minder sterk. Dit zou kunnen te wijten zijn aan het feit dat
leerlingen – over alle scholen heen – doorgaans zeer weinig te zeggen hebben over
onderwijsmateries. Zij wensen echter meer inspraak in thema’s die zich richten op de
structurele of onderwijskundige zaken (zie hoofdstuk 3). Dat onderstreept toch het
belang van dit weliswaar meer bescheiden effect.
In de volgende twee hoofdstukken gaan we na of er een samenhang bestaat tussen het
schoolklimaat en het persoonlijk welbehagen enerzijds, het schoolklimaat en de
burgerzin anderzijds. De aard van deze samenhang kunnen we, zoals bij de andere
modellen, niet nagaan. Toch hebben we ervoor gekozen die modellen te presenteren
met als afhankelijke variabelen het welbehagen respectievelijk de burgerzin van de
leerlingen. Dit is deels ingegeven door de literatuur, die doorgaans de positieve
effecten van het schoolklimaat op waarden en welbehagen rapporteert. Het had echter
even goed andersom kunnen worden gepresenteerd. Zo is het inderdaad moeilijk om
te geloven dat het schoolklimaat de relatie met de ouders (een van de deelaspecten
van de component ‘persoonlijk welbehagen’) zou kunnen doen verbeteren. Daarom
hebben we naast het model dat in het volgende hoofdstuk wordt voorgesteld, ook een
model uitgevoerd waarbij de invloed van welbehagen op schoolklimaat wordt
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nagegaan. Dit model is in bijlage 5 weergegeven. Het persoonlijk welbehagen hangt
inderdaad sterk samen met de beleving van het schoolklimaat, en is samen met de
gepercipieerde inspraak in leefthema’s de belangrijkste variabele bij het verklaren van
het schoolklimaat. Wat opvalt is dat door het invoeren van het persoonlijk
welbehagen, het belang van de eigen participatie wegvalt. De waargenomen inspraaken participatiekanalen blijven wel significant, alsook de net gerapporteerde
achtergrondkenmerken sekse, levensbeschouwing en autonomiestreven. Dit
onderstreept nogmaals het belang van de waargenomen inspraak- en
participatiemogelijkheden.
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HOOFDSTUK 9 HET PERSOONLIJK WELBEHAGEN
In heel wat benaderingen van de participatie en de inspraak wordt, zoals reeds gemeld, de
nadruk gelegd op de effecten “hier en nu” van die instellingen. In die optiek worden
deelname aan het extracurriculum en inspraak in de school, beschouwd als rechten van
jongeren. Zo gezien, dienen ze zelfs niet te worden geëvalueerd. Toch vindt men bij de
aanhangers van die visie een aantal auteurs die haar verdedigen met het argument dat de
rechten op participatie en inspraak dienen te worden gerespecteerd omdat dit bijdraagt tot
het welbevinden en welbehagen van de leerlingen (o.a. Ochaíta & Espinosa, 1997; Osler
& Starkey, 1998). Omdat dit argument herhaaldelijk opduikt, menen we dat we
participatie aan de hand van dat criterium moeten evalueren. We zullen dan ook toetsen
of een verband tussen participatie en het welbevinden van de leerlingen kan worden
waargenomen.
Dit verband zal worden onderzocht aan de hand van de derde dimensie uit onze
factoranalyse. Op deze dimensie laden de schalen voor zelfbeeld, negatief toekomstbeeld,
de relatie met vader en moeder. In de literatuur worden de diverse componenten van deze
dimensie vaak apart onderzocht. Daarbij wordt de relatie met de ouders gebruikt om het
psychisch welzijn te duiden (Rosenberg, 1965; Hooge, Vandoorne, Goedseels &
Walgrave, 2000). Zo’n benadering loopt ons inziens een groot risico tot tautologische
besluiten te leiden. Wij vatten welbevinden hier in elk geval ruimer op dan psychisch
welzijn. Het heeft niet alleen betrekking op hoe de leerlingen zichzelf zien, maar ook op
de manier waarop ze de kwaliteit van de contacten met belangrijke personen, zoals hun
ouders, percipiëren en op de wijze waarop zij zich in de tijd situeren (het toekomstbeeld).
Dat de relatie met de ouders hoog correleert met waarden over het zelf, hoeft niet echt te
verwonderen. Het gezin is het milieu waarin de eerste stappen naar een zelfbewust
individu worden gezet. Deze dimensie slaat meer op de kwaliteit van het leven van de
jongeren. Daarom zullen we hier spreken van persoonlijk welbehagen, dit in tegenstelling
tot het maatschappelijk (on)welbehagen uit het volgende hoofdstuk. Persoonlijk
welbehagen of welbevinden wijst op een goede relatie met vader en moeder, op een
optimistische kijk op de toekomst en een positief zelfbeeld.
Het welbevinden van jongeren maakt geregeld onderwerp uit van
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Meestal wordt het beperkt tot het psychisch
welbevinden omdat dit aansluit met het wijd verspreid beeld van de adolescentiefase als
een psychisch onstabiele en problematische periode (Hall, 1907). Deze psychische
spanningen zouden ook de bron vormen voor conflicten tussen ouders en jongeren.
Diverse empirische onderzoeken hebben echter aangetoond dat dit beeld sterk overdreven
is. De meeste jongeren kennen een vrij onproblematische adolescentie en met die ruzies
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tussen jongeren en ouders valt het ook wel mee (Bouverne-De Bie, 1993; Perreijn, 1993;
Hooge, Decaluwé en Goossens, 2000). Niettemin heeft het beeld van de adolescentie als
turbulente periode geleid tot een uitgebreide literatuur waarbij verschillen in (psychisch)
welbevinden worden verklaard via biologische, psychologische en sociale factoren. In dit
onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in de sociale invloeden op het persoonlijk
welbehagen van de onderzochte leerlingen. In een overzichtsartikel somt Perreijn (1993)
zeven maatschappelijke evoluties op die volgens de literatuur verklaren waarom er
verschillen in het welbevinden van jongeren bestaan. We kunnen die eigenlijk
samenvatten tot vier belangrijke visies op welbehagen van jongeren.
Eén belangrijke visie wijst op de rol van het wegvallen van traditionele scripts voor het
inrichten van het leven. Het verdwijnen van dwingende rollen biedt jongeren enerzijds
meer vrijheid om hun leven in te richten op de manier die ze zelf willen. Anderzijds
veroorzaakt het grotere gevoelens van onzekerheid. Jongeren ervaren deze onzekerheden
veel sterker dan volwassenen omdat ze juist in de adolescentiefase geconfronteerd
worden met vragen over persoonlijkheid en sociale identiteit. Ze moeten onder andere
beslissen over beroepsoriëntatie, seksualiteit, eventuele gezinsvorming, enzovoort. De
maatschappij is echter steeds minder in staat om jongeren kaders aan te reiken die een
antwoord bieden op deze vragen. Niet alleen het verdwijnen van interpretatieschema’s,
maar ook de tegenstrijdigheid tussen maatschappelijke discoursen en de dagelijkse
praktijk zorgt voor extra verwarring. Perreijn (1993) beweert dat vooral meisjes met dit
laatste geconfronteerd worden. Enerzijds proclameert de maatschappij een absolute
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar in de praktijk worden meisjes en vrouwen
geconfronteerd met een ongelijke arbeidsverdeling in het gezin, minder kansen op de
arbeidsmarkt en lagere lonen. Jongeren die in hun leven meer onduidelijkheden en
ambivalenties kennen, zullen volgens deze invalshoek een lager welbevinden hebben.
Naast het verdwijnen van interpretatiekaders wordt vaak gewezen op het belang van het
sociaal netwerk voor het persoonlijk welbehagen. Zo onderscheidt Hamburg (geciteerd in
Diekstra, 1992) vier sociale basisbehoeften bij jongeren. De invulling van deze
basisbehoeften leidt tot een betere levenskwaliteit. Deze behoeften zijn: het zich
opgenomen voelen in een groep, het uitvoeren van taken die waardevol geacht worden
door de sociale omgeving, de behoefte om ‘iemand’ te zijn en de behoefte aan stabiele en
voorspelbare relaties op emotioneel en lichamelijk gebied. Zo komt Rosenberg (1965 :
199) tot de conclusie dat jongeren met een laag zelfbeeld minder deel uitmaken van
informele groepen zoals vriendengroepen. Naast vrienden, vormt ook het gezin een
belangrijke sociale schakel voor jongeren. Vooral de gezinsstructuur en het verdwijnen
van het traditioneel gezinsverband heeft veel aandacht gekregen in het onderzoek naar
welbevinden. Echtscheiding en hertrouw van de ouders hebben een kleine, negatieve
invloed op de zelfwaardering van jongeren (Rosenberg, 1965) en op de relatie met de
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ouders (Vandoorne, Decaluwé en Vandemeulebroecke, 2000). Deze laatste auteurs
vinden dat diverse aspecten van de beleving van de ouder-kind relatie verschillen
naargelang gender, leeftijd, de sociaal-economische situatie van het gezin, gezinsgrootte,
echtscheiding van de ouders en de woonsituatie na de echtscheiding (inwonen bij vader
of moeder). Ook de materiële leefomstandigheden van het gezin zouden de ouder-kind
relatie beïnvloeden (Bouverne-De Bie, 1993). Bepaalde onderzoekers vinden een
negatieve impact van de tewerkstelling van de moeder op het welbevinden van jongeren
(Milne et al., 1986; Belsky & Eggebeen, 1991). Anderen vinden dan geen of een geringe
impact op een beperkte groep jongeren (Brutsaert, 1993; Van Houtte, 1998).
Het toegenomen belang van onderwijs in onze maatschappij kan volgens sommige
auteurs tot gevoelens van onwelbehagen leiden bij bepaalde jongeren. Zo stelt de Deense
jeugdsocioloog Qvortrup (1994) dat de school in het leven van jongeren dezelfde
betekenis vervult als werk in het leven van volwassenen. Falen, het gevoel hebben dat
men een lagere positie inneemt, kan een invloed hebben op het persoonlijk welbehagen
van jongeren. Zo hebben ASO-leerlingen een hoger zelfbeeld dan leerlingen uit het
beroepssecundair onderwijs. Deze laatsten scoren dan weer significant hoger voor sociale
demotie (Elchardus et al., 1999). Jongeren uit de B-stroom en het BSO kennen een iets
lager welbevinden dan leerlingen uit andere onderwijsvormen (Hooge, Vandoorne,
Goedseels & Walgrave, 2000). Het meritocratisch karakter van de school wordt ook vaak
ingeroepen als verklaring voor een lager welbehagen. Jongeren die geen normale
schoolloopbaan kennen, zouden een grotere faalangst hebben en zouden meer onzeker
zijn (Raes, 1997), voelen zich iets meer sociaal gedemotiveerd (Pelleriaux, 2000) en
hebben een negatiever toekomstbeeld (Van Damme, 1992).
Sociale (of juister, educatieve) mobiliteit kan ook een oorzaak zijn van minder
persoonlijk geluk. Engel en Hurrelman (1989) wijzen erop dat de verhoogde
democratisering van het onderwijs statusonzekerheid met zich meebrengt. Jongeren uit
sociaal lage milieus die hogere studies aanknopen, moeten in zekere zin breken met hun
ouderlijk milieu. Ook het tegenovergestelde, sociale daling of tenminste de dreiging
ervan, zou leiden tot spanningen met ouders en een negatief toekomstbeeld. Het niet
beantwoorden aan de academische aspiraties van de ouders, zorgt voor een negatief
zelfbeeld en emotionele problemen.
Zoals reeds gezegd wordt ook aan participatie en inspraak op school een invloed op het
welbehagen toegedicht. Ochaíta & Espinosa (1997) onderlijnen dat leerlingen die
betrokken worden bij schoolbeslissingen hun familierelaties beter inschatten. Marsh
(1992) vond een verband tussen betrokkenheid en verwachtingen van de ouders enerzijds
en de participatie van leerlingen anderzijds. Andere auteurs wijzen dan weer op het
belang van participatie en inspraak voor het persoonlijk welbehagen en/of het zelfbeeld
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(Harber, 1998; Harber & Trafford, 1999; Holland & André, 1987; McNeal, 1998; Marsh,
1992; Samdal et al., 1998, Eccles & Barber, 1999). Van de extracurriculaire activiteiten
zijn het vooral sportactiviteiten die in de internationale literatuur worden aangestipt als
bevorderlijk voor de zelfwaardering (Marsh, 1992; Lancet, 1996; Eccles & Barber, 1999;
Dobosz & Beaty, 1999). In zijn klassiek werk ‘Society and the Adolescent Self-Image’
onderzocht ook Rosenberg (1965) het verband tussen participatie en zelfwaardering. Hij
stelde inderdaad een verband vast. Jongeren met een laag zelfbeeld participeerden
significant minder aan het extracurriculum dan jongeren met een hoog zelfbeeld.
Rosenberg keert in zijn boek de richting van het verband om. Een lage zelfwaardering
vormt een drempel om te participeren. Hij merkt echter op dat het evengoed andersom
kan zijn en dat het waarschijnlijker is dat er een wisselwerking tussen beide bestaat. Om
de juiste richting van het verband te bepalen, is longitudinaal onderzoek nodig. Het enige
longitudinaal onderzoek dat voorhanden is, kwam tot de conclusie dat participatie aan
sport het academisch en sociaal zelfbeeld bevorderde (Marsh, 1992).

9.1

MULTILEVELMODEL OP PERSOONLIJK WELBEHAGEN

Net als in de vorige analyses werd geopteerd om te onderzoeken of de school een invloed
heeft op het persoonlijk welbehagen van de leerlingen en aan wat we deze invloed
kunnen toeschrijven. Het nulmodel van de multilevelanalyse leert echter dat er bitter
weinig verschillen bestaan tussen scholen qua persoonlijk welbehagen van de leerlingen.
Nog geen 2% van de variatie in persoonlijk welbehagen van de ondervraagde leerlingen
kan worden toegewezen aan het schoolniveau. Omdat het schooleffect zo miniem is,
opteren we om persoonlijk welbehagen niet via een multilevelanalyse, maar via een
unilevel ancova-model te onderzoeken.
Het geringe effect van het analyseniveau ‘school’ impliceert niet dat de school geen
impact heeft op het persoonlijke welbehagen van de leerlingen, wel dat scholen onderling
niet of nauwelijks verschillen in de bijdrage die zij daaraan leveren. Uit dat gebrek aan
variatie kan men wel besluiten dat wat scholen ook doen, waarin ze ook verschillen,
weinig of niets uitmaakt voor het welbevinden.
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9.2

UNILEVELMODEL OP PERSOONLIJK WELBEHAGEN

Dit model wordt in verschillende stappen opgebouwd in navolging van de
multilevelmodellen uit de vorige analyses. Dezelfde variabelen worden gebruikt om het
welbevinden te bestuderen. Eerst onderzoeken we individuele verschillen in persoonlijk
welbehagen. In een tweede stap bekijken we de invloed van participatie op het
persoonlijk welbehagen, zowel van feitelijke deelname als de perceptie van participatie.
In deze laatste stap zullen we echter uitdrukkelijk rekening houden met de beleving van
het schoolklimaat. Het schoolklimaat wordt sterk beïnvloed door participatie en de
perceptie ervan. Om te achterhalen of deze twee aspecten een directe invloed hebben op
het persoonlijk welbehagen van een leerling moeten we bijgevolg rekening houden met
het schoolklimaat. Aangezien de effecten echter weinig verschilden tussen het eerste en
het finaal model, rapporteren we hier alleen het finaal model.
Alle effecten – behalve de schoolvariabelen – die ook in de multilevelmodellen werden
getest, zijn in de analyse betrokken. Om de tabellen overzichtelijk te houden, werden
opnieuw alleen de significante effecten opgenomen. In de tabel is op de eerste rij het
algemeen gemiddelde opgenomen. Dit is het gemiddelde voor alle leerlingen, als we geen
rekening houden met de achtergrond van de leerlingen. Het tweede deel van de tabel
heeft betrekking op de factoren. De tweede kolom (de bruto-afwijking) biedt per
categorie van de factor een beeld van de afwijking van die groep van het algemeen
gemiddelde, zonder dat we rekening houden met de andere variabelen in het model. Zo
kunnen we bijvoorbeeld afleiden dat jongens gemiddeld 65.39 scoren op de schaal en
meisjes gemiddeld 63.16. In de derde kolom (het netto-effect) vinden we de verschillen
terug na controle van alle andere variabelen in het model. Zo zien we dat het brutoverschil dat we gevonden hebben tussen jongens en meisjes nog groter wordt na controle
voor de andere variabelen. De eta is een maat voor het bruto-effect, het effect zonder
controle voor de andere variabelen. De maat voor het relatieve belang van de factor in het
totale model vinden we in de beta-kolom terug.
Het derde deel van de tabel heeft betrekking op de covariaten (de continue variabelen).
Hiervoor hebben we slechts één maat, B. Dit is de regressiecoëfficiënt tussen de
respectievelijke covariaten en de afhankelijke variabele. Dit is echter geen
gestandaardiseerde maat. We kunnen dan ook geen uitspraak doen over het relatieve
belang van de covariaten op basis van deze B. Daarom hebben we het model opnieuw
gedraaid, waarbij telkens één extra covariaat werd ingevoerd. Door de extra verklaarde
variantie die de covariaat bijdraagt aan het model, kunnen we een zicht krijgen van het
extra-effect van de covariaat. Dit is gerapporteerd in de laatste kolom (onder extra R²).
Het blijft echter onmogelijk om het relatieve belang van de covariaten in het model met
deze analysetechniek te kennen.
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Het laatste deel van de tabel geeft een idee van de variantie die we kunnen verklaren met
ons model. Hiervoor is een opsplitsing gemaakt tussen de verklaarde variantie door de
factoren alleen en de verklaarde variantie van het totaalmodel.
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Tabel 1: Resultaten ancova-analyse op persoonlijk welbehagen (N=6414)
Factor

