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Inleiding

Op 1 september 1970 voerde de circulaire Vermeylen in het rijksonderwijs verplicht gemengd
onderwijs in.  Op bladzijde 20 van deze circulaire vindt men de volgende paragraaf terug:
‘Het gaat niet langer op dat in een steeds meer democratiserende gemeenschap jongens en
meisjes apart opgevoed worden.  Wil men tot meer natuurlijke verhoudingen komen, dan
dient de segregatie en de scheiding die op schoolniveau tussen de geslachten bestaat,
weggewerkt worden.  De emancipatie van de vrouw is in de eerste plaats een opvoedings- en
onderwijsaangelegenheid.’  (De Croo 1975: 13)  Sinds 1970 zijn de meeste scholen dus
gemengd overeenkomstig de bepalingen van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Voornamelijk in het vrij onderwijs bestonden toen nog specifieke jongens- of meisjesscholen,
maar op 26 januari 1994 ging het besluit van de Vlaamse Regering van kracht dat alle scholen
in de Vlaamse Gemeenschap ertoe verplichtte in de daarop volgende jaren gemengd te
worden (Wielemans 1994: 30).  Niet-gemengde scholen in zowel het rijks- als het vrij
onderwijs zijn anno 1999 een uitzondering en binnekort onbestaande.

Deze overgang van niet-gemengd naar gemengd onderwijs heeft in België niet veel voeten in
de aarde gehad.  De emancipatie-thesis werd door een groot aantal mensen als erg
vanzelfsprekend beschouwd en overgenomen.  In België is onderzoek rond gemengd en niet-
gemengd onderwijs bijzonder schaars in vergelijking tot andere landen zoals o.a. Engeland, de
Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk.  In deze landen hoort men nochthans tegenstrijdige
berichten over de emanciperende mogelijkheden van het gemengd onderwijs.  In het
onderstaande literatuuroverzicht worden argumenten van voor- en tegenstanders van het
gemengd onderwijs aangehaald, alsook van onderzoekers die geloven dat geen van beide
vormen beter is, maar wel bepaalde kenmerken die ermee samen gaan.  Deze resultaten zijn
niet vanzelfsprekend over te brengen naar de Belgische situatie.  Het onderzoek over de
invloed van gemengd en niet-gemengd onderwijs op de attitudes rond rolpatronen van
leerlingen in Vlaanderen, dat ik gevoerd heb in het kader van mijn licentiaatsverhandeling,
moet daarom meer duidelijkheid brengen binnen de Belgische situatie.  Het was bovendien de
laatste kans om dergelijk vergelijkend onderzoek tussen gemengde en niet-gemengde scholen
uit te voeren, vermits deze laatste categorie reeds binnen enkele jaren onbestaande zal zijn.

Na het literatuuroverzicht, zullen in dit artikel kort de onderzoeksgegevens besproken worden.
In totaal werden 4722 leerlingen en 637 leerkrachten uit het ASO, BSO en TSO van 63
scholen uit Vlaanderen bevraagd.  Deze gegevens werden geanalyseerd aan de hand van de
multilevelmethode om na te gaan of er een verschil bestaat in attitudes rond traditionele
rolpatronen tussen leerlingen uit gemengde en niet-gemengde scholen.  Na een bespreking
van het verkregen model, zullen de verschillende relevante variabelen nader bekeken worden.   

1.  Literatuuroverzicht

Wanneer men de literatuur doorneemt die rond het debat over gemengd en niet-gemengd
onderwijs in verschillende landen is verschenen, wordt duidelijk dat het ‘emancipatie
argument’ niet zo vanzelfsprekend is als wel eens wordt aangenomen.  Net als bij de meeste
argumenten aangevoerd in het debat1, vindt men ook rond traditionele rolpatronen dikwijls

                                                          
1 Voor een volledig overzicht van de argumenten voor en tegen gemengd onderwijs, zie: Koelet, 1999: deel 1)
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elkaar tegensprekende (onderzoeks)resultaten terug.  Hieronder worden kort de argumenten
samengevat die het emancipatiedoel van het gemengde onderwijs onderschrijven of juist
falsifiëren, alsook enkele meer genuanceerde argumenten.