Bruto-

Netto-

afwijking

afwijking

Jongen

1.16

1.66

Meisje

-1.07

-1.50

4des

-.46

-.43

6des

.53

.50

Nooit

.51

.42

Ooit

-1.03

-.86

Nooit

.26

.27

Ooit

-1.20

-1.27

Levensbeschouwing

Onverschillig

-2.42

-.77

**

Andersgelovig

1.41

.83

Christelijk

1.35

.54

Vrijzinnig

-1.04

-.31

Ongelovig

-2.44

-1.33

Nationaliteit

Één van ouders turks of

4.02

3.63

ouders**

marokkaans
-.11

-.10

Minder dan een jaar

-.82

-.72

Meer dan een jaar

1.08

1.21

Geen lief

.18

.10

Eta

Beta

.09

.13

.05

.04

.06

.05

.05

.05

.14

.06

.06

.05

.05

.06

.19

.05

.07

.01

Algemeen Gemiddelde : 64.23
Geslacht**
Leerjaar*
B-attest**
C-attest**

Beide ouders niet turkse of
marokkaanse nationaliteit
Lief ?**

Hoe worden

Als kinderen

-2.82

-.71

leerlingen

Als volwassenen

1.61

.12

behandeld?**

Op de correcte manier

2.02

.61

Deelname

Neen

-.73

.08

sportactiviteiten*

Ja

1.15

-.12
B

Extra R²

Autonomiestreven**

-.16

+.02

Zelfzekerheid**

.11

+.04

Vriendschap als vertrouwensrelatie**

.05

+.01

Aantal beste vrienden*

.06

+.00

Subjectieve populariteit**

1.14

+.02

Schoolklimaat

.21

+.05

Covariaat

Verklaarde variantie (R²) factoren

.08

Verklaarde variantie (R²) factoren en covariaten

.22

** p <.001, * p=0.001
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Een eerste verklaring voor verschillen in welbevinden kan omschreven worden als een
differentiële blootstelling aan het wegvallen van traditionele scripts in onze maatschappij.
De vertrouwde kaders waarin het handelen en denken wordt gevormd, vallen weg
(Dobbelaere, Elchardus, Kerkhofs, Voyé, & Bawin-Legros, 2000). Dat wegvallen heeft
een dubbele betekenis: enerzijds taant de invloed van die kaders waarschijnlijk,
anderzijds zien we dat mensen blind worden voor hun invloed (Elchardus et al., 1999).
Die invloed speelt nog wel, maar wordt niet meer onderkend of erkend en kan daarom
ook geen richtsnoer meer geven aan het leven. Het model toont heel duidelijk de invloed
van die detraditionalisering aan en laat meteen ook zien dat daar een nogal zwaar
emotioneel prijskaartje aan vastzit. Het gebrek aan duidelijke kaders of de blindheid voor
en repressie van die kaders, draagt bij tot onbehagen. Dat blijkt heel duidelijk en op een
heel rechtstreekse manier uit de effecten van de levensbeschouwing en het
autonomiestreven, maar ook, weliswaar op een minder rechtstreekse en minder
eenduidige wijze, uit de effecten van gender en etnische identiteit. We bespreken deze nu
achtereenvolgens.
Het verschil in persoonlijk welbehagen tussen jongens en meisjes, dat ook in ons model
wordt vastgesteld, wordt in de literatuur dikwijls geduid als een gevolg van
detradionalisering. Het leven van meisjes kent, volgens die uitleg, een grotere
ambivalentie door de tegenstelling tussen het discours van gelijkheid en de dagdagelijkse
ongelijke verdeling van het werk. De belangrijkste factor in het model blijkt inderdaad
het verschil tussen jongens en meisjes te zijn. Jongens voelen zich (veel) beter in hun vel
dan meisjes. Dit onderscheid werd ook in ander onderzoek gevonden (Brutsaert, 1986;
Perreijn; 1993; Hooge, Decaluwé & Goossens, 2000). Het is echter de vraag of dit
verschil volledig kan worden toegeschreven aan grotere onduidelijkheden en
tegenstrijdigheden van de hedendaagse genderrol van meisjes. Er kan evengoed op
gewezen worden dat door de vervrouwelijking van de cultuur het script van
'mannelijkheid' onduidelijker is geworden en daarenboven heeft geleid tot spanningen
tussen de mannelijke rol en de dominante waarden van de school (Elchardus et al., 1999).
De literatuur reikt trouwens nog andere verklaringen aan voor het verschil tussen jongens
en meisjes. Brutsaert (1986) duidt dit verschil door middel van de differentiële opvoeding
van jongens en meisjes. Ouders zouden jonge meisjes meer beschermen tegen
bedreigende factoren van buitenuit dan jongens. Op school worden zowel jongens als
meisjes echter constant geëvalueerd. Door hun opvoeding zouden meisjes hier minder
tegen bewapend zijn, wat zich onder andere vertaalt in een lagere zelfwaardering.
Bovendien wijst hij er op dat de overgang van kind naar adolescent in biologisch opzicht
een moeilijker transitie is voor meisjes dan voor jongens. Dit zou een invloed kunnen
hebben op het persoonlijk welbehagen. Kortom, we observeren het reeds eerder
vastgestelde en voorspelde verschil tussen meisjes en jongens, maar zijn van oordeel dat
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dit toch maar ten dele kan worden toegeschreven aan de detraditionalisering van de
genderrol.
Opvallend is ook het effect voor de herkomst van de ouders, dat eveneens vanuit de
theoretische invalshoek van de detraditionalisering kan worden bekeken. Leerlingen
waarvan minstens één van de ouders de Turkse of Marokkaanse nationaliteit heeft, scoren
beduidend hoger voor persoonlijk welbehagen dan leerlingen waarvan beide ouders een
andere nationaliteit hebben. Dit is een verrassende vaststelling. Doorgaans wordt
aangenomen dat migrantenjongeren, gezien de minder gunstige sociaal-economische
omstandigheden waaronder ze opgroeien, een lagere graad van welbehagen zouden
moeten hebben. Dat is duidelijk niet het geval, toch niet voor de jongeren in het vierde en
zesde jaar van het secundair onderwijs. Het lijkt plausibel dit verschijnsel toe te
schrijven aan een lagere graad van detraditionalisering in de Turkse en Marokkaanse
gezinnen. Men zou echter ook kunnen redeneren dat migrantenjongeren veel meer
worden geconfronteerd met het wegvallen van de traditionele scripts die in hun ouderlijk
milieu gelden. Dat milieu kan, op het vlak van de levensbeschouwelijke opvattingen en
de sociale normen die de relaties tussen kinderen en ouders regelen, tegelijkertijd
traditioneler zijn dan de meeste autochtone gezinnen, en tevens toch een sneller proces
van detraditionalisering doormaken. Dat laatste zou voor meer onzekerheid kunnen
zorgen, terwijl het eerste meer houvast zou bieden. We stellen vast dat de
migrantenjongeren een hogere mate van welbevinden hebben. Dat geldt trouwens niet
voor het ene of andere aspect van welbevinden. Een vergelijking van de gemiddelden op
de vier schalen toont aan dat Turkse en Marokkaanse jongeren een betere relatie met hun
ouders rapporteren, maar ook een beter zelfbeeld en een minder negatief toekomstbeeld
hebben dan andere jongeren. De mate waarin dit aan een lagere graad van
detraditionalisering kan worden toegeschreven, blijft vooralsnog onduidelijk. Het is wel
een bevinding die als het ware om uitdieping en verder onderzoek roept.
De tweede belangrijkste factor in het model is levensbeschouwing en dit effect kan ons
inziens worden beschouwd als een zeer directe staving van de negatieve invloed van
detraditionalisering op welbehagen. Jongeren die zich ongelovig of onverschillig noemen
op levensbeschouwelijk vlak, hebben een opmerkelijk lager persoonlijk welbehagen dan
andersgelovigen en jongeren die zich christelijk noemen. De vrijzinnigen nemen een
tussenpositie in. Wie de kaders van de levensbeschouwingen verlaat en dan in grotere
mate het eigen script moet schrijven, voelt zich daar minder goed bij.
Tenslotte zien we dat jongeren die vinden dat ze zich onafhankelijk kunnen opstellen,
zonder rekening te houden van de ruimere omgeving, een lager welbevinden rapporteren.
Het autonomiestreven, dat vooral tot uiting komt in het verwerpen van de conventionele
kaders die het individuele gedrag richten en beperken, lijkt een vrij rechtstreekse maat
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van een gedetraditionaliseerde houding. De theorie over de effecten van
detraditionalisering op welbehagen, kan dus blijkbaar wel heel wat bijdragen tot de
verklaring van dat laatste.
Een tweede verklaring die in de theorievorming wordt aangereikt om verschillen in
persoonlijk welbehagen te verklaren, legt de nadruk op de positie die een leerling inneemt
in het onderwijs. In onze analyse zijn er bevindingen die deze visie zowel ondersteunen
als weerleggen. Zo hebben vierdejaars een lager persoonlijk welbehagen dan zesdejaars.
Ander onderzoek vindt ook een toename van de zelfwaardering terug tussen 16 en 18
jaar. Indien andere leeftijden betrokken worden, dan vindt men vaak een curvilineaire
relatie terug tussen zelfwaardering en leeftijd. Het zelfbeeld is het hoogst bij
twaalfjarigen, het laagst bij vijftienjarigen en neemt terug toe daarna (Hooge, Decaluwé
& Goossens, 2000). Een mogelijke verklaring voor deze stijging in het tweede deel van
het secundair onderwijs kan te wijten zijn aan het feit dat ouderejaars een iets ‘hogere’
positie innemen in de onderwijshiërarchie. Dit gaat gepaard met meer betrokkenheid,
meer verantwoordelijkheid, …. Een tweede aanwijzing voor het feit dat de positie die
een leerling inneemt in het onderwijs zijn/haar persoonlijk welbehagen beïnvloedt,
vinden we in het behalen van een B- of C-attest. Een B- of een C-attest krijgen, doet
jongeren blijkbaar geen goed.
Tegelijkertijd moet er op worden gewezen dat bepaalde onderscheiden die in ander
onderzoek teruggevonden zijn, in het model niet naar voor treden. Zo is er geen verschil
in persoonlijk welbehagen volgens onderwijsvorm. Ook ‘educatieve’ mobiliteit werd
getoetst. Hiervoor werd een nieuwe variabele aangemaakt gebaseerd op het
onderwijsniveau van de ouders en de onderwijsvorm van de leerlingen. Deze variabelen
bestaat uit vier categorieën: BSO- of TSO-leerlingen met ouders waarvan één minstens
een hoger diploma heeft, BSO- of TSO-leerlingen waarvan beide ouders geen hoger
diploma hebben, ASO-leerlingen met minstens één ouder met een hoger diploma en
ASO-leerlingen waarvan beide ouders geen hoger diploma behaalden (zie hoofdstuk 5 –
sectie 5.4 voor de frequenties van deze categorieën). Deze variabele was echter niet
significant. Op basis van deze vierdeling werd ook een dummyvariabele gemaakt: al dan
niet ‘statustinconsistent’. Ook deze variabele is niet significant.
Hamburg (geciteerd in Diekstra, 1992) wees op het belang van het sociaal netwerk van
vrienden voor de vervulling van vier basisfuncties van jongeren (deel uitmaken van een
groep, het zich geapprecieerd voelen door de sociale omgeving, de behoefte aan ‘iemand
zijn’ en de behoefte aan stabiele en voorspelbare relaties op emotioneel en lichamelijk
gebied). Jongeren zijn vaak de mening toegedaan dat je je als persoon pas kan
ontwikkelen binnen diepe relaties, zoals vriendschapsrelaties (Elchardus & Lauwers,
2000). Ook een intieme, duurzame relatie die gekenmerkt wordt door trouw en
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vertrouwen wordt aanzien als een emotioneel terrein waar jongeren zichzelf kunnen
ontwikkelen (Stevens, 2000b). Om de invloed van het sociaal netwerk te onderzoeken
hebben we in dit model enkele aspecten opgenomen die we in andere delen van dit
onderzoek niet hebben betrokken. Zo werd de leerlingen gevraagd of ze al dan niet een
lief hadden. Indien het antwoord positief was, moesten ze aanduiden hoe lang deze relatie
al duurde. Op het moment van ondervragen had 60% van de ondervraagde leerlingen
geen lief, 29% van de leerlingen had een relatie van minder dan een jaar en ongeveer
11% had reeds meer dan een jaar een relatie. Het al dan niet hebben van een relatie is
inderdaad significant in het model. Jongeren die reeds meer dan een jaar een lief hebben,
voelen zich het best in hun vel. Jongeren die minder dan een jaar een lief hebben, voelen
zich het slechtst, terwijl jongeren zonder lief een middenpositie innemen. Dit lijkt een
bevestiging van de stelling dat onzekerheid over en onstandvastigheid in een relatie het
welzijn van jongeren negatief beïnvloedt. Het belang van het sociaal netwerk van
vrienden blijkt ook uit drie significante covariaten in ons model: het aantal vrienden,
subjectieve populariteit en vriendschapsrelaties als vertrouwensrelaties. Jongeren met
veel vrienden, hebben een groter welbevinden. Ook jongeren die zich populair voelen,
hebben een groter persoonlijk welbehagen. Tenslotte werd er aan de leerlingen een hele
lijst vragen voorgelegd omtrent hun verwachtingen ten opzichte van vrienden. Uit hun
antwoorden konden we twee schalen halen (zie bijlage). Enerzijds verwachten jongeren
dat hun vrienden vertrouwenspersonen zijn: het zijn goede gesprekspartners, ze blijven je
trouw voor de rest van je leven, ze schenden je vertrouwen niet, hebben respect voor je
mening en staan altijd voor je klaar. Anderzijds bestaat er een gelijkheidsverwachting:
vrienden vinden dezelfde kleren en muziek goed en vormen ergens een beeld waaraan
men zich kan spiegelen. Ook deze twee verwachtingen ten opzichte van vrienden zijn
opgenomen in het model en tonen het belang van vertrouwen in een relatie. Zo blijkt dat
jongeren die meer belang hechten aan vertrouwen binnen een vriendschap een positiever
welbevinden hebben. Het belang dat wordt gehecht aan gelijkenissen tussen vrienden
beïnvloedt het welbehagen niet.
Geen enkele van de gezinsvariabelen die we opgenomen hebben, zijn significant. Noch
de sociale achtergrond (opleidingsniveau ouders, sector van tewerkstelling van ouders, al
dan niet tewerkstelling van moeder) noch de gezinssamenstelling (ouders al dan niet
gescheiden) hebben een invloed op het persoonlijk welbehagen van de jongeren. Deze
zogeheten sociale achtergrondsvariabelen speelden traditioneel een belangrijke rol in
sociologische verklaringen. Zij deden dat onder meer omdat zij grote verschillen in de
leefomstandigheden indiceerden. Inmiddels zijn er heel wat aanwijzingen dat de
traditionele sociaal-economische verschillen weinig impact hebben, zeker op aspecten
van welbevinden en welbehagen (Elchardus, 2000b; Pelleriaux, 2000). Meer specifiek
culturele en sociale processen, zoals detraditionalisering en relatiepatronen, blijken daarin
een belangrijker rol te spelen.
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Zelfzekere jongeren hebben dan weer een beter welbehagen. Dit hoeft niet te
verwonderen. We hebben reeds gezien dat zelfzekerheid redelijk hoog laadt op deze
dimensie, maar niet voldoende om het op te nemen in een somschaal. Zelfzekerheid is
een concept dat nauw aansluit bij persoonlijk welbehagen. Daarom ook draagt
zelfzekerheid sterk bij tot het verklaren van het welbevinden.
Ondanks dat de literatuur veel belang hecht aan de impact van participatie op het
welbevinden, blijkt in het model de rol van participatie en inspraak miniem te zijn. Geen
enkele maat voor de perceptie van het inspraak- en participatieaanbod op school heeft een
directe invloed op het persoonlijk welbehagen. De beleving van het schoolklimaat heeft
wel een effect en wordt, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, op haar beurt beïnvloed
door participatie en inspraak. Verder zien we dat de manier waarop de leerlingen worden
behandeld, wel belangrijk is. Als leerlingen het gevoel hebben als kinderen te worden
beschouwd, hebben ze een lager welbehagen. De wijze van behandeling van leerlingen
hangt trouwens ook nauw samen met de beleving van het schoolklimaat. Wanneer we het
schoolklimaat in het model voeren, zien we immers dat het effect sterk daalt. Toch heeft
deze factor nog een autonome ‘invloed’ op het persoonlijk welbehagen. Wat de feitelijke
participatie betreft, blijkt uit het bruto-effect dat deelname aan sportactiviteiten het
persoonlijk welbevinden bevordert. Dit is in lijn met wat ander onderzoek heeft
gevonden. Indien we echter controleren voor de andere factoren in het model, blijkt
echter dat deelname aan sportactiviteiten een negatief effect heeft op persoonlijk
welbevinden. Er moet echter wel op gewezen worden dat deze deelname het kleinste
effect is in het finale model.
Wat de participatie en de inspraak betreft, kan worden gesteld dat hun effecten op het
welbehagen voornamelijk via het schoolklimaat lopen. Als het schoolklimaat in het
model wordt ingevoerd, wordt het effect van sportbeoefening op welbehagen
onbetekenend. Het ervaren schoolklimaat is trouwens de covariaat die het meest extra
verklaarde variantie bijdraagt aan ons model. Indien jongeren zich meer thuis voelen op
school, hebben ze een hoger welbevinden. We moeten er wel de aandacht op vestigen dat
we hier hoogstens over een verband kunnen spreken. De causale relatie tussen
welbevinden en schoolklimaat is onduidelijk. We willen hier niet impliceren dat de
school zo’n grote invloed op jongeren heeft dat ze in staat is om de relatie tussen ouders
en kinderen positief te beïnvloeden. Er kan evengoed een redenering opgesteld worden
dat jongeren hun gevoelens van persoonlijk (on)welbehagen meebrengen naar school. De
richting van het verband ligt dan anders. Omdat de literatuur steeds het belang onderlijnt
van participatie voor het welbevinden, presenteren we hier het model met persoonlijk
welbehagen als afhankelijke variabele. Omdat de omgekeerde redenering echter even
plausibel is, hebben we in de bijlage het model opgenomen waarbij de invloed van het
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persoonlijk welbehagen op het schoolklimaat wordt nagegaan. De richting van deze
samenhang kan dus niet worden achterhaald, maar waarschijnlijk is er een wisselwerking
tussen de beleving van het schoolklimaat en het persoonlijke welbevinden. Zoals Samdal
et al. (1998: ) het stelde: “Conceptually, students’ satisfaction with school is linked to the
construct of quality of life (Abbey and Andrews, 1986), reflecting the affective
component of this construct indicated by immediate emotional responses such as
happiness, enjoyment of school and a sense of well-being at school. Such responses to
experiences at school contribute to the global quality of life among young people and are
therefore vital to healthy development (Millstein et al., 1993).”.
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9.3

CONCLUSIE

De analyse van het persoonlijk welbehagen brengt twee grote vaststellingen aan het licht.
Ten eerste wordt het persoonlijk welbehagen voornamelijk buiten de school gevormd.
Nog geen 2% van de variatie in persoonlijk welbehagen kan worden toegewezen aan
(variatie op) schoolniveau. Het welbehagen, zoals door ons gemeten, situeert zich veel
meer binnen de leefwereld van de jongeren, waarvan de school slechts één aspect vormt.
De detraditionalisering in de omgevende cultuur, de invloed van vrienden, een lief,
vertrouwensrelaties, de subjectieve populariteit, … zijn in dit verband belangrijke
factoren. Ook de beleving van de leefwereld op school en de wijze waarop men de
leerlingen behandelt, hangen positief samen met het persoonlijk welbehagen. Als
leerlingen het gevoel hebben dat ze als kinderen worden behandeld, hebben ze een lager
welbehagen. Dit in tegenstelling tot leerlingen die menen als volwassenen te worden
beschouwd, en vooral tot leerlingen die zeggen op de correcte manier te worden
behandeld. Het belang van vertrouwensrelaties, wordt dus ook op school bevestigd:
leerlingen die van oordeel zijn dat hun leerkrachten en schoolhoofd hen correct
behandelden, hebben een hoger welbehagen. Hoewel het hier gaat om de wijze waarop
leerlingen de toestand op hun school beleven, blijkt dit niet sterk van school tot school te
verschillen.
De tweede grote vaststelling is dat, in tegenstelling tot de literatuur, participatie binnen en
buiten de school geen directe effecten heeft op het persoonlijk welbehagen. Alleen de
deelname aan sportactiviteiten vertoont een klein bruto effect. Wanneer we dit evenwel
voor andere factoren controleren, keert het zeer klein verband zelfs om tot een
verwaarloosbaar negatief effect. Ook de perceptie van de inspraak- en
participatiemogelijkheden zijn niet belangrijk bij het verklaren van het welbehagen van
leerlingen. Via de beleving van het schoolklimaat hebben de participatie- en de
inspraakmogelijkheden wel indirecte effecten op het welbehagen. Vooral de eigen
participatie en de perceptie van de participatiemogelijkheden, waren hiervoor zeer
belangrijk. De totale impact van participatie en inspraak op welbehagen, blijft echter
beperkt. Bevorderen van persoonlijk welbehagen kan bezwaarlijk worden beschouwd als
een belangrijk motief om de participatie- en inspraakmogelijkheden te vergroten. Zeker
als men rekening houdt met de mogelijkheid dat het schoolklimaat niet wordt beschouwd
als een oorzaak van welbehagen, blijken scholen weinig aan het welbehagen te kunnen
doen, ook niet via participatie en inspraak. Het is belangrijk de jongeren het gevoel te
geven dat ze niet als kinderen worden behandeld en B- en C-attesten vergroten de kans
dat de jongeren zich onbehaaglijk voelen, maar dat gevoel van onbehagen wordt sterker
bepaald door de maatschappelijke cultuur, de ontwikkelingen in de genderrollen, de
vriendschapsrelaties en door factoren die volkomen buiten de school vallen.
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HOOFDSTUK 10 BURGERSCHAP
In de discussies rond burgerschap en democratie gaat er momenteel bijzonder veel
belangstelling uit naar de rol van het verenigingsleven (cfr. Almond & Verba, 1963;
Putnam, 1993; Billiet, 1995; Hooghe & Derks, 1997; Elchardus, Hooghe & Smits,
2000). Participatie aan het verenigingsleven blijkt een positieve samenhang te
vertonen met gewaardeerde, sociale en politieke houdingen van volwassenen (Van
Deth, 1997; Hooghe & Derks, 1997; Elchardus, Hooghe & Smits, 2000). Een nog
grotere impact zou evenwel uitgaan van de scholing die personen genoten hebben. De
scholen dragen bij tot waardevorming (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998), in de
onderwijsvormen die leiden tot voortgezet onderwijs treft men meer democratische
burgerschapshoudingen aan (Elchardus, 1999; Pelleriaux, 2000), wat leidt tot een vrij
sterke samenhang tussen het onderwijsniveau en dergelijke houdingen (Elchardus,
1994a, 1994b; Elchardus & Pelleriaux, 1995; Niemi en Junn, 1998; Elchardus, 2000).
Daarenboven heeft het onderwijsniveau ook een grote invloed op de participatiegraad
zelf. De laaggeschoolden participeren minder, wat hun kans op het ontwikkelen van
democratische burgerschapshoudingen nog verkleint (Hooghe en Derks, 1997;
Elchardus, Hooghe & Smits, 2000). Formeel onderwijs heeft aldus een grote kans de
belangrijkste bron te blijven voor de creatie van de gewenste houdingen.
Het verband tussen onderwijs en democratische houdingen is echter niet zo
eenvoudig. De manier waarop deze band dient geïnterpreteerd te worden, heeft al veel
stof doen opwaaien. Verschillende interpretaties van dit effect werden de laatste jaren
evenwel weerlegd. Sommige auteurs beweerden dat het niet het onderwijs zelf was
dat het verschil maakte, maar dat de verschillen konden worden toegewezen aan
correlaten als intelligentie, sociaal-economische status en persoonlijke interesses
(Emler & Frazer, 1999; Niemi & Junn, 1998). Recent onderzoek heeft echter
aangetoond dat de relatie tussen onderwijs en politieke attitudes niet ten volle kan
worden toegeschreven aan dergelijke correlaties (Emler & Frazer, 1999). Deze
samenhang kan echter ook niet zuiver worden toegeschreven aan het formeel gehalte
van de vakken (Emler & Frazer, 1999). De verklaring voor dit onderwijseffect moet
derhalve elders worden gezocht. Reeds begin vorige eeuw stelde Dewey dat een
democratisch schoolklimaat van primordiaal belang is, wil men jongeren opvoeden tot
democratische burgers (Dewey, 1916). Dit sluit aan bij de bevindingen van recentere
studies waarin werd aangetoond dat burgerschapsvorming niet zozeer effectief is door
datgene wat men leerlingen onderwijst, maar wel door de manier waarop de school is
georganiseerd (o.m. Niemi & Junn, 1998; Owen, 1996; Van der Linden & Penninx,
1986; Van der Linden & Dijkman, 1989; Hepburn, 1984; Elchardus, Kavadias &
Siongers, 1998; Kavadias, 1999). Veel belangrijker dan vakken burgerschapseducatie,
blijken onder meer de mogelijkheden die de leerlingen krijgen om actief te
participeren in de besluitvorming van en het leven op school, en om aangemoedigd te
worden deel te nemen aan discussies over actuele problematieken. Zo stelde Owen
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(1996: 21) bijvoorbeeld: “The US study suggests, very forcibly indeed, that it is how
we run our schools, rather than what we teach in them, that will determine levels of
active citizenship.”. Ook Ehman (1980) stelt dat formele vakinhouden minder
doeltreffend zijn dan de informele leerervaringen om bv. houdingen in een meer
democratische zin te beïnvloeden. Het aanleren van democratisch burgerschap kan
dus het best gebeuren in een democratische setting waar participatie wordt
aangemoedigd, waar meningen openlijk kunnen worden geuit en bediscussieerd, waar
er vrijheid van meningsuiting is voor leerlingen en leerkrachten (Hannam, 1997;
Osler, 1997; Bîrzea, 1996).
In het kader van de (vermeende) gevolgen van participatie voor de waardevorming
van leerlingen, zullen we in dit hoofdstuk dan ook nagaan of er een positieve relatie
bestaat tussen de ‘democratische’ school en de burgerzin van de jongeren. Deze
burgerzin wordt gemeten aan de hand van vijf factoren die samen de ‘nieuwe
breuklijn’ vormen, met name het etnocentrisme, anti-democratische houdingen, het
utilitair individualisme, houdingen t.o.v. harde repressie van criminaliteit en de
negatieve evaluatie van de leerlingenraad. We zullen hierbij onderzoeken welk
kenmerk van de democratische school nu het meest belang heeft: de positieve
beleving van het schoolklimaat, de gepercipieerde inspraak, het waargenomen aanbod
aan participatiemogelijkheden, de leerlingenraad of specifieke kenmerken van de
leerlingenraad, of de eigen participatie op school. Verder zullen we ook het belang
onderzoeken van de factoren die in de vakliteratuur dikwijls als een verklaring
worden naar voor geschoven (zoals bv. het opleidingsniveau van de ouders of de
onderwijsvorm).
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10.1 MULTILEVELANALYSE OP DE NIEUWE BREUKLIJN
Tabel 1: Resultaten multilevelanalyse op de nieuwe breuklijn

Parameters
Constante
Sekse (0=jongen)
Leerjaar (0=vierdes)
Leerling in het BSO (0=ASO)
Leerling in het TSO (0=ASO)
Leerling christelijk
(0=onverschillig)
Leerling vrijzinnig
(0=onverschillig)
Leerling andersgelovig
(0=onverschillig)
Leerling ongelovig
(0=onverschillig)
Nationaliteit ouders
Pa in sociaal-culturele sector
(0=neen)
Opleiding pa (0=hoogstens
middelbaar onderwijs)
Opleiding ma (0=hoogstens
middelbaar onderwijs)
Autonomie
Zelfzekerheid
Belang informele inspraak
Lid sportvereniging (0=neen)
Lid sociale vereniging (0=neen)
Lid leerlingenraad (0=neen)
Deelname sociale activiteiten
(0=neen)
Perceptie participatiekanalen
Perceptie leerthema’s
Perceptie leefthema’s
Beleving schoolklimaat
BSO-TSO-school (0=ASO-school)
Multilaterale school (0=ASOschool)
% lid sociale vereniging in school
Bruto intraschoolcorrelatie
Resterende intraschoolcorrelatie
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau o.b.v. alleen
individuele kenmerken
Proportie verklaarde variantie op
schoolniveau
Proportie verklaarde variantie op
leerlingniveau
Proportie verklaarde variantie van
het totaal
Aantal respondenten

Schatting
Schatting
eerste model finaal model
42.74
43.1
-3.84
-2.60
-2.77
-2.13
8.46
7.20
4.20
3.70
-5.20
-3.78

SF

Beta

T

P

0.68
0.37
0.32
0.57
0.47
0.50

2.67
-0.09
-0.08
0.20
0.13
-0.13

63.57
-7.09
-6.72
12.53
7.88
-7.52

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-7.05

-6.58

0.62

-0.16

-10.68

0.000

-7.06

-6.65

0.95

-0.10

-6.98

0.000

-5.66

-5.20

0.59

-0.13

-8.81

0.000

-5.38
-2.62

-4.99
-2.06

1.31
0.50

-0.05
-0.05

-3.81
-4.16

0.000
0.000

-0.92

-1.14

0.39

-0.04

-2.90

0.003

-1.99

-1.78

0.38

-0.06

-4.68

0.000

0.23
0.05
-0.10

0.18
0.06
-0.08
1.37
-1.51
-4.51
-1.87

0.01
0.01
0.01
0.32
0.33
0.59
0.38

0.20
0.07
-0.09
0.05
-0.05
-0.08
-0.06

17.01
5.93
-8.19
4.32
-4.60
-7.69
-4.90

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

2.53
1.74

0.43
0.39
-0.48
-0.27
n.s.
n.s.

0.10
0.11
0.15
0.02
n.s.
n.s.

0.05
0.04
-0.04
-0.22
n.s.
n.s.

4.45
3.43
-3.24
-17.45
n.s.
n.s.

0.000
0.001
0.001
0.000
n.s.
n.s.

-9.86
0.14
0.04
0.78

2.69

-0.08

-3.66

0.000

0.14
0.04
0.77
0.79

0.82

0.20

0.28

0.29

0.35

6327

5238
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De verschillen tussen scholen zijn vrij groot. Veertien procent van de totale variantie
kan worden toegeschreven aan het schoolniveau. Die verschillen zijn hoofdzakelijk
het gevolg van verschillen in de instroom. De participatie- en perceptievariabelen en
de beleving van het schoolklimaat, hebben amper extra verklaringskracht voor de
schoolvariatie, ze zijn wel belangrijk bij het mede verklaren van de verschillen tussen
de individuele leerlingen. Op enkele na, zijn alle ingevoerde schoolkenmerken nietsignificant.