De voorstanders van gemengd onderwijs geloven dat de omgeving van de gemengde school,
het best de natuurlijke omgeving weerspiegelt waarin het kind later zal moeten functioneren.
Het leert de kinderen natuurlijk hun plaats innemen in de wereld van mannen en vrouwen.
(Feather 1975: 82; Breuse 1970: 60)  Hoewel tegenstanders van het gemengde onderwijs dit
juist aangrijpen om aan te tonen dat jongens en meisjes er worden gesocialiseerd in
traditionele rolpatronen, geloven zij dat sekse stereotypen in een gemengde omgeving worden
getemperd  (Harris 1986 in: Mael 1998: 103 ).  De aanwezigheid van meisjes zou een gunstig
effect hebben op de seksistische houding van jongens in de klas en dankzij hun mannelijke
klasgenoten zouden meisjes hogere, minder traditionele aspiraties hebben.  (Monagan 1983
in: Mael 1998: 116).  Sommigen beweren zelfs dat juist het niet-gemengde onderwijs niet
wars blijft van rolbevestigende praktijken. Cox (1989: 152) geeft aan dat in niet gemengde
scholen telkens een  heel gebied (het mannelijke of het vrouwelijke) niet behandeld  wordt en
uit interviews van Bruese (1970) en Mosconi (1989), blijk dat niet-gemengd onderwijs
seksisme bij jongens doet toenemen. Andere onderzoeken tonen aan hoe men in
jongensscholen soms aanmoedigingen tot een bepaald soort agressiviteit terugvindt en hoe
men in meisjesscholen soms de neiging heeft om de inhoud van bepaalde vakken te
vereenvoudigen of de leerlingen er als kinderen blijft behandelen.  (Lee et al. 1994 in: Duru-
Bellat 1995: 85)  Meisjes uit een meisjesschool zouden ook ondervinden dat leerkrachten
eerder de nadruk leggen op het behulpzaam en beleefd zijn, dan op intelligent en logisch zijn
(Feather 1975: 84).