Individuele kenmerken
Meisjes hebben een linksere positie op de nieuwe breuklijn. Verrassend is dat niet. De
literatuur over genderverschillen in waarden, brengt heel wat verschillen aan het licht.
Met betrekking tot de houding ten opzichte van etnische minderheden werd
bijvoorbeeld al vastgesteld dat vrouwen minder etnocentrisch zijn dan mannen (Van
Deth & Scarbrough, 1995; Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998). Dit geldt tevens
voor de meer algemeen maatschappelijke oriëntaties (Duru-Bellat, 1995; Wittebrood,
1995). Zo zijn meisjes minder utilitair individualist en meer solidair ingesteld dan hun
mannelijke leeftijdgenoten (De Groof & Siongers, 1999; Elchardus, 1999).
De levensbeschouwelijke ingesteldheid van de leerlingen is eveneens zeer belangrijk
voor de positie op de nieuwe breuklijn (zie ook Elchardus, Kavadias & Siongers,
1998). Leerlingen die levensbeschouwelijk onverschillig of ongeïnteresseerd zijn,
hebben een significant hogere score op de nieuwe breuklijn. Leerlingen die dus een
duidelijke visie hebben op hun levensbeschouwing, zij het nu christelijk, vrijzinnig,
islamitisch, andersgelovig, of zelfs ongelovig, hebben een linksere positie op de
nieuwe breuklijn.
Jongeren die een hoge mate van individuele autonomie nastreven, hebben een
beduidend hogere score op de nieuwe breuklijn. Ook zelfzekere leerlingen zijn
rechtser te plaatsen. Leerlingen die veel belang hechten aan informele inspraak in de
klas en op de school, zijn daarentegen minder vatbaar voor de populistische en antidemocratische houdingen die een rechtse positie op de nieuwe breuklijn kenmerken.
Kenmerken van het ouderlijk milieu zijn eveneens relevant voor de positie die op de
nieuwe breuklijn wordt ingenomen. Leerlingen waarvan minstens een van de ouders
van Turkse of Marokkaanse nationaliteit zijn, scoren linkser op de nieuwe breuklijn.
Het grootste verschil doet zich voor bij het etnocentrisme, wat natuurlijk niet
verwonderlijk is aangezien de gebruikte schaal ontwikkeld werd om de houding ten
opzichte van voornamelijk Turkse en Marokkaanse immigranten te peilen. Wat de
andere houdingen van de nieuwe breuklijn betreft, zijn er geen significante verschillen
qua nationale herkomst. De beroepssituatie van de ouders heeft geen enkele invloed.
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De beroepssector van de vader is daarentegen wel van belang. Als de vader in de
sociaal-culturele sector tewerkgesteld is, heeft zijn kind minder kans om een rechtse
positie op de nieuwe breuklijn in te nemen.
Uit recent onderzoek blijkt dat de rol van het onderwijs en meer in het bijzonder de
onderwijsvorm en het opleidingsniveau, alsmaar belangrijker wordt. De
onderwijsvorm die men volgt, heeft een duidelijke impact op de attitudes van de
leerlingen, en dit los van andere invloeden (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998;
Pelleriaux, 1999, 2000). De onderwijsvorm waarin de leerling zit is inderdaad
doorslaggevend. Leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs, en in mindere mate
uit het technisch secundair onderwijs, positioneren zich significant rechtser op de
nieuwe breuklijn. Het opleidingsniveau van de ouders, en dan vooral van de moeder,
is eveneens belangrijk. Leerlingen met hoger opgeleide ouders hebben een linksere
positie op de nieuwe breuklijn. Zelfs na controle voor het opleidingsniveau van de
ouders (en andere individuele kenmerken) blijven de verschillen tussen de
onderwijsvormen groot en statistisch significant. Koen Pelleriaux (2000) wees
eveneens op het feit dat de differentiële sociale achtergrond geen volledige verklaring
bood voor de verschillende positionering van leerlingen in de drie onderwijsvormen.
De verschillen kunnen ook niet afdoende worden verklaard door verschillen in de
participatie- en inspraakgraad. De effectparameters voor het technisch- en
beroepsonderwijs dalen wel na het invoeren van de participatievariabelen (wat wijst
op een zeker verband), maar het verschil tussen de onderwijsvormen blijft, ook na die
controle, toch zeer groot.
Het verschil tussen de onderwijsvormen kan ook niet worden verklaard door het
persoonlijk welbehagen, zoals door ons gemeten. Het persoonlijk welbehagen
vertoont geen enkele significante samenhang met de nieuwe breuklijn. Als we deze
factor in het model invoeren, veranderen de effectparameters voor de
onderwijsvormen helemaal niet. Dit in tegenstelling tot onderzoek bij volwassenen,
waar het onbehagen significant samenhangt met de nieuwe breuklijn (Elchardus &
Smits, 2001). Dat onbehagen wordt gemeten aan de hand van het onveiligheidsgevoel
en het negatief toekomstbeeld. Hoewel wij eveneens het negatief toekomstbeeld
hebben opgenomen, peilt onze component minder naar een maatschappelijk
onbehagen zoals bij de volwassenen. Dit kan verklaren waarom wij geen significant
verband constateren. Koen Pelleriaux (2000) ging in zijn proefschrift wel het verband
tussen nieuwe breuklijn en het maatschappelijk onbehagen bij jongeren na. Hij stelde
dat de nieuwe breuklijn inderdaad deels kan worden geïnterpreteerd als een reactie op
(vermeende) achterstelling. Dit is volgens hem evenwel niet de volledige verklaring:
“De houdingen van de nieuwe breuklijn zijn opgenomen in een subcultuur en als
dusdanig ook verbonden met smaakuitingen. Naast de band tussen de nieuwe
breuklijn en de demotieschaal (die het gevoel van sociale achterstelling meet red.) is
er ook een vrij sterke band tussen smaakvoorkeuren en de nieuwe breuklijn. In die zin
is er sprake van een demotiecultuur. De aanwezigheid van die cultuur in het
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beroepsonderwijs kan verklaard worden vanuit (vermeende) achterstelling. Die
stelling moet echter aangevuld worden met de stelling dat deze demotiecultuur zich
ook verder verspreid in het beroepsonderwijs, onafhankelijk van achterstelling en
zelfs onafhankelijk van vermeende achterstelling. Die verspreiding gebeurt op
verschillende manieren. Jongeren die niet in achterstellingcondities leven, die zelfs
niet het gevoel hebben achtergesteld te zijn, kunnen in die cultuur terecht komen via
hun smaakvoorkeuren. Via deze kunnen ze dan ook drager worden van de houdingen
van de nieuwe breuklijn. (…) De analyses lieten in elk geval zien dat een rechtse
positie op de nieuwe breuklijn gedeeltelijk verklaard wordt door de mate waarin de
demotiecultuur verspreid is in de school en de administratieve groep.” (Pelleriaux,
2000: 221)
Opvallend is dat we ook qua leerjaar significante verschillen terugvinden. Leerlingen
uit het zesde jaar hebben een lagere (meer linkse) score op de nieuwe breuklijn dan
vierdejaars. Recent onderzoek rapporteerde eveneens een daling van het cultureel
conservatisme1 met de leeftijd (Hooge, Vandoorne, Goedseels & Walgrave, 2000).
Wanneer we de participatievariabelen en de metingen van de perceptie van de
participatie in het model invoeren, zien we dat het effect van het leerjaar zwakker
wordt. De rechtsere houding van de vierdejaars, in vergelijking met de zesdejaars, kan
dus deels worden verklaard door de hogere mate van participatie en inspraak van deze
laatsten. Het verschil tussen de leerlingen uit het vierde en het zesde jaar kan op die
manier evenwel niet volkomen worden verklaard. Wijst dit op de komst van een
rechtsere generatie? In een Amerikaanse longitudinale studie kwam David O’Sears
(1990) immers tot de vaststelling dat de houdingen van jongeren reeds op 12-13-jarige
leeftijd worden gevormd, waarna ze vrij stabiel blijven. Dit blijkt vooral het geval te
zijn voor ‘symbolische’ houdingen, die betrekking hebben op de integriteit van
personen (zoals het etnocentrisme). ‘Niet-symbolische’ houdingen (zoals de politieke
machteloosheid) zouden wel fluctueren over de jaren heen. Wanneer we de vierdes en
de zesdes met elkaar vergelijken, zien we dat er totaal geen verschil is qua
etnocentrisme. Het grootste verschil doet zich voor met betrekking tot de antidemocratische houdingen (een ‘niet-symbolische’ houding). Leerlingen uit het vierde
jaar hangen deze significant meer aan dan leerlingen uit het zesde jaar. Dat deze
houdingen meer kans hebben om te fluctueren lijkt ons niet onwaarschijnlijk. Andere
auteurs stellen immers dat politieke (alsook maatschappelijke) houdingen pas op
latere leeftijd volledig worden gevormd. Jongere adolescenten zouden dichter bij de
houdingen van de ouders aanleunen2 (Raaijmakers, 1993).

1

Deze component houdt in dat onderzoek in: de houdingen tegenover de rolverdeling tussen mannen
en vrouwen; houdingen ten opzichte van niet-tradtionele gezinsvormen; en het arbeidsethos.
2
In de toekomst zal deze stelling kunnen worden nagegaan, in het kader van het onderzoek naar de
leefwereld van jongeren (PBO 97/16/115). Het veldwerk van vermeld onderzoek werd samen met dit
onderzoek naar leerlingenparticipatie uitgevoerd, en hiervoor werden ook vragenlijsten van ouders (en
hun houdingen) verzameld.
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De beleving van het schoolklimaat is de belangrijkste variabele in het model (zie betawaarde). Hoe beter leerlingen hun schoolklimaat ervaren, hoe meer ze de
democratische burgerschapswaarden onderschrijven. Dit bevestigt de literatuur
terzake. Vele auteurs stellen dat een positieve beleving van het schoolklimaat gepaard
gaat met meer democratische attituden van de leerlingen. Zo spreken Webb (1979) en
Ehman (1980) over een hogere ingesteldheid op solidariteit, over meer democratische
waarden, over meer vertrouwen in de politiek en de democratie, bij leerlingen die hun
schoolklimaat positief beleven. Ook Hepburn (1984) vindt een lager politiek cynisme
terug bij dergelijke leerlingen. Harwood (1992), Hahn (1998, 1999) en Emler &
Frazer (1999) menen eveneens dat democratische politieke attituden mede worden
gevormd in een open democratisch schoolklimaat. Leerlingen die een hoge graad van
schoolaliënatie vertonen, zouden deze democratische houdingen sneller verwerpen.
Verder stellen Harber en Trafford (1999) dat open scholen meer leerlingen hebben die
zich tolerant en respectvol ten opzichte van anderen opstellen. Osler en Starkey
(1998) spreken eveneens over scholen waar het pesten en het racisme minder
aanwezig zouden zijn. De stelling als zou er een samenhang bestaan tussen het
schoolklimaat en de houdingen van de leerlingen, kan dus worden bevestigd. We
kunnen evenwel niet nagaan of het schoolklimaat al dan niet belangrijker is dan
formele vakinhouden.
De subjectieve beleving van het schoolklimaat is wel veel belangrijker dan de
‘objectieve’ organisatie van de formele participatie. In vorig onderzoek, waarin de
subjectieve beleving van het schoolklimaat niet of onvoldoende diepgaand werd
gemeten, bleken leerlingen minder etnocentrisch in scholen met een leerlingenraad
(Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998). De positieve inschatting van het informeel
klas- en schoolklimaat en van de kwaliteit van de leerlingenraad zijn evenwel veel
belangrijker dan het bestaan van de leerlingenraad op zich. We vinden geen effecten
terug van het bestaan van een leerlingenraad of van de structuur en de organisatie van
de leerlingenraad (zoals door de schoolhoofden én de leerlingen weergegeven).
Ook de eigen participatie vertoont een positieve samenhang met meer democratische
houdingen. Onderzoek bij volwassenen heeft reeds aangetoond dat het
verenigingsleven een belangrijke bron van en oefengrond voor een democratische
politieke cultuur vormt (cfr. Almond & Verba, 1963; Putnam, 1993; Hooghe & Derks,
1997; Elchardus, Hooghe & Smits, 2000). Evenzo bij jongeren. Er is echter sprake
van twee verschillende opvattingen over het belang van participatie voor het
bevorderen van democratische attituden. Sommigen stellen dat participatie op zich
belangrijk is en dat het er dus niet toe doet bij welke activiteit de leerlingen betrokken
zijn. Wanneer jongeren participeren zijn ze sneller in staat om zich in te leven in de
standpunten van anderen, zo stellen deze auteurs. Het functioneren in een groep vergt
immers een mate van zelfbeheersing en een aantal sociale vaardigheden die worden
beschouwd als gunstig voor het ontwikkelen van een democratische cultuur (Sundeen
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& Raskoff, 1995; Terpstra, 1997; Elchardus, Hooghe, Smits, 2000). Menig
onderzoeker rapporteerde dan ook dat jongeren die op de een of andere manier binnen
of buiten de school participeren, meer democratische waarden tentoonspreiden
(Webb, 1979; Ehman, 1980; Camp, 1990). Anderen menen evenwel dat de aard van
de activiteit of vereniging doorslaggevend is (Holland & Andre, 1987; Glanville,
1999). Zij maken hierbij een onderscheid tussen ‘expressieve’ (bv. culturele- en
sportactiviteiten) en ‘instrumentele’ activiteiten (bv. politieke- en sociale activiteiten).
Glanville (1999: 282) formuleerde het verschil tussen deze twee soorten activiteiten
als volgt: “Instrumental associations have some tangible outcome as the goal of their
activities, while in expressive organizations participation itself is the only purpose.”.
In tegenstelling tot instrumentele activiteiten, hebben expressieve activiteiten
doorgaans niet de bedoeling de betrokkenen standpunten inzake de maatschappij (c.q.
de school) en de politiek door te geven. Instrumentele verenigingen of activiteiten
zouden dan ook meer geschikt zijn in het kader van de burgerschapsvorming van
jongeren. Wij vinden meer bewijskracht voor het tweede standpunt. Wat de
participatie op school betreft, hebben alleen leerlingen die lid zijn van de
leerlingenraad en zij die aan extracurriculaire activiteiten met een sociaal karakter
deelnemen, een linksere positie op de waarden van de nieuwe breuklijn. De
participatie aan andere soorten activiteiten heeft geen invloed. Ook leerlingen die lid
zijn van een sociale vereniging hangen meer democratische waarden aan3. Jongeren
die lid zijn van een sportvereniging daarentegen hebben een meer rechtsere score op
de nieuwe breuklijn. Deze negatieve samenhang tussen het lidmaatschap van
sportverenigingen en de nieuwe breuklijn, kwam niet naar voor in
participatieonderzoek bij volwassenen (Elchardus, Hooghe & Smits, 2000). Het lijkt
dus typisch voor jongeren en de redenen voor dat verband zijn ons niet meteen
duidelijk.
De perceptie van inspraak- en participatiemogelijkheden vertoont eveneens een
samenhang met de waarden van de nieuwe breuklijn. Deze verbanden zijn evenwel
niet eenduidig positief. Inspraak rond thema’s met betrekking tot de leefgemeenschap
van de school is belangrijk in het kader van de burgerschapsopvoeding van jongeren.
Bij de perceptie van het bestaan van participatiekanalen en van medezeggenschap in
thema’s betreffende de leergemeenschap doet zich echter een omgekeerde relatie
voor. Hoe hoger deze perceptie is, hoe rechtser de positie op de nieuwe breuklijn. In
buitenlands onderzoek worden al deze aspecten belangrijk bevonden. Zowel inspraak
in het schoolleven (Webb, 1979; Harwood, 1992, Emler & Frazer, 1999), als inspraak
in de organisatie van de leeromgeving (Harwood, 1992) en de mate van formele
participatiemogelijkheden (Harber, 1991; Emler & Frazer, 1999) zouden bevorderlijk
zijn voor het ontwikkelen van democratische waarden. Die stelling wordt niet door
onze analyse bevestigd. Enkel medezeggenschap in de leefwereld van de school blijkt
3

Ter herinnering, onder sociale verenigingen vallen de antiracistische organisaties, de
milieuverenigingen, de mensenrechtenorganisaties, de vredesorganisaties, de derdewereldorganisaties,
de politieke patijen, de mutualiteiten/vakbonden, en de jongeren die aan vrijwilligerswerk doen.
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in Vlaanderen bevorderlijk te zijn voor democratische burgerschapswaarden. Het
onverwachte, negatieve effect van inspraak in de leeromgeving, dient misschien wat
gerelativeerd te worden wegens het algehele gebrek aan inspraak rond deze thema’s in
Vlaamse scholen. We hebben immers gezien dat leerlingen hier doorgaans zeer
weinig over te zeggen hebben. Daardoor vinden we het moeilijk om hieruit af te
leiden dat inspraak in de leeromgeving sowieso ‘slecht’ zou zijn. Pas indien meer
scholen deze vorm van inspraak aan hun leerlingen toelaten, zal het belang of het
effect ervan kunnen worden nagegaan. Wat de participatiekanalen betreft tenslotte,
lijkt het ons niet onwaarschijnlijk dat alleen ‘democratische’ participatiekanalen een
positieve invloed zouden kunnen hebben op de attituden van leerlingen. Het bestaan
van participatiekanalen op een school, wil evenwel niet zeggen dat die kanalen ook
effectief democratisch zijn of als democratisch worden gepercipieerd.
Veruit de twee meest belangrijke kenmerken zijn het autonomiestreven en de beleving
van het schoolklimaat. Jongeren die belang hechten aan autonomie en daarbij niet al
te veel rekening willen houden met anderen en jongeren die zich vervreemd voelen
van de school, hebben veel meer kans een rechtse positie in te nemen op de nieuwe
breuklijn dan de andere jongeren. Het autonomiestreven (zo zagen we in het vorige
hoofdstuk) verkleint daarenboven de kans dat het schoolklimaat positief wordt
gewaardeerd.

Schoolkenmerken
De schoolkenmerken die een samenhang vertonen met de positionering op de nieuwe
breuklijn zijn schaars. In BSO-TSO- scholen, en in mindere mate in multilaterale
scholen, houden leerlingen er minder democratische waarden op na dan in ASOscholen. Dit verschil verdwijnt echter als we de variabelen rond het schoolklimaat en
rond de eigenlijke participatie en inspraak van leerlingen aan het model toevoegen.
Verder zien we ook geen verschillende positionering op de nieuwe breuklijn
naargelang het onderwijsnet van de school.
Tot slot hebben leerlingen in scholen, waarvan een hoog percentage van de leerlingen
lid is van een of meerdere sociale verenigingen, een lagere score op de nieuwe
breuklijn. Het lidmaatschap van sociale organisaties is dus niet alleen op individueel
niveau belangrijk, ook op schoolniveau blijkt dit een relevante (en de enige
significante) variabele te zijn.
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Opvallend is dus dat er amper schoolkenmerken significant zijn bij het verklaren van
de verschillen tussen de scholen en tussen de leerlingen binnen die scholen. In vorig
onderzoek naar het etnocentrisme van leerlingen, een van de deelaspecten van de
nieuwe breuklijn, bleek dat de houdingen van de leerkrachten zeer belangrijk waren
bij het verklaren van de verschillen tussen de scholen. Zo ging de mate van
beroepssatisfactie, de mate van gepercipieerde regelvastheid en de mate van
pedagogische doeltreffendheid bij leerkrachten gepaard met een lagere score op
racisme bij de leerlingen (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998). Deze waren toen
zowat de enige significante schoolkenmerken.
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10.2 CONCLUSIE
Het (on)democratisch burgerschap werd gemeten aan de hand van de waarden van de
nieuwe breuklijn, met name het etnocentrisme, anti-democratische houdingen, het
utilitair individualisme, houdingen t.o.v. harde repressie van criminaliteit en de
negatieve evaluatie van de leerlingenraad. De totale verklaringskracht van het
gevonden model bedraagt 35%, wat zeer veel is. Het bruto schooleffect is eveneens
groot (14%), maar wordt grotendeels verklaard door de instroom en bovenal door de
onderwijsvorm. Zowel individuele en schoolgebonden factoren spelen een rol bij het
bepalen van de positie die op de nieuwe breuklijn wordt ingenomen. Terwijl we in het
vorige hoofdstuk zagen dat schoolgebonden aspecten amper samenhangen met het
persoonlijk welbehagen, zien we hier wel belangrijke verbanden tussen deze aspecten
en de burgerzin van leerlingen.
Ten eerste is er een aanzienlijk verschil in houdingen tussen meisjes en jongens.
Meisjes scoren over de hele lijn linkser op de waarden van de nieuwe breuklijn. Ook
de levensbeschouwelijke ingesteldheid van de jongeren is belangrijk. Leerlingen die
stellen dat alles wat met levensbeschouwing te maken heeft, hen niet interesseert,
positioneren zich rechtser op de nieuwe breuklijn. Alle andere jongeren, zelfs de
ongelovigen, zijn minder extreem. Tenslotte hangen ook de leerlingen die meer naar
autonomie streven, minder democratische waarden aan.
Verder zijn er ook grote ‘structurele’ individuele verschillen. Leerlingen uit het vierde
jaar en leerlingen uit het beroeps- en technisch secundair onderwijs situeren zich
rechtser op de nieuwe breuklijn. Deels kunnen deze verschillen worden verklaard
door de beperktere inspraak die deze leerlingen zeggen te krijgen, en de (ietwat)
lagere eigen participatie. Maar zelfs als we voor deze factoren controleren, blijft het
onderscheid bestaan.
Het belangrijkste verband in het model betreft een schoolgebonden materie, namelijk
de beleving van het schoolklimaat. Hoe positiever het schoolklimaat wordt
waargenomen, hoe linkser leerlingen zich op de nieuwe breuklijn bevinden. Men kan
ook hier de richting van het verband niet achterhalen. Worden democratische
houdingen (mede) in en door een democratische schoolomgeving gevormd, of
beïnvloeden de maatschappelijke houdingen van leerlingen hun perceptie van het
schoolklimaat? De uitgebreide literatuur over het verband tussen het schoolklimaat en
de burgerschapsopvoeding van leerlingen, situeert zich rond het eerste standpunt. Als
leerlingen hun informeel klas- en schoolklimaat als open en democratisch aanvoelen,
en als ze eveneens de formele participatie, hier in de gedaante van het orgaan bij
uitstek voor en door de leerlingen, de leerlingenraad, als efficiënt en democratisch
beschouwen, zullen hun attitudes daar baat bij hebben, zo stellen deze auteurs. Wij
kunnen dat zeker niet tegenspreken, integendeel.
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Een ander belangrijk schoolgebonden aspect is de graad van participatie en inspraak.
Leerlingen die binnen en buiten de school participeren, hebben meer democratische
waarden. De aard van de activiteit of de vereniging is evenwel bepalend. Alleen
leerlingen die deelnemen aan sociale extracurriculaire activiteiten of verenigingen en
zij die lid zijn van de leerlingenraad, positioneren zich linkser op de nieuwe breuklijn.
De stelling als zou participatie an sich belangrijk zijn voor de houdingen, gaat niet
voor jongeren op. Alleen eerder ‘instrumentele’ activiteiten zijn in het kader van de
burgerschapsvorming belangrijk. Uiteraard kunnen we ook hier niet de aard van de
samenhang nagaan. ‘Democratische’ jongeren zouden ook sneller de stap kunnen
zetten tot participatie aan dergelijke activiteiten. We kunnen alleen maar de
samenhang vaststellen. Dit verband is overigens voldoende om in de participatie een
socialiserend veld te zien, waarin de waarden van de nieuwe breuklijn veeleer worden
tegengewerkt dan bevorderd.
Tenslotte is ook de mate van gepercipieerde inspraak in thema’s aangaande de
leefwereld van de school relevant. Wanneer leerlingen het gevoel hebben dat ze
inspraak en verantwoordelijkheid krijgen over de voor hen belangrijke thema’s van de
leefgemeenschap, hebben ze minder kans de waarden van de nieuwe breuklijn aan te
hangen. Naast het indirect effect van deze factor via het schoolklimaat, vertoont deze
vorm van inspraak dus nog een rechtstreeks verband met de positionering op de
nieuwe breuklijn. Het belang van inspraak in de leefgemeenschap van de school
wordt hiermee nogmaals bevestigd.
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HOOFDSTUK 11 BESLUIT EN AANBEVELINGEN
Dit onderzoek naar leerlingenparticipatie had drie grote doelstellingen. Ten eerste,
wilden we een beschrijving geven van wat er in de Vlaamse scholen aan participatieen inspraakmogelijkheden aanwezig is. Die beschrijving werd gemaakt, enerzijds aan
de hand van de informatie ingewonnen bij 89 schoolhoofden, anderzijds op basis van
vragenlijsten ingevuld door 7144 leerlingen. Ten tweede, wilden we een beeld of
sociografie schetsen van de participerende leerling. Tenslotte wensten we de effecten
van deze leerlingenparticipatie te toetsen in functie van de huidige en toekomstige
effecten. In dit besluit zetten we de belangrijkste bevindingen op een rij.

Beschrijving van leerlingenparticipatie: schoolhoofden en leerlingen
Leerlingenparticipatie betekent voor schoolhoofden in de eerste plaats informele
participatie. Om een gunstig, informeel “participatief klimaat” te scheppen, dient
volgens hen naar de leerlingen te worden geluisterd, dient met hen te worden
overlegd, moet er een open geest heersen in de school, en dient iedereen bij het
schoolleven te worden betrokken. Zij schatten het democratische gehalte van hun
eigen school vrij positief in. Ruim 80% van de schoolhoofden meent dat hun idee van
een democratische school verwezenlijkt is of alleszins gemakkelijk te verwezenlijken
valt. Aan formele participatiemogelijkheden hechten zij minder belang. Slechts één op
drie schoolhoofden meent dat inspraakorganen voor leerlingen noodzakelijk zijn om
van een democratische school te kunnen spreken. Slechts 10% hecht belang aan
leerlingeninspraak op het beleidsniveau van de school. Congruent met hun
opvattingen, meent de overgrote meerderheid van de schoolhoofden dan ook dat
leerlingenparticipatie niet bij decreet kan worden afgedwongen. Een informele
participatieve cultuur is immers het resultaat van de opvattingen en de
bereidwilligheid van alle schoolactoren, niet van wetten, zo stellen zij. Een ruime
meerderheid van hen acht het positief dat de overheid veel aandacht schenkt aan het
recht op participatie van leerlingen, maar stelt dat dit niet via regelgeving kan worden
afgedwongen en verwezenlijkt. Ten hoogste kan het principe van de
leerlingenparticipatie en van een participatieve schoolcultuur, wettelijk worden
onderschreven. De specifieke uitwerking van die algemene principes dient echter in
handen te blijven van de school en, binnen elke school, van alle schoolactoren.
Hoewel de voorkeur van schoolhoofden uitgaat naar de informele participatie, zijn
formele participatie- en inspraakkanalen toch ruimschoots aanwezig in de Vlaamse
scholen. De meerderheid van de scholen beschikt over een leerlingenraad (94%) en
een valvas (94%), klasdagen (85%), vertrouwensleerkrachten (75%), werkgroepen
(67%), ideeënbussen (66%), en schoolinterne media (53%). Bovendien
experimenteren ze volop met de organisatie van de leerlingenparticipatie en wordt
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haast overal gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de leerlingen meer bij de school
te betrekken. Dat alles wijst erop dat de directies de idee van een participatieve school
zeker steunen en dat de wil om er aan te werken aanwezig is.
Tabel 1: Overzicht van een aantal kenmerken van de organisatie van de leerlingenraad (volgens
de schoolhoofden, N=84)

Aantal kenmerken van de leerlingenraad
Beslissingsgerechtigd (deels of volledig)
Eigen lokaal
Eigen beheerd budget (deels of volledig)
Vorming (van binnenin of van buitenuit)

Ja
42.8
46.4
29.7
42.9

Toch stellen we vast (zie tabel 1) dat maar weinig (beslissings)bevoegdheden aan de
leerlingenraad worden toegekend. Schoolhoofden houden alle financiële macht liever
in eigen handen en laten enkel inspraak toe in de leefwereld van de school, zelden in
de onderwijsmateries. Kortom, er is een positieve houding ten opzichte van
leerlingenparticipatie,
maar
de
uitbouw
en
ondersteuning
van
de
participatiemogelijkheden blijft relatief bescheiden. Dat blijkt ook als we naar
patronen of structuren binnen de formele participatievoorzieningen speuren. Er valt
weinig structuur te onderkennen, de scholen kunnen enkel gerangschikt worden op
een dimensie die wijst op minder en meer participatieve scholen. Bij de 60% van de
scholen biedt eigenlijk relatief weinig ondersteuning aan de leerlingenraad. In de
andere 40% vinden we meer ondersteuning. Dat komt onder meer tot uiting in een
groter aantal communicatiekanalen van de leerlingenraad naar de leerlingen en in
ruimere beslissingsbevoegdheden. Bovendien beschikken de leerlingenraden in deze
scholen gemiddeld vaker over een eigen ruimte, een eigen verworven budget en een
vorming van de leden. De verschillende mogelijke aspecten van de ondersteuning van
de leerlingenraad (die vermeld staan in tabel 1) hangen dus samen. Scholen die bv.
vorming verlenen, staan ook gemakkelijker een budget toe aan de leerlingenraad.
Zoals ook bij de informele participatie het geval was, wordt de formele participatie
vrij positief door de schoolhoofden geëvalueerd. Een aantal kanalen van formele
participatie worden zelfs zeer positief beoordeeld, met name de klasdagen en de
vertrouwensleerkrachten. Zowat 40% van de geïnterviewde schoolhoofden is
overwegend positief over de werking van de leerlingenraad op hun school. 30% is
overwegend negatief. Het grootste probleem dat directies onderkennen bij de
uitwerking van zowel de informele als de formele participatie, is de desinteresse van
leerlingen. Bijna de helft van de schoolhoofden meent dat leerlingen eigenlijk maar
weinig in inspraak zijn geïnteresseerd. Vandaar dat ze ook weigerachtig staan
tegenover regelgeving, die in feite niets kan veranderen aan de interesse van de
leerlingen. Een van de grootste kritieken op de leerlingenraad situeert zich eveneens
rond deze desinteresse. Sommige klassen of leerjaren kunnen totaal niet worden
gemotiveerd om deel te nemen aan de leerlingenraad of aan activiteiten ervan. Zo
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meent 45% van de schoolhoofden dat het niet gemakkelijk is om kandidaten te vinden
voor de functie van afgevaardigde.
Een ander probleem dat door de directies wordt aangekaart is het gebrek aan
efficiëntie van de werking van de leerlingenraad. De leden hebben, volgens de
schoolhoofden, een gebrek aan vergader- en rapportagetechnieken, aan een
overkoepelende visie, aan punctualiteit, enz. Twee derde van de schoolhoofden zegt
zelfs dat leerlingen dikwijls nog niet over de noodzakelijke vaardigheden beschikken
die inspraak zinvol maken. De directies menen met andere woorden dat leerlingen
nood hebben aan vorming. Deze vorming wordt in de meerderheid van de scholen
echter niet geboden. In de toekomst zou er dan ook werk moeten worden gemaakt van
de vorming van de leden van de leerlingenraad. De vaardigheden nodig voor
participatie en inspraak zijn immers niet aangeboren, maar moeten worden geleerd en
verworven. De niet efficiënte werking van de leerlingenraad kan deels ook een uiting
zijn van de gebruikte communicatiekanalen. Zo hebben we gezien dat slechts twee
kanalen in de overgrote meerderheid van de scholen voorkomen, met name de valvas
(77%) en de mondelinge communicatie via de klasafgevaardigden (67%). De valvas
wordt door de schoolhoofden echter vrij negatief beoordeeld. Men kan zich dan ook
afvragen welk nut het gebruik van de valvas heeft voor de effectieve werking van de
leerlingenraad in heel de school.
In dit onderzoek hebben we ervoor geopteerd alle leerlingen van het vierde en zesde
jaar van de geselecteerde scholen te bevragen over de informele- en formele
participatiemogelijkheden, niet alleen de participerenden. Allereerst valt op hoe
weinig kennis de leerlingen over hun leerlingenraad hebben (tabel 2).
Tabel 2: Onbekendheid met de (werking van de) leerlingenraad, opgedeeld naar onderwijsvorm
(in percentages)

Item
1

Bestaan van leerlingenraad (N valid = 6945;
χ²=239.2; df=2; p=0.000)
Wijze van samenstelling (N valid=5563; χ²=93.7;
df=2; p=0.000)
Frequentie vergaderingen (N valid=5587; χ²=37.4;
df=2; p=0.000)
Bestaan van vorming (N valid=5463; χ²=255.6;
df=2; p=0.000)
Beschikbaarheid van budget (N valid=5595;
χ²=77.7; df=2; p=0.000)

ASO

BSO

TSO

6.0

20.9

10.3

7.2

17.9

11.0

37.2

47.9

41.9

37.5

64.7

53.8

63.7

75.0

74.3

1

Wanneer leerlingen niet wisten of er een leerlingenraad actief was in hun school, dienden ze de
specifiekere vragen over de kenmerken van de leerlingenraad uiteraard niet te beantwoorden. Dit
verklaart het lager totaal leerlingen bij de andere kenmerken.
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Meer dan de helft van de leerlingen moet het antwoord schuldig blijven, als men hen
naar de interne werking van de leerlingenraad vraagt. Hierbij is er een groot verschil
tussen de onderwijsvormen. ASO-leerlingen zijn – in vergelijking met leerlingen uit
het TSO en het BSO – het meest op de hoogte van de werking van de leerlingenraad.
Bovendien is er weinig eensgezindheid tussen de leerlingen van een school over de
samenstelling en de werking van hun leerlingenraad. Is dit een gevolg van
desinteresse bij leerlingen, zoals vele schoolhoofden beweren, een gevolg van het
uitblijven van succeservaringen, of een gevolg van een te weinig doorgevoerd
communicatiebeleid? Hoe dan ook zijn leerlingen te weinig op de hoogte van de
werking van de leerlingenraad, maar ook van de bestaande andere participatiekanalen,
van de soorten ingerichte activiteiten, van hun kansen op inspraak in thema’s
betreffende het schoolleven. Dit wordt duidelijk in tabel 3: 10 à 25% van de leerlingen
weten niet of ze inspraak hebben op school. Deze onwetendheid is gelijkmatig
verdeeld over de thema’s rond de leeromgeving (bv. beoordeling van leerkrachten) en
deze betreffende de leefgemeenschap (bv. feestjes).
Tabel 3: Onwetendheid over een aantal inspraakmogelijkheden (in percentages)

Krijg je inspraak in de volgende thema’s?