Nochthans is lang niet iedereen het eens met deze lovende woorden voor het gemengde
onderwijs.  In gemengde scholen worden jongens en meisjes in theorie als gelijkwaardige
individuen gezien, maar volgens velen is dit in de praktijk ver te zoeken.  De verwachte
afbraak van gender stereotypen wordt volgens hen in de gemengde school niet gerealiseerd.
Deze scholen zouden inherent patriarchaal en/of erg schadelijk zijn voor meisjes  (Arnot
1983, Chafetz 1990, Kauermann-Walter et al. 1990, Rossi 1987, Sarah, Scott, Spencer 1980
in: Mael 1998: 104; Mosconi 1989: 44-45).  Omwille van gender discriminerend beleid en
praktijken is er veel onderzoek en kritiek rond het gemengde onderwijs ontstaan  (Aauw 1992,
Hall, Sandler 1982, Krupnik 1985, Sadker, Sadker 1986, 1990 in: Lee, Marks, Byrd 1994:
95).  Psychologen en later ook onderzoekers uit andere wetenschappelijke disciplines
ondervonden dat waar beide seksen in een niet-gemengde groep gelijkaardige gedragingen
vertonen, zich in een gemengde groep een arbeidsverdeling tussen de seksen voordoet.
Vrouwen gaan zich o.a. op de achtergrond houden, hun dominantie temperen, een moederlijk
gedrag vertonen en mannen krijgen de nood om ‘mannelijk’ te zijn en dat steeds opnieuw te
bewijzen en zich verachtend op te stellen tegenover de vrouw en vrouwelijkheid in het
algemeen.  (Erlich, Vinsonneau 1988 in: Duru-Bellat 1995: 84; Duru-Bellat 1995: 85-86;
Anyon 1983,  Cone, Perez 1986, Larwood, Blackmore 1978, Maccoby 1990 in: Mael 1998:
104, 113; Eder 1985 in: Mael 1998: 111; Mael 1998: 104; Baudoux, Noircen 1995: 7; Cox
1989: 153; Askew, Ross 1988 in: Cox 1989: 153)  Dit zou ook gevolgen hebben op ruimtelijk
vlak in de klas (Cox 1989: 153; Baudoux, Noircen 1995: 8).  Lorenzi-Cioldi (1988 in: Duru-
Bellat 1995: 84) vat dit als volgt samen:  Het begrip zelf van vrouwelijk en mannelijk gedrag
doet zich maar eerst voor in een gemengde context.  De meisjes worden geconfronteerd met
een ‘seksualisering’ van de situatie die hun terugdringt naar een inferieure positie  (Skeggs
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1991 in: Duru-Bellat 1995: 85).2 Uit voorbeelden blijkt bovendien dat waar jongens of
meisjes uit de gedragsrollen stappen die hun aangeduid zijn volgens hun sekse, ze het
voorwerp worden van plagerijen of van neutralisatie vanwege de andere leerlingen  (Baudoux,
Noircen 1995: 13).  De dominantie van de jongens wordt nog versterkt door de wijze waarop
meisjes worden behandeld doorheen de school o.a. door leerkrachten en via schoolboeken
(Cox 1989: 153; Baudoux, Noircen 1995: 8; Baudoux, Noircen 1995: 10).  Rollen en
kenmerken die worden beschouwd als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ worden op school sociaal
geconstrueerd.  Mannen en vrouwen worden als tegengesteld gezien, waarbij bepaalde
eigenschappen gepast zijn voor vrouwen en andere voor mannen. (Cox 1989: 146; Baudoux,
Noircen 1995: 13) Dit alles behoort tot het verborgen curriculum van een school en gebeurt
dus niet altijd expliciet of bewust.  Hoewel dit op het eerste zicht niets te maken heeft met het
al dan niet gemengd zijn van een klas, blikt toch dat in gemengde klassen leerkrachten meer
gebruik maken van een verborgen curriculum (zie o.a. Scott 1980 in: Duru-Bellat 1995:50;
Cox 1989: 155).  De wijze waarop leerlingen zich gedragen in een gemengde groep, de
impliciete traditionele denkbeelden in het curriculum en de wijze waarop leerkrachten zich
gedragen tegenover leerlingen in een gemengde klas, zullen uiteindelijk ook de denkbeelden
van de leerlingen over de rol van beide seksen en hun prestaties beïnvloeden, zowel nu op
school als verder in de toekomst.   Deze zullen meer stereotiep zijn in het gemengd onderwijs.
(Lawrie 1992, Stables 1990, Faulkner 1991 in: Duru-Bellat 1995: 84-85; Vockell, Lobonc
1981 in: Lee, Marks, Byrd 1994: 97; Riesman 1991, Rubenfeld en Gilroy 1991, Riordan
1990, Foon 1988, Monaco, Gaier 1992 in: Mael 1998: 109-111; Mahony 1985 in: Cox 1989:
152; Bressler, Wendell 1980, Carnegie Commission 1973, Tidball 1985, 1986, Tidball,
Kistiakowsky 1976, Oates, Williamson 1978, Rice, Hemmings 1988, Tidball 1973, 1980 in:
Canada, Pringle 1995: 161). Volgens Mosconi (1989: 46) worden meisjes in gemengde
scholen zich niet bewust van hun afgezonderde en uitgebuite positie in de maatschappij,
vermits ze altijd de dominantie van de jongens gekend hebben.  In die zin kan het niet-
gemengd onderwijs jonge vrouwen helpen discriminatie en stratificatie in het bredere sociale
arena te boven te komen (Keohane 1990, Lockheed, Klein 1985, Epstein 1988, Lee, Marks
1992 in: Lee, Marks, Byrd 1994: 95; Bailey 1993, Epstein 1988, Graham 1974, Keohane
1990 in: Mael 1998: 104)