ASO

BSO

TSO

Schoolkrantje (N valid= 6695; χ²=105.05; df=2;
p=0.000)
Inrichting of versiering gebouwen, lokalen (N
valid=6730; χ²=107.60; df=2; p=0.000)
Inhoud sport- en themadagen (N valid=6688;
χ²=76.37; df=2; p=0.000)
Feestjes (N valid=6667; χ²=28.99; df=2; p=0.000)
Schoolvoorzieningen (N valid=6727; χ²=77.49; df=2;
p=0.000)
Schoolreglement (N=6749; χ²=64.16; df=2; p=0.000)
Veiligheid (N=6786; χ²=69.01; df=2; p=0.000)
Beoordeling leerkrachten (N=6679; χ²=71.87; df=2;
p=0.000)

13.2

25.3

20.1

10.5

22.1

14.9

13.3

23.6

15.8

15.2
10.7

21.6
20.4

17.1
14.5

11.9
15.4
12.2

20.9
25.6
21.9

14.7
18.7
15.4

Vele leerlingen weten duidelijk niet wat hun mogelijkheden zijn of zouden kunnen
zijn op school. Betere communicatie en vorming voor alle leerlingen over het
schoolleven en de schoolorganisatie en de mogelijke inbreng van leerlingen daarin,
lijkt ons dan ook onmisbaar.
Schoolhoofden zijn trouwens evenmin altijd op de hoogte van mogelijke kanalen of
onderwerpen waarbij ze hun leerlingen zouden kunnen betrekken. Bij de vraag naar
welke participatiekanalen op hun school aanwezig zijn, kregen we vaak te horen dat
schoolhoofden niet wisten wat er allemaal mogelijk was en dat ze de haalbaarheid van
een aantal participatiekanalen op hun school zouden nagaan. Het zou dan ook goed
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zijn, indien schoolhoofden wat meer informatie zouden ontvangen over potentiële
inspraak- en participatiemogelijkheden.
Vervolgens zien we een aantal opmerkelijke overeenkomsten en tegenstellingen
tussen de visie van de schoolhoofden en die van de leerlingen. Ook de leerlingen
achten informele participatie van doorslaggevend belang. Zo vindt 80% het belangrijk
tot zeer belangrijk dat leerlingen in de school om hun mening worden gevraagd en dat
er tijdens de les tijd is voor discussie met leerkrachten. Ruim 70% zou bovendien
graag informatie krijgen over wat er in de school gebeurt en op informele manier aan
belangrijke beslissingen in de school deelnemen. Slechts de helft van de leerlingen
hecht belang aan het bestaan van meer formele voorzieningen als
klasvertegenwoordigers en een leerlingenraad. Anders dan bij de directies, schatten de
leerlingen het huidig informeel democratisch gehalte van de scholen niet heel positief
in (tabel 4).
Tabel 4: Enkele items van de schalen voor het meten van het informeel klasklimaat, het
participatief schoolklimaat en de schoolaliënatie (in percentages)
Informeel klasklimaat
Bij ons op school nemen de meeste leerkrachten ons serieus
Onze leerkrachten zijn meestal bereid om er met ons over te
praten als ons iets niet bevalt
In onze klas kunnen de leerlingen openlijk hun mening
geven, zelfs als hun mening met die van de leerkrachten
verschilt
We kunnen met de meeste leerkrachten overleggen op
welke dagen toetsen of taken afgenomen worden
Participatief schoolklimaat
Wanneer het om belangrijke zaken gaat, worden de
leerlingen altijd om hun mening gevraagd
De directie houdt rekening met de meningen en voorstellen
van de leerlingen
Leerlingen voelen zich mee verantwoordelijk voor hun
school
Wanneer onze leerkrachten iets beslissen, zeggen ze ons
altijd waarom ze deze beslissing hebben genomen
Schoolaliënatie
Bij ons op school blijft niets anders over dan het onderwijs
te aanvaarden zoals het is
Wanneer de mening van een leerling tegen een mening van
een leerkracht komt te staan, krijgt de leerkracht altijd gelijk
Op onze school telt de mening van een leerling niet veel
mee
De mening van een goede leerling telt bij sommige
leerkrachten meer dan de mening van een leerling met
slechte resultaten

Oneens

Eens

N

21.4
16.7

Tussen
beide
40.0
44.9

38.6
38.4

6875
6957

20.1

34.4

45.5

6882

11.9

31.7

56.4

6952

57.5

33.1

9.4

6898

37.3

45.7

17.0

6961

46.4

41.2

12.4

6929

46.7

36.5

16.8

6937

13.4

40.8

45.8

6918

14.4

36.6

49.0

6875

27.5

45.1

27.4

6944

24.3

37.1

38.6

6932

Op het klasniveau, waar vooral de houding van de leerkrachten telt, percipiëren ze
hun inspraakmogelijkheden nog als relatief uitgebreid. Het klimaat op school wordt
daarentegen alles weinig participatief ervaren. Volgens de leerlingen zetten zowel de
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leerkrachten en de directies als de leerlingen zelf, zich onvoldoende in voor het
schoolleven. Bovendien vertonen leerlingen een vrij hoog gehalte van schoolaliënatie.
De visie van de schoolhoofden over de realisatie van het informeel klas- en
schoolklimaat staat dus in schril contrast met die van de leerlingen. Eerder bleek al dat
80% van de directies stelden dat hun school een democratische school kon worden
genoemd (zie ook tabel 5).
Tabel 5: Enkele uitspraken over het democratisch gehalte in de school (volgens de schoolhoofden,
N=89; in rijpercentages)
Uitspraak

Oneens

Tussen

Eens

beide
Onze school doet over het algemeen de moeite om leerlingen te

5.6

14.8

79.6

Onze school is volgens democratische principes georganiseerd.

7.9

11.2

80.9

Leerlingen zijn burgers, burgers in groei. Een van de taken van de

2.2

6.7

93.1

informeren over alle belangrijke beslissingen

school is leerlingen te leren omgaan met democratisch vastgelegde
procedures, regels en afspraken door deze binnen de school als
zodanig te hanteren.

Wat de participatiekanalen zelf betreft zien we dat de vertrouwensleerkrachten en de
klasdagen ook relatief positief door de leerlingen worden onthaald. De kanalen die
dus werken aan het kweken van vertrouwensbanden en een gemeenschapsgevoel,
worden door beide ‘partijen’ effectief bevonden. Dit in tegenstelling tot meer
onpersoonlijke kanalen, zoals de valvas en de ideeënbus.
Tabel 6: Beoordeling van een aantal participatiekanalen (volgens schoolhoofden en leerlingen; in
percentages die een positieve tot zeer positieve beoordeling gaven)
Schoolhoofden

Leerlingen 2

Klasdagen

86.8

35.7

Vertrouwensleerkrachten

83.6

34.8

Valvas

54.2

24.9

Ideeënbus

25.4

14.8

Participatiekanaal

De leerlingenraad wordt door de leerlingen wat negatiever geëvalueerd dan door hun
schoolhoofden. De meest kritische leerlingen zijn degenen die vroeger lid waren en
degenen die niet geïnteresseerd zijn om ooit lid te worden van de leerlingenraad. Dit

2

Leerlingen plaatsen zich bij de beoordeling van het klimaat op school, of bij de beoordeling van
participatiekanalen en de leerlingenraad zeer vaak in een middenpositie (veel meer dan hun
schoolhoofden). Daarom zijn de andere antwoordcategorieën veel kleiner. De klasdagen en de
vertrouwensleerkrachten waren de enige kanalen waarbij de positieve beoordeling groter was dan de
negatieve beoordeling. Deze twee kanalen krijgen dus de meest gunstige beoordeling van Vlaamse
leerlingen.
213

kan erop wijzen dat een tekort aan succeservaringen scepticisme ten overstaan van de
leerlingenraad creëert.
Tabel 7: Schaal voor evaluatie van de leerlingenraad, opgedeeld volgens lidmaatschap aan de
leerlingenraad (in percentages leerlingen die het eens zijn met de stellingen)
N

32.7

Geen lid,
geen
interesse
19.3

30.6

39.6

23.4

5512

28.9

24.2

33.1

21.8

5516

48.7

49.8

38.8

43.8

35.5

5472

33.0

38.1

24.4

27.9

20.4

5497

Uitspraak

Vroeger
en nu lid

Nu lid

Vroeger
lid

Geen lid,
interesse

De leerlingenraad bereikt goede
resultaten
(χ²=141.53;
df=8;
p=0.000)
De leerlingenraad heeft een
positieve invloed op schoolleven
(χ²=168.68; df=8; p=0.000)
De andere leden zijn tevreden met
de werking van de leerlingenraad
(χ²=68.35; df=8; p=0.000)
Er is voldoende hulp van
leerkrachten en directie om de
leerlingenraad goed te doen werken
(χ²=64.54; df=8; p=0.000)
De leden krijgen genoeg informatie
van leerkrachten en directie om
goede beslissingen te kunnen
nemen (χ²=118.64; df=8; p=0.000)

34.5

39.5

21.6

39.1

45.8

29.9

5528

Vooral de verwezenlijkingen van de leerlingenraad en de tevredenheid van de
medeleerlingen met deze verwezenlijkingen, worden niet hoog ingeschat. De
informatiedoorstroming van leerkrachten en directie naar de leden toe verloopt
volgens de leerlingen bovendien niet optimaal.
Vervolgens merken we inderdaad dat er een zekere desinteresse bestaat onder de
leerlingen. De helft van de leerlingen voelt totaal geen interesse om ooit lid te worden
van de leerlingenraad. Een vierde van de leerlingen, en ruim een derde van de leden
van de leerlingenraad, voelt het gebrek aan interesse van hun medeleerlingen en stelt
dat deze zeer onverschillig staan ten opzichte van de werking en de activiteiten van de
leerlingenraad. Ook in scholen zonder leerlingenraad, staan de leerlingen niet te
springen om er één in te stellen: meer dan de helft van die leerlingen stelt dat ze zich
niet zouden engageren voor de leerlingenraad, moest er één op hun school bestaan.
Tenslotte zijn er ook verschillen tussen wat schoolhoofden en leerlingen zeggen over
het aanbod aan participatie- en inspraakmogelijkheden. Zo zegt ongeveer 70% van de
schoolhoofden dat hun leerlingen inspraak krijgen in de leefwereld van de school.
Slechts 30 à 40% van de leerlingen heeft, afhankelijk van het specifieke aspect van de
leefwereld waarover het gaat, het gevoel inspraak te hebben. Ook wat de
participatiekanalen en de extracurriculaire activiteiten betreft, verschillen de visies
van leerlingen en schoolhoofden. Nagenoeg alle schoolhoofden zeggen bijvoorbeeld
een valvas te hebben op de school, terwijl slechts de helft van de leerlingen dit
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eveneens onderkent. Te weinig informatie vanwege de schoolleiding over wat er in de
school is en kan of te weinig interesse vanwege de leerlingen over wat er in hun
school gebeurt, bieden mogelijke verklaringen voor die verschillen. Hoe dan ook kan
men zich afvragen hoe effectief inspraak- en participatiemogelijkheden zijn als deze
niet als dusdanig door de leerlingen worden gepercipieerd. Dit wordt duidelijk in het
tweede deel van dit besluit, waarin wordt ingegaan op de effecten van de participatie.
Niet de visie van de schoolhoofden blijkt effect te hebben, wel de perceptie van de
leerlingen. Hiermee zijn we beland bij de vraag welke effecten de
leerlingenparticipatie (waaronder dus ook de perceptie van de inspraak- en
participatiemogelijkheden) op de leerlingen heeft.
In de literatuur wordt leerlingenparticipatie doorgaans aan de hand van twee criteria
beoordeeld. Enerzijds, wordt participatie beschouwd in functie van de gevolgen die
het heeft voor de vorming van de leerlingen. In deze opvatting wordt
leerlingenparticipatie noodzakelijk geacht omdat jongeren moeten voorbereid zijn op
het latere leven in de samenleving, waar democratische waarden en betrokkenheid van
de burger worden verwacht. Het is volgens de aanhangers van die benaderingswijze
absurd te verwachten dat jongeren opeens op de leeftijd van 18 jaar
verantwoordelijke, participerende burgers zouden worden, zonder voorafgaandelijk de
noodzakelijke vaardigheden die daartoe nodig zijn te hebben aangeleerd. Andere
auteurs bekijken participatie meer in termen van de effecten “hier en nu”. Jongeren
moeten niet (alleen) voorbereid zijn op hun toekomstige rechten in de samenleving, ze
moeten nu al over deze rechten beschikken. Participatie en inspraak op school worden
in deze visie beschouwd als elementaire rechten. Hoewel deze laatste opvatting, die
naar een ethische positie verwijst, minder makkelijk empirisch kan worden
geëvalueerd, menen de auteurs die haar verdedigen dat de mate van participatie en
inspraak op school zich deels in een hoger (school)welbevinden zou kunnen vertalen.
Die overtuiging kan wel empirisch worden getoetst.

In dit rapport hebben we die twee opvattingen getoetst, nadat we ook hebben
gecontroleerd voor een aantal andere individuele- en schoolkenmerken (zie
hoofdstukken 8, 9 en 10). In dit besluit gaan we niet meer in op deze andere,
overigens ook wel belangwekkende significante kenmerken. We beperken ons tot de
effecten van participatie en inspraak, die centraal staan in dit onderzoek. De
kenmerken van de participatie en de inspraak waarvan de effecten worden nagegaan
zijn:
-

de eigen participatie van de leerlingen,
de participatiegraad op de school,
de gepercipieerde inspraak van de leerlingen,
het gepercipieerde aanbod van participatiekanalen,
de georganiseerde extracurriculaire activiteiten,
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-

de beleving van het schoolklimaat,
de beschrijving van de participatie volgens de schoolhoofden.

Hangt leerlingenparticipatie met andere woorden positief samen met, ten eerste, de
burgerzin en, ten tweede, het persoonlijk welbehagen en de schoolbeleving van
jongeren? We willen er nogmaals op wijzen dat we de causaliteit van de eventuele
samenhangen niet kunnen achterhalen. Desalniettemin menen we dat als er een
positieve relatie kan worden gevonden met een bepaald aspect van de democratische
school, die samenhang de nodige aandacht verdient van scholen en het beleid.

Burgerschap3
Leerlingen die op school participeren, hebben meer democratische waarden dan nietparticiperenden. De aard van de participatie is evenwel zeer belangrijk. Alleen de
deelname aan eerder instrumentele activiteiten, die iets wensen te bereiken voor de
school of de samenleving, zoals sociale activiteiten en activiteiten binnen de
leerlingenraad, vertonen een positieve samenhang met de waarden van leerlingen.
Wanneer leerlingen het gevoel hebben dat ze inspraak krijgen in de leefgemeenschap
van de school, hangen ze democratischer waarden aan. Leerlingen die hun zeg kunnen
hebben over thema’s zoals de schoolkrant, de bespreking en oplossing van
schoolproblemen, de inhoud van sport- en themadagen, enz. stellen zich
verdraagzamer en democratischer op.
De beleving van het schoolklimaat is van doorslaggevend belang voor de
burgerschapswaarden. In een school waar de leerlingen een open informeel klas- en
schoolklimaat ervaren, waar ze de leden en de werking van de leerlingenraad positief
inschatten, waar ze graag naar school gaan en er zich dus niet vervreemd voelen,
hebben de leerlingen meer democratische waarden.

Persoonlijk welbehagen4
De eigen participatie heeft geen direct effect op het persoonlijke welbehagen. De mate
van inspraak in de leefwereld van de school heeft evenmin een directe invloed op het
persoonlijk welbehagen van leerlingen. Of leerlingen zich goed voelen, hangt met
andere woorden niet rechtstreeks af van de eigen participatie of van de gepercipieerde
inspraak. Ruimere maatschappelijke processen, waarop de school maar weinig vat
3

Deze component bestaat uit de waarden van de nieuwe breuklijn, etnocentrisme, utilitair
individualisme, anti-democratische houdingen, houdingen t.o.v. harde repressie van criminaliteit en de
negatieve evaluatie van de leden van de leerlingenraad.
4
Het persoonlijk welbehagen houdt de volgende aspecten in: positief zelfbeeld, positief toekomstbeeld,
goede relatie met vader en goede relatie met moeder.
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heeft, zoals detraditionalisering en het sociaal netwerk, spelen een grotere rol in het
verklaren van het welbehagen van de leerlingen.
De effecten van participatie en inspraak op het persoonlijke welbehagen lopen wel
indirect via het schoolklimaat, en dat laatste hangt duidelijk positief samen met het
persoonlijke welbehagen. Bovendien vertoont de wijze waarop de leerlingen worden
behandeld nog een autonoom effect op het persoonlijke welbehagen. Leerlingen die
het gevoel hebben dat ze op school correct (en dus niet als kinderen) worden
behandeld, voelen zich beter. Al bij al, kan men toch stellen dat het totale effect van
participatie en inspraak (direct en indirect) op welbehagen eerder bescheiden is.
Het schoolklimaat is wel zeer relevant voor de burgerzin en het welbehagen, en
daarom is het belangrijk te weten welke aspecten van de participatieve school een
invloed hebben op de beleving van het schoolklimaat. We zetten deze nog even op
een rij.

Schoolklimaat5
Participerende leerlingen ervaren een beter schoolklimaat. Ook hier is de aard van de
activiteit waaraan de leerlingen deelnemen, bepalend. Leerlingen die actief zijn op
cultureel en technisch vlak en zij die actief zijn in de leerlingenraad, hebben een
positievere beleving van het schoolklimaat. Verder is ook de participatiecultuur van
de school van belang: hoe meer leerlingen in de school participeren, hoe beter alle
leerlingen van deze school (ook de niet-participerenden) het klimaat zullen beleven.
Als leerlingen een ruime waaier aan participatiemogelijkheden percipiëren, beleven ze
hun schoolklimaat positiever. Zowel het aanbod aan participatiekanalen als het
aanbod aan extracurriculaire activiteiten zijn hierbij relevant.
De belangrijkste factor bij het verklaren van het schoolklimaat is de inspraak die de
leerlingen denken te krijgen in de leefwereld van de school. Ook de gepercipieerde
inspraak in thema’s aangaande de organisatie van de leeromgeving is belangrijk, maar
de leefthema’s blijken doorslaggevend te zijn. Ook voor de positionering op de
nieuwe breuklijn was de waargenomen inspraak in leefthema’s relevant. Vele
schoolhoofden vonden het jammer dat leerlingen nooit verder keken dan de materiële
en ludieke aspecten van de leefomgeving van de school, maar deze materies blijken
nu juist voor de leerlingen zeer belangrijk te zijn. Als ze het gevoel hebben dat ze
invloed hebben op hun leefwereld in de school, beleven ze hun school veel positiever
(en hebben ze meer democratische waarden).
5

Het informeel klasklimaat, het participatief schoolklimaat, de positieve evaluatie van de werking en
van de leden van de leerlingenraad en het schoolwelbevinden hangen in deze component negatief
samen met gevoelens van schoolaliënatie.
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Het belang van participatie en inspraak komt duidelijk naar voor als we de leerlingen
van het vierde jaar met de leerlingen van het zesde jaar vergelijken. Zesdejaars
beleven een positiever schoolklimaat dan vierdejaars, omdat ze meer participeren en
meer inspraak en verantwoordelijkheid menen te hebben. Leerlingen die ooit een Cattest hebben gehad, schatten het klimaat op hun school slechter in. Als zij evenwel
actief zijn op school en het gevoel hebben inspraak te krijgen, ziet men geen verschil
meer tussen diegenen met en diegenen zonder C-attest. Tenslotte hebben we eveneens
gezien dat scholen met een oudere leerlingenpopulatie (scholen met een hogere
schoolachterstand van hun leerlingen dus) gekenmerkt worden door een positievere
beoordeling door hun leerlingen, als deze laatsten betrokken worden bij de school en
er een zekere verantwoordelijkheid krijgen.
Participatie en gepercipieerde inspraak zijn dus belangrijke hefbomen om de beleving
van het schoolklimaat te verbeteren. Werken aan het schoolklimaat betekent dus ook
werken aan een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid, aan een
participerende leerlingbetrokken schoolcultuur. Omdat hierbinnen het gepercipieerde
aanbod aan participatie- en inspraakmogelijkheden zeer relevant is, is het ook nuttig
de aspecten te overlopen die deze perceptie mede bepalen.

Perceptie van participatie- en inspraakmogelijkheden6
Leerlingen die participeren op school percipiëren ook meer participatie- en
inspraakmogelijkheden. Naast de eigen participatie is ook de participatie van anderen
bepalend voor de perceptie van alle leerlingen. Hiermee wordt aangetoond dat,
hoewel participatie en de perceptie van participatie- en inspraakmogelijkheden van
elkaar dienen te worden onderscheiden, de eerste een grote invloed hebben op de
laatste.
De eigen participatie en de participatiecultuur in de school zijn belangrijker dan de
visie van de directie op het aanbod. Er is wel een positieve samenhang tussen de visie
van de schoolhoofden en de leerlingen, in die zin dat als schoolhoofden zeggen dat er
veel inspraak mogelijk is, of dat er veel soorten activiteiten worden georganiseerd, of
dat er veel participatiekanalen aanwezig zijn, de leerlingen van de desbetreffende
school dat ook zeggen. Dit verband verdwijnt echter van zodra de participatie van de
leerlingen en de participatiecultuur van de school in rekening worden gebracht.
Verder hebben we ook aanwijzingen gevonden dat vorming van buitenuit (hier: van
de Koning Boudewijnstichting) de perceptie van de leerlingen kan beïnvloeden. In
6

We beschikken over vier perceptiematen, met name de perceptie van het aantal participatiekanalen, de
perceptie van het aantal extracurriculaire activiteiten, de gepercipieerde mate van inspraak in
leefthema’s én in leerthema’s.
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scholen die een dergelijke vorming rond leerlingenparticipatie hebben gekregen,
percipiëren de leerlingen meer participatiekanalen.
Tenslotte is voor de gepercipieerde inspraak in leefthema’s ook de ondersteuning van
de leerlingenraad relevant. Niet het bestaan van de leerlingenraad op zich is bepalend
voor de perceptie, maar wel de mate van ondersteuning die de leerlingenraad krijgt. In
scholen waar de leerlingenraad een zekere beslissingsbevoegdheid heeft, van een
eigen ruimte en budget kan genieten, vormingsessies krijgt en over veel
communicatiemiddelen beschikt, percipiëren de leerlingen (ook zij die geen lid zijn
van de leerlingenraad) een hogere mate van inspraak in de leefwereld van de school.
De belangrijkste conclusie is evenwel dat leerlingen die participeren meer inspraak,
meer participatiekanalen en meer soorten extracurriculaire activiteiten op hun school
percipiëren. Wie participeert er dan precies op school?

Eigen participatie
Bij de sociografie van de participerende leerlingen zijn een aantal belangrijke
elementen naar boven gekomen. Ten eerste zien we dat bepaalde groepen leerlingen
minder deelnemen op school. Zo participeren vooral leerlingen uit het
beroepssecundair onderwijs en leerlingen uit het vierde jaar, minder op school. Ook
nieuwe leerlingen zijn iets minder betrokken op school via extracurriculaire
activiteiten. We kunnen in onze data niet nagaan waaraan dit ligt. Zoals we reeds
vroeger hebben aangestipt, kan dit verschil het gevolg zijn van een grotere
desinteresse van deze leerlingen voor participatie of voor de inhoud van de geboden
participatie. Het is eveneens mogelijk dat deze leerlingen in mindere mate worden
geïnformeerd en aangespoord door hun leerkrachten en directie. Hoe dan ook, er zou
een grotere aandacht voor deze groepen leerlingen moeten zijn, te meer daar een
aantal van hen, onder meer ten gevolge van een lagere graad van participatie en
inspraak, het schoolklimaat als minder goed ervaren (leerlingen van het vierde jaar) of
een rechtsere positie op de nieuwe breuklijn innemen (leerlingen van het vierde jaar
en leerlingen uit het BSO en het TSO).
Verder zien we dat de verschillende soorten extracurriculaire activiteiten ook
enigszins verschillende publieken aantrekken. Vooral het genderverschil valt op.
Meisjes nemen meer deel aan sociale en culturele activiteiten, terwijl jongens zich
meer inzetten voor sport- en ontspanningsactiviteiten. Verder participeren
levensbeschouwelijk geëngageerden meer aan de leerlingenraad en aan sociale
activiteiten. De verschillende soorten activiteiten hebben – zoals we net al zagen –
ook verschillende ‘effecten’. Een mix aan soorten activiteiten per school is dan ook
noodzakelijk.
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Wat bevordert nu de participatie op school? Allereerst stellen we vast dat participatie
een cumulatief karakter vertoont. Eenmaal de stap is gezet tot participatie, zal men
ook sneller aan andere soorten activiteiten deelnemen. Ondanks het feit dat bepaalde
soorten activiteiten niet de verhoopte effecten hebben op de waarden of het
welbehagen (bv. onstpanningsactiviteiten), zijn ze toch belangrijk omdat ze
drempelverlagend zijn naar andere soorten activiteiten. Bovendien is er een duidelijke
samenhang tussen de participatie aan het middenveld en de participatie op school.
Leerlingen die lid zijn van een vereniging, zullen sneller geneigd zijn aan
(soortgelijke) activiteiten op school deel te nemen. Tenslotte is ook de participatie van
anderen in de school, of de participatiecultuur, bepalend voor de individuele
participatie. De aard van de participatie heeft bij dit laatste niet zo veel belang, de
participatieve cultuur des te meer. Daarom zijn we op zoek gegaan naar de
determinerende factoren van de participatiecultuur op de Vlaamse scholen.

Participatiecultuur
De participatiegraad is grotendeels afhankelijk van de mate van schoolachterstand van
de leerlingen. Scholen met een grotere schoolachterstand van hun leerlingen hebben
een lagere participatiegraad. Dit hoeft – zoals we gezien hebben – niet noodzakelijk
heel negatieve effecten te hebben. Als jongeren in dergelijke scholen het gevoel
hebben inspraak en verantwoordelijkheid te krijgen, beleven ze hun schoolklimaat
merkelijk minder negatief.
Het aanbod aan participatiemogelijkheden (zoals door de schoolhoofden
weergegeven) is eveneens relevant. Als er veel participatiekanalen op de school zijn,
ligt de participatiegraad op de school hoger. Ook de betrokkenheid van de leerlingen
bij de organisatie van activiteiten is belangrijk. Niet als er veel soorten activiteiten
worden aangeboden, maar wel als de leerlingen worden betrokken bij het (mede)
organiseren daarvan, zal de participatiegraad hoger zijn.
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Aanbevelingen
We hebben de leerlingenparticipatie geëvalueerd aan de hand van twee grote criteria.
Enerzijds, werd de leerlingenparticipatie onder de loep genomen in functie van de
mogelijke waardevorming van leerlingen, meer bepaald de democratische
burgerschapsvorming. Anderzijds, gingen we na of leerlingenparticipatie zich vertaalt
in een meer positieve beleving van het schoolklimaat en in hogere niveaus van
persoonlijk welbehagen. In het eerste deel van het rapport werd de participatie in de
Vlaamse scholen beschreven. Dat gebeurde aan de hand van de getuigenis van het
schoolhoofd en van de interviews met de leerlingen. Daaruit bleek dat de leerlingen
de participatie- en inspraakmogelijkheden anders percipiëren dan hun schoolhoofd.
De onderlinge verschillen zijn soms groot. Dit inspireert een eerste aanbeveling: om
de bestaande participatie- en inspraakvoorzieningen in te schatten, luistert men best
naar verschillende actoren, schoolhoofden en leerkrachten, actieve en niet-actieve
leerlingen.
Wanneer we kijken naar de verklaringen van de variatie in democratische
burgerschapshoudingen (nieuwe breuklijn) en het persoonlijke welbehagen, stellen we
vast dat het schoolklimaat een doorslaggevende rol speelt. Zowel voor het
burgerschap van de leerlingen als voor hun welbehagen, is de positieve beleving van
het schoolklimaat zeer belangrijk. Doorgaans wordt het schoolklimaat door de
leerlingen evenwel niet zeer positief ervaren en beoordeeld. Daarom is het van groot
belang te weten hoe het schoolklimaat kan worden verbeterd.

Schoolklimaat
Inspraak in de leefomgeving
Uit de geschatte modellen blijkt dat de inspraak die leerlingen menen te krijgen in de
leefwereld van de school, de belangrijkste factor is bij het verklaren van het
schoolklimaat. Als leerlingen het gevoel hebben betrokken te worden bij de
leefgemeenschap van de school en er verantwoordelijkheid in krijgen, beleven zij hun
school op een meer positieve wijze. Daarom dienen scholen aandacht te besteden aan
de inspraak van de leerlingen. Temeer daar blijkt dat leerlingen meer inspraak wensen
in de leefomgeving van de school, en dan vooral in de zogeheten ‘ludieke’
aangelegenheden buiten de lesuren (bv. feestjes, reizen, uitstappen). Leerlingen
spenderen zeer veel tijd op school, en blijkbaar willen ze deze tijd zo aangenaam
mogelijk invullen. Leerlingen inspraak en verantwoordelijkheid verlenen in
ogenschijnlijk (volgens de schoolhoofden) triviale aangelegenheden, zoals het
jaarlijkse sinterklaas- of kerstfeest, de laatstejaarsfuif, het menu in het
schoolrestaurant, de hygiëne van de WC’s, de versiering van de lokalen, het
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bespreken van de ervaren schoolproblemen enzovoort, zullen het schoolklimaat
hoogstwaarschijnlijk verbeteren. Het is daarenboven belangrijk dat de leerlingen hun
inspraak als volwaardig beleven en niet het gevoel hebben betutteld te worden. De
manier waarop de leerlingen zich behandeld weten (of voelen) heeft een niet te
verwaarlozen invloed op de beleving van het schoolklimaat. Zij maken het
onderscheid tussen “correct” behandeld worden en “als kinderen” behandeld worden.
Het gevoel dat het laatste het geval is, doet sterk afbreuk aan de positieve beleving
van het schoolklimaat.

De mate waarin leerlingen het gevoel hebben dat zij inspraak hebben in de
leefthema’s, wordt deels bepaald door de eigenschappen van de leerlingenraad. Niet
het bestaan van een leerlingenraad is van belang, maar wel de ondersteuning van de
leerlingenraad. In scholen zonder leerlingenraad of scholen met een weinig
ondersteunde leerlingenraad, percipiëren leerlingen minder inspraak in de
leefomgeving. Op basis van die vaststelling kunnen we pleiten voor het oprichten van
een leerlingenraad en voor het daadwerkelijk ondersteunen van de werking daarvan.
Deze ondersteuning houdt in dat men de leerlingenraad niet louter als een
adviesgevend orgaan beschouwt, maar dat men pogingen onderneemt om een
afgebakende beslissingsbevoegdheid toe te kennen. De beslissingsbevoegdheid kan op
bepaalde gebieden autonoom zijn, op andere gedeeld. In het licht van de nadelige
gevolgen van het gebrek aan vorming voor de leden van de leerlingenraad, verdient
het aanbeveling een aantal beslissingen samen met begeleidende leerkrachten en/of
het schoolhoofd te nemen. Als leerlingen van een bepaalde soort beslissing worden
uitgesloten of hun optie onhaalbaar is, dient duidelijk te worden vermeld waarom dat
het geval is. Het advies- en beslissingsrecht van de leerlingen moet worden vergezeld
van het besef dat meer bevoegdheden ook meer verantwoordelijkheid inhoudt. Verder
kan de leerlingenraad best over een eigen, vaststaande ruimte beschikken, die ze naar
behoren kunnen inrichten. We zijn er ons van bewust dat vele scholen een acuut
lokalengebrek hebben, maar de vergaderingen keer op keer in een andere ruimte
houden, kan inbreuk doen aan het gemeenschaps- of verbondenheidsgevoel onder de
leden van de leerlingenraad en aan het gevoel dat de leerlingenraad echt een deel
vormt van de ruimere schoolorganisatie. Vervolgens dienen de leden de nodige
vorming achter de rug te hebben. Vorming in het belang van een leerlingenraad, in de
mogelijkheden van een leerlingenraad, in vergader- en rapportagetechnieken, in
meningsvorming en –vergaring, enz. blijkt zeer belangrijk. De leerlingenraad zou best
ook over een budget beschikken. Niet zomaar een budget, maar een budget dat
leerlingen ten dele zelf hebben kunnen opbouwen en waarover ze ook, binnen
duidelijk afgesproken en gekende beperkingen, ten dele zelf kunnen beschikken. De
directie kan wel bijspringen voor bepaalde zaken, maar de leerlingenraad mag niet
volledig van de directie afhankelijk zijn voor zijn budget. Tenslotte moet ook worden
gewerkt aan het communicatiebeleid van en rond de leerlingenraad. Hierbij kan men
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best werken met verschillende soorten communicatiekanalen, en zeker niet alleen met
de valvas of de (onvermijdelijk nogal willekeurige) persoonlijke contacten.
Bovendien is de graad van betrokkenheid bij de leerlingenraad eveneens belangrijk
voor de mate van gepercipieerde inspraak in de leefwereld van de school. Hoe meer
leerlingen ooit lid zijn geweest of nog lid zijn van de leerlingenraad, hoe meer
inspraak op school de leerlingen ervaren. Dat geldt niet alleen voor leden. In scholen
waarvan een grotere proportie leerlingen aan de leerlingenraad heeft deelgenomen,
ervaren ook de niet-participanten meer inspraak. De leerlingenraad moet er met
andere woorden zijn voor zoveel mogelijk leerlingen. Het verdient aanbeveling
stelsels van vertegenwoordiging uit te werken, die zoveel mogelijk leerlingen bij de
leerlingenraad betrekken. Naast de ondersteuning van de leerlingenraad, moet men
dus ook werken aan een sensibilisering voor de leerlingenraad. Te meer, daar zoveel
leerlingen geen kennis hebben van de leerlingenraad, en zijn specifieke werking. Er
dient dus niet alleen vorming te zijn voor de leden, een duidelijke
informatiecampagne voor niet leden is ook belangrijk. Wat is een leerlingenraad, hoe
werkt die, wat kan die verwezenlijken, wat zijn zijn beperkingen, binnen welke kaders
dient hij te werken, wat heeft hij in het verleden gedaan, hoe kan er worden geholpen,
welke activiteiten zijn in het vooruitzicht, … kunnen mogelijke onderdelen zijn van
deze informatieverschaffing.