Onderzoekers als Lee , Marks en Byrd (1994) en Canada en Pringle  (1995: 162) staan echter
in hun onderzoek sceptisch tegenover pogingen om eens en vooral te beslissen wat beter is:
gemengd of niet-gemengd onderwijs.  Dergelijke pogingen ontkennen volgens hun de
mogelijkheid van elke categorie om te veranderen.  De nadelen die zo aan een type onderwijs
worden toegeschreven worden gezien als onveranderlijk en bijgevolg natuurlijk.  Het zou
bijvoorbeeld niet verstandig zijn jongensscholen af te schaffen omdat ze de ergste vorm van
seksisme vertonen, maar men kan wel de proportie vrouwelijke leerkrachten in dergelijke
scholen proberen te verhogen om het seksisme te drukken (Lee, Marks, Byrd, 1994).  Ook een
klas met gelijke aantallen jongens en meisjes of met meer meisjes, zou seksisme temperen en
tenslotte ook het actief bezig zijn met gendergelijkheid op school kan vruchten afwerpen (zie
ook Mason, Kahle 1989, Scantlebury, Kahle 1993 in: Mael 1998: 113).  Canada en Pringle
(1995) willen nagaan hoe een bepaald klasklimaat kan leiden tot positieve gender-constructie.
Zij leggen vooral de nadruk op vrouwelijke rolmodellen in niet-gemengde scholen en het
voordeel dat vrouwelijke en mannelijke leerkrachten een gelijkaardig gedrag vertonen in een
niet-gemengde context.  Canada en Pringle hebben het ook uitvoerig over de veranderde
interactiestijlen in de gemengde groep, maar volgens hun is dit het produkt van het soort

                                                          
2 De verklaring hiervoor zou terug te vinden zijn in de verschillende interactiestijlen van mannen en vrouwen
(Canada, Pringle 1995: 164; Buytendijk in: Breuse 1970: 51).
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gemengd onderwijs die een laissez-faire houding aanneemt tegenover gender-constructie, en
dus geen sine qua non.

Het is dus nog lang niet duidelijk of het gemengd onderwijs zijn emanciperende rol wel naar
behoren vervult.  In de bestudeerde literatuur worden een groot aantal hypotheses naar voren
geschoven die men zou kunnen onderzoeken om dit na te gaan.  Een eerste aanwijzing
daarvan kan men echter al verkrijgen door enkel na te gaan of leerlingen uit het gemengde
onderwijs meer of minder traditionele denkbeelden hebben dan leerlingen uit het niet-
gemengde onderwijs met betrekking tot de rol van de man en de vrouw in de maatschappij.
Dit is de onderzoekshypothese die ik aan de hand van mijn thesis wou onderzoeken.
Bovendien kan men door controle voor een groot aantal leerlingen- en schoolvariabelen
nagaan of dit aan het gemengd zijn zelf te wijten is of aan andere kenmerken van dergelijke
onderwijstypen, zoals bijvoorbeeld recruteringsbasis of klasklimaat.

2. Onderzoeksgegevens

Om de onderzoekshypothese te onderzoeken, kan perfect aangeleund worden bij een
onderzoek rond waarden op school (Elchardus, M, Kavadias, D, Siongers, J 1998) uitgevoerd
door de Vakgroep Sociologie van de VUB.  Hiertoe legden zij een  waardevolle en
uitgebreide gegevensbank aan met betrekking tot leerlingen en leerkrachten uit het zesde jaar
van het middelbaar onderwijs.  De gegevens uit de databank zijn verzameld door middel van
een schriftelijke administratieve vragenlijst, die werd ingevuld door de directie, een
schriftelijke leerlingenvragenlijst, een schriftelijke leerkrachtenvragenlijst, een mondeling
interview met ten minste één leerkracht per school, een mondeling interview met de directie
en een aantal externe bronnen.  In totaal werden 4722 leerlingen en 637 leerkrachten uit het
ASO, BSO en TSO van 63 scholen uit Vlaanderen bevraagd.  De scholen werden geselecteerd
volgens een gestratificeerde, aselecte steekproef.

De leerlingenvragenlijst bevat 19 attitudeschalen.  Voor dit onderzoek zijn we vooral
geïnteresseerd in de schaal voor ‘traditionele rolpatronen’.  Deze attitudeschaal is een
Likertschaal (0-100) geconstrueerd uit de volgende zes stellingen uit de vragenlijst:

Tabel: Frequentieverdeling op de stellingen rond traditionele rolpatronen3

Oneens +/- Eens

Een vrouw is meer geschikt als een man om kleine kinderen op te voeden 44,8% 27,5% 27,7%
Jongens kan je nu eenmaal wat vrijer opvoeden dan meisjes 62% 22,4% 15,6%
Het beste is dat de vrouw het huishouden doet en de man de kost verdient 68,7% 20,4% 10,9%
Er zijn vrouwenberoepen en mannenberoepen en dat zal altijd zo blijven 33,4% 28,5% 38,1%
Mannen kunnen even goed als vrouwen kinderen opvoeden 10,3% 24,8% 64,9%
Vrouwen kunnen even goed autorijden als mannen 8,3% 12,4% 79,4%

De PCA op deze items duidt één factor aan met eigenwaarde 2.62, waarbij 43.7% van de
variantie wordt verklaard door de onderliggende dimensie. De constructie van deze schaal is
opgenomen in bijlage 1.  Hier kunnen we mee nagaan of leerlingen uit gemengde scholen

                                                          
3 Voor meer uitgebreide gegevens zie de print-outs in de bijlage
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inderdaad lager scoren op deze schaal, d an leerlingen uit niet-gemengde scholen, in
overeenstemming met het doel van de invoering van algemeen gemengd onderwijs.

Door de algemene invoering van dit gemengde onderwijs, is de mogelijkheid om pure
jongens-en meisjesscholen te contrasteren met gemengde scholen echter uitgesloten. In plaats
van dergelijke zuiver niet-gemengde scholen, zal moeten worden overgegaan op scholen die
minder dan een bepaald percentage leerlingen van het andere geslacht bevatten.  Een
mogelijke grenswaarde is hier 5%.  Scholen die dus minder dan 5% jongens of meisjes
bevatten, worden vanaf nu dus beschouwd als niet-gemengde scholen.  Dit is niet zo’n grove
vertekening van de werkelijkheid.  Het is namelijk zo dat het hier heel waarschijnlijk niet-
gemengde scholen betreft die sinds 1994 verplicht zijn geworden leerlingen van het andere
geslacht op te nemen in hun school.  Dit gebeurt meestal geleidelijk, waarbij het eerste jaar of
de eerste graad als eerste deze leerlingen opneemt.  In het jaar waarin de enquêtes werden
afgenomen, d.i. 1996-1997, is de derde graad bijgevolg nog niet gemengd.  De leerlingen die
hier in dit onderzoek beschouwd worden zijn echter van het zesde middelbaar en hebben dus
waarschijnlijk hun hele schoolloopbaan in een niet-gemengde omgeving doorlopen.  Dit wijst
erop dat de timing van dit onderzoek net goed is.  Binnen één à twee jaar zal het onmogelijk
zijn de invloed van het al dan niet gemengd zijn van een school hier in Vlaanderen nog na te
gaan.  Wanneer uiteindelijk alle scholen worden opgeteld die minder dan 5% leerlingen van
het andere geslacht bevatten, bekomt men 11 ‘niet-gemengde’ scholen tegenover 52
gemengde scholen.  Dit houdt in dat  1008 van de 4722 leerlingen (of 21.3%) in een
dergelijke niet-gemengde school les volgen4.

Om na te gaan of het eventueel gevonden verband tussen het al dan niet gemengd zijn van een
school en de denkbeelden over de positie van de man en de vrouw in de maatschappij, niet te
wijten zijn aan bepaalde kenmerken specifiek voor de leerlingen uit een dergelijke school of
kenmerken specifiek voor een gemengde of niet gemengde school, kan gebruik gemaakt
worden van een uitgebreid scala aan controlevariabelen5.  De lijst van deze variabelen kan
men naslaan in bijlage 2.