Participatiekanalen
Een tweede belangrijke factor voor het beïnvloeden van het schoolklimaat is het
aantal participatiekanalen dat leerlingen kennen of waarnemen. Hoe meer
verschillende kanalen de leerlingen denken te hebben op hun school, hoe beter ze het
schoolklimaat ervaren. Het verdient dus aanbeveling op school verschillende
participatiekanalen te scheppen en deze zo goed mogelijk bekend te maken onder de
leerlingen. We kunnen in onze analyses niet nagaan of er bepaalde kanalen
belangrijker zijn dan andere. Waar we wel op kunnen terugvallen is de beoordeling
van zowel de schoolhoofden als de leerlingen van de verschillende
participatiekanalen. Hieruit bleek dat vooral klasdagen en vertrouwensleerkrachten
positief werden geëvalueerd door de twee partijen. Leerlingenraden, klasdagen en
vertrouwensleerkrachten zijn de drie participatiekanalen die best in alle scholen
worden ingevoerd. Zij zijn trouwens al in de overgrote meerderheid van de scholen
aanwezig. Klasdagen en vertrouwensleerkrachten zijn participatiekanalen die de
leefomgeving van de school verbeteren omdat ze onder meer bijdragen tot een
gemeenschapsgevoel onder de leerlingen én leerkrachten. Gelijkaardig maar toch
enigszins verschillend en veel minder verspreid zijn het klasuur en de
vertrouwensleerlingen. Het wekelijks klas(half)uur werd, in de enkele scholen waar
het wordt ingericht, vrij positief beoordeeld. Leerlingen kregen de kans met de
leerkrachten (meestal de titularis) te discussiëren over allerlei schoolgebonden en
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andere materies, konden er klasuitstappen of projecten uitwerken, konden informatie
inwinnen over de vorderingen binnen de leerlingenraad, e.d. Een negatief punt is soms
dat het klasuur vaak alleen met één leerkracht wordt gehouden, waardoor de
leerlingen geen kans hebben om op dezelfde basis met andere leerkrachten te praten.
In de literatuur zijn evenwel andere systemen voorhanden, waarbij bv. het klasuur om
de week op een ander uur valt (bv. 1e week: maandag het 1e uur; 2e week: maandag
het 2e uur, enz.) (zie Van Dinter, 1999), zodat leerlingen in de mogelijkheid zijn met
al hun leerkrachten een dergelijk klasuur te houden.
De perceptie van het aantal participatiekanalen en dus onrechtstreeks ook het
schoolklimaat, blijkt te worden beïnvloed door de vorming die van buitenaf (in casu
de Koning Boudewijnstichting) wordt aangeboden. In scholen waar die vorming werd
aangeboden, percipiëren de leerlingen meer participatiekanalen. We kunnen uiteraard
niet de richting van deze samenhang nagaan. Het zou kunnen dat scholen die reeds
veel kanalen hebben, een beroep doen op een vormingsessie van buitenaf. Even
waarschijnlijk en zelfs waarschijnlijker, is dat door de vorming rond
leerlingenparticipatie leerlingen, leerkrachten en directie meer bewust worden
gemaakt van de verschillende mogelijkheden die er bestaan rond
leerlingenparticipatie, en dus ook van de verschillende participatiekanalen buiten de
leerlingenraad. Het verdient dan ook aanbeveling dergelijke vormingsessies in de
toekomst te bevorderen en te bestendigen. In het kader van het Steunpunt
leerlingenparticipatie, en van andere organisaties (VSK, JEMP, enz.), die reeds
vorming aanbieden, is het dus belangrijk zoveel mogelijke scholen aan te sporen om
deel te nemen. Langs deze weg zou ook informatie aan directie, leerkrachten en/of
leerlingen kunnen worden gegeven over de haalbaarheid en uitwerking van
verschillende participatiemogelijkheden, waaronder ook de leerlingenraad.

Inspraak in de leeromgeving
Verder is ook de perceptie van de mate van inspraak in thema’s aangaande de
leeromgeving en van het aantal soorten extracurriculaire activiteiten die op school
worden aangeboden, belangrijk, hoewel in mindere mate dan het aantal onderkende
participatiekanalen en de ervaren inspraakmogelijkheden in de leefomgeving. Toch
verdienen ook zij aandacht. We hebben gezien dat leerlingen over alle scholen heen
zeer weinig inspraak krijgen in thema’s betreffende de leeromgeving van de school.
Dit kwam zowel tot uiting bij de schoolhoofden als bij de leerlingen. De
schoolhoofden verdedigden die geringe mate van inspraak door te wijzen op
praktische moeilijkheden. Bij het opstellen van de lessen- of examenroosters dient
men bijvoorbeeld rekening te houden met de leerkrachten, die in andere scholen
kunnen lesgeven en dus ook examen afnemen; bij de inhoud van de lessen moet men
terdege het leerplan in acht houden enzovoort. We konden overigens vaststellen dat de
belangstelling van de leerlingen minder uitgaat naar inspraak in de inhoud van de
224

lessen, de manier van lesgeven of de beoordeling van leerkrachten. Zij wensen vooral
meer inspraak in de praktische regeling van hun leeromgeving, zoals het
schoolreglement, de hoeveelheid en de spreiding van het huiswerk, en ook wel het
examen- en lessenrooster. Misschien kan naar deze aspecten in de toekomst meer
aandacht gaan. Er zouden zeker inspanningen moeten worden geleverd om inspraak in
het schoolreglement te geven. Dit is in deze context zeer belangrijk. Niet alleen kan
men inspraak in de schoolregels voorzien (het is genoegzaam bekend dat indien
leerlingen worden betrokken bij de opstelling of de aanpassing van het
schoolreglement, dit beter zal worden nageleefd door de leerlingen) men dient ze
misschien ook meer te expliciteren en bekend te maken. We hebben immers gezien
dat de manier waarop de schoolregels worden toegepast eveneens een onderdeel
vormt van het schoolklimaat. Als deze als correct worden beschouwd (en dus niet
willekeurig in de uitvoering), wordt het schoolklimaat positiever aangevoeld.

Extracurriculaire activiteiten
Ook het waargenomen aantal soorten extracurriculaire activiteiten is belangrijk. Ze
zijn niet alleen van belang voor het schoolklimaat, ze zullen ook de participatie van de
leerlingen gunstig beïnvloeden. Hoe meer (soorten) activiteiten er zijn, hoe meer
kansen leerlingen hebben om de stap te zetten tot participatie. Dit brengt ons bij de
eigenlijke participatie van leerlingen, die – naargelang het soort activiteit – eveneens
belangrijk is voor het schoolklimaat, alsook voor de burgerschapsvorming van
leerlingen. Hoe kan deze participatie dan worden bevorderd?

Eigenlijke participatie
Allereerst moet men rekening houden met het feit dat de verschillende soorten
activiteiten een verschillend publiek aanspreken. Hierbij springt vooral het
genderverschil in het oog. Jongens voelen zich blijkbaar meer aangetrokken tot sport
en ontspanning op school, terwijl meisjes zich eerder inzetten voor culturele- en
sociale activiteiten. Om de kansen op een hoge betrokkenheid van leerlingen te
maximaliseren, dient een school dus een uitgebreide mix aan activiteiten te voorzien.
Ten tweede weet men dat bepaalde groepen jongeren minder deelnemen aan
activiteiten op school. Dit is het geval voor leerlingen uit het vierde jaar (behalve dan
voor sportactiviteiten) en leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs (uitgezonderd
voor de economische activiteiten). In mindere mate geldt dit ook voor leerlingen uit
het TSO en voor nieuwe leerlingen. Voor bepaalde soorten leerlingen dient een soort
doelgroepenbenadering worden opgezet. Zij dienen alleszins extra aandacht te
krijgen en extra aanmoediging. Bijzondere inspanningen dienen geleverd voor de
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participatie van de jongeren uit het beroepsonderwijs (misschien kan dat door
economische activiteiten als een aanknopingspunt te gebruiken).
Op het eerste gezicht lijkt het misschien een cirkelredenering, maar de factor die de
participatie het meest bevordert, is … participatie. Ten eerste vertoont participatie op
individueel niveau een cumulatief en zelfaanzwengelend karakter. Eens de stap is
gezet tot participatie, is men sneller geneigd om meer en ook aan andere soorten
activiteiten te participeren. Ten tweede, zien we dat er een grote overeenkomst is
tussen het lidmaatschap aan verenigingen en de deelname aan extracurriculaire
activiteiten. Tussen de twee bestaat tot op zekere hoogte een inhoudelijke samenhang.
Zij die lid zijn van een sportvereniging bijvoorbeeld, zullen ook gemakkelijker
sporten op school. Tussen het middenveld, als het geheel van verenigingen, en de
school, bestaat een drieledige band. Ten eerste, kan een school haar leerlingen
informatie verstrekken over de verschillende mogelijkheden in het middenveld.
Leerlingen weten waarschijnlijk niet wat er allemaal voorhanden is, en informatie
hieromtrent kan dan ook nuttig zijn. Eventueel kan een school ook organisaties
uitnodigen om een informatiesessie of –brochure te geven. Dit lijkt misschien niet
direct een opdracht van de school, maar onrechtstreeks werkt ze zo wel aan de
participatie op school. Informatieverstrekking over en in contact brengen met het
middenveld, kan uiteindelijk leiden tot participatie aan het middenveld, wat
drempelverlagend werkt voor participatie aan de activiteiten die de school zelf
inricht. Ten tweede zou de school ook met het middenveld kunnen samenwerken, om
haar aanbod aan extracurriculaire activiteiten uit te bouwen. In onze steekproef was
de school met de hoogste participatiegraad ook de school die de hoogste graad van
participatie aan het middenveld had. Voor de extracurriculaire activiteiten deed deze
school vaak beroep op de culturele centra, jeugdhuizen en andere organisaties uit de
directe omgeving. Tenslotte zou de toepasbaarheid van een aantal methodieken van
het middenveld kunnen worden nagegaan. We denken hier in eerste instantie aan
diverse initiatieven uit het jeugdwerk rond ‘peer education’. Uit de analyse bleek
duidelijk dat leerlingen initiatieven die werken aan een vertrouwensrelatie, hoger
waarderen dan andere participatiekanalen. Tegelijkertijd lieten heel wat
schoolhoofden zich in het gesprek nogal sceptisch uit over kanalen als
vertrouwensleerlingen. Peer education, zoals het initiatief ‘jeugdadviseurs’ van het
Jongeren Advies Centrum (JAC), proberen juist gebruik te maken van de
vertrouwensrelatie tussen vrienden om hulpverlening, emancipatie en participatie
drempelverlagend te maken. Dergelijke experimenten en ontwikkelingen kunnen
mogelijk inspirerend werken.
Tenslotte is de participatiecultuur op school zeer relevant. In scholen waar een hoge
betrokkenheid van de leerlingen bestaat, zullen individuele leerlingen sneller
meegesleept worden in deze betrokkenheidscultuur. Het maakt niet uit door welke
soort activiteit deze participatiecultuur wordt gevormd, de betrokkenheid op zich is
belangrijk. De mate waarin de leerlingen van een school participeren, wordt
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grotendeels bepaald door de schoolachterstand van de leerlingen. Daarop heeft een
school weinig invloed. De negatieve gevolgen van een oudere schoolbevolking met
schoolachterstand en een lage graad van participatie, kunnen echter worden
gemilderd door de (oudere) leerlingen het gevoel te geven dat zij “au sérieux”
worden genomen, inspraak hebben in materies die hen aanbelangen en als
volwassenen worden behandeld. Als dat het geval is, zal de beleving van het
schoolklimaat minder slecht zijn dan de lage participatiegraad waarschijnlijk maakt.
De participatiegraad op school kan in het algemeen worden bevorderd door een zo
uitgebreid mogelijk gamma aan participatiekanalen en extracurriculaire activiteiten
aan te bieden. Het belang van samenwerking met vormingsorganisaties en
middenveldorganisaties wordt hiermee bevestigd. Als leerlingen veel verschillende
mogelijkheden hebben, hebben ze meer kans om geïnteresseerd door iets te raken en
dus ook deel te nemen.
Bovendien is niet het aantal soorten extracurriculaire activiteiten van belang, maar
wel de mate waarin de leerlingen worden betrokken bij de organisatie en uitwerking
van deze activiteiten. Geef de leerlingen meer inspraak en verantwoordelijkheid in het
extracurriculum, en alle leerlingen zullen sneller geneigd zijn om mee te participeren.
Dit onderstreept nogmaals het belang van inspraak in de leefomgeving van de school.

Meer regelgeving?
Tenslotte willen we hier terug aanknopen bij een van de belangrijke thema’s uit de
gesprekken met de directeurs. De meeste schoolhoofden tonen zich voorstander van
participatie en inspraak van leerlingen, waarderen de aandacht van het huidige beleid
voor die onderwerpen, maar staan sceptisch ten opzichte van regelgeving op dat vlak.
Zij motiveerden dat standpunt op verschillende manieren. Het belangrijkste en
frequent weerkerende argument was dat men participatie niet kan afdwingen. In dit
onderzoek zijn er gegevens naar voor gekomen die inderdaad vraagtekens plaatsen bij
de volledige beheersbaarheid van participatie op school. Leerlingen zijn bijvoorbeeld
niet altijd even geïnteresseerd in participatie en inspraak. Een vrij grote groep staat
daar onverschillig, zelfs weigerachtig tegen. Daarenboven stellen we vast dat niet
alleen de effectieve participatie, maar ook de perceptie van het aanbod aan inspraaken participatiemogelijkheden, belangrijke gevolgen heeft voor de vorming en de
beleving van het schoolklimaat. Die perceptie wordt op haar beurt sterk beïnvloed
door de daadwerkelijke participatie, maar ook door allerhande andere factoren
(bijvoorbeeld houdingen van leerlingen) waarop de school weinig greep heeft.
Een tweede opmerking die door heel wat schoolhoofden werd geformuleerd, betrof de
angst voor juridische conflicten waarin een school kan terechtkomen. Er heerst in de
scholen een duidelijk zichtbare vrees voor juridische verwikkelingen en die zet aan tot
grote voorzichtigheid. Men vreest dat autonomie en zelfbeschikking van leerlingen
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kan leiden tot problemen die niet meer door de school als leefgemeenschap kunnen
worden geregeld, maar daarentegen zouden leiden tot een versnelde kolonisering van
de school door juridische relaties en juridische modellen van conflictbeheersing. Dat
was de reden waarom een aantal scholen hun leerlingen niet meer
beslissingsbevoegdheid durfden te geven. Dit probleem verdient de aandacht van het
beleid. Een aantal schoolhoofden heeft het gevoel dat de relaties binnen de school,
met inbegrip van de inspraakmogelijkheden van de leerlingen, niet meer volgens het
model van de gemeenschap kan worden benaderd, maar moet worden bekeken vanuit
het standpunt van de juridische procedure. In dat geval kan er natuurlijk geen sprake
zijn van een democratische school, enkel van duidelijke contractuele relaties.
De twee reeksen argumenten pleiten tegen een doorgedreven wetgeving rond
participatie. Toch zijn er ook heel wat argumenten ten voordele van verder
doorgedreven regelgeving. In de huidige wetgeving staat het afdwingbaar maken van
een leerlingenraad centraal. In het onderzoek stelden we echter vast dat het bestaan
van zo’n raad op zich niet veel effect heeft. Veel belangrijker is de wijze waarop de
leerlingenraad is uitgebouwd. Het is vooral een leerlingenraad die zelf, tot op zekere
hoogte, beslissingen kan nemen, die over een deels eigen verworven budget en over
de nodige ondersteuning kan beschikken, die zal bijdragen tot een betere
leefgemeenschap. Het huidige decreet op de leerlingenraden stipuleert inderdaad dat
de leerlingenraad de nodige informatieve, administratieve en infrastructurele
ondersteuning dient te krijgen, maar het beperkt de bevoegdheden van de
leerlingenraad tevens tot een adviserende functie en stipuleert niets in verband met het
budget. Het verdient aanbeveling te overwegen of de regelgeving niet kan worden
uitgebreid tot het oprichten van daadwerkelijk ondersteunde leerlingenraden. In het
buitenland zijn er voorbeelden van wetgeving die ook de ondersteuning van de
leerlingenraad stipuleren. Niet zelden blijft zo’n meer ambitieuze wetgeving ten dele
dode letter. Dat geldt bijvoorbeeld voor Frankrijk, waar de vorming van de leden van
leerlingenraad in principe verplicht is, maar zeker niet overal gebeurt (Ballion, 1998).
Het resultaat van die wetgeving is echter wel dat in Frankrijk zowat 70% van de
scholen vorming voorziet, vergeleken met een kleine helft van de scholen in
Vlaanderen. Andere landen nemen in hun wetgeving aanbevelingen op, die niet direct
afdwingbaar zijn, maar wel een indicatie vormen van ‘good practice’. In dat opzicht
kan worden gewezen op het feit dat het beleid niet alleen een regelgevende rol kan
spelen, maar ook structurele ingrepen kan nemen om scholen te ondersteunen in het
opbouwen van een participatiecultuur (steunpunt, eventueel ruimte creëren om
participatie actiever te betrekken binnen het curriculum, …).
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