3. Analysemethode en resultaten

Vermits er bij deze analyse gewerkt wordt met data verkregen op verschillende hiërarchische
niveau’s, nl. op individueel niveau en op schoolniveau, is het aangewezen om gebruik te
maken van de multi-level (-niveau) methode.  (Kreft, De Leeuw, 1998)  Deze maakt het
mogelijk variabelen verzameld op verschillende aggregatieniveau’s, tegelijkertijd te
gebruiken in één model en te komen tot relatief betrouwbare schattingen van de
onderscheiden instroomeffecten enerzijds en schooleffecten anderzijds.  Met deze methode
willen we uiteindelijk drie modellen schatten, waarbij stapsgewijs naar een finaal model toe
wordt gewerkt.  Een eerste model laat toe het bruto schooleffect te meten, d.w.z. hebben
scholen wel een effect op de attitudes rond traditionele rolpatronen van hun leerlingen?  In

                                                          
4 Hoewel dit, zoals reeds aangetoond, een zeer goede benadering is, mag men de werkelijke inhoud van de
variabele toch niet uit het oog verliezen.  Uit literatuurstudie blijkt namelijk de impact die een klein aantal
leerlingen of zelfs één leerling van het andere geslacht in een groep kan hebben (Mosconi 1989: 61, 94).
5 De keuze van de controlevariabelen is overgenomen uit het onderzoek van de vakgroep sociologie die de
invloed van scholen op de waarden van jongeren onderzochten en wordt daar ook uitgebreid gemotiveerd
(Elchardus, M et alii, 1998).
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een tweede stap, het achtergrondmodel, worden de relevante individuele kenmerken van de
leerlingen mee opgenomen, om zo te controleren op het verschil in recruteringsbasis tussen
verschillende scholen.  Dit model laat toe het netto schooleffect te schatten, d.i. of scholen
nog een invloed hebben, nadat voor de invloed van andere socialisatievelden werd
gecontroleerd.  In het finaal model wordt maar eerst de variabele gemengd of niet gemengd
onderwijs bij de analyse betrokken, samen met nog andere schoolvariabelen6.  Indien deze
variabele een verband vertoont met de onafhankelijke variabele ‘traditionele rolpatronen’, dan
betekent dit dat dit verband bestaat onafhankelijk van de kenmerken van een welbepaalde
type school of de leerlingen uit deze type scholen.

In tabel 1 worden de resultaten van de multiniveau analyse weergegeven. Dit model geeft een
overzicht van de variantiecomponenten van de drie geschatte modellen.  We bespreken eerst
het brutomodel en gaan dan over naar model 1 of het nettomodel en tenslotte naar model 2 of
het finaal model.

Tabel 1: Variantiecomponenten en modelfit van de multiniveau modellen

Bruto Model 1 Model 2

Variantiecomponenten
Leerlingenniveau 260,87 212,48 212,56
Schoolniveau 45,14 7,56 5,49
Intra-class-correlatie (ρρρρ) 0,148 0,034 0,025
Modelfit
L² (deviantie) 40536,4 38132,1 38122,2
Afname in deviantie 2404,3 9,9

df = 140 df = 0
P tov brutomodel: 0,0000
P tov nettomodel: 0,0017

In het eerste model gaan we dus na of scholen wel een effect hebben op de attitudes van hun
leerlingen rond traditionele rolpatronen.  De gemiddelde score van alle respondenten over alle
scholen op de schaal voor traditionele rolpatronen, is gelijk aan 34.3/100.  Dit wijst erop dat
de Vlaamse leerlingenbevolking van het zesde jaar niet erg traditioneel is, hoewel men niet
mag vergeten dat er grote verschillen bestaan tussen jongens en meisjes.  De
intraschoolcorrelatie geeft het bruto schooleffect weer en toont aan dat er in deze score
betekenisvolle verschillen zijn tussen de scholen.  De intraschoolcorrelatie7 bedraagt namelijk
14.8%, m.a.w. 14.8% van de verschillen in scores tussen de leerlingen is te wijten aan het feit
dat ze in een andere school zitten8, zonder evenwel rekening te houden met de
recruteringsbasis van deze scholen of de schoolkenmerken.9

Als we dus van jongeren weten naar welke school ze gaan, en alleen dat weten, kunnen we
bijna 15% van de variatie in hun opvattingen rond traditionele rolpatronen verklaren.  Scholen
krijgen echter niet dezelfde leerlingen binnen.  Een deel van het bruto schooleffect kan
helemaal niets te maken hebben met de invloed van de school en volkomen het gevolg zijn

                                                          
6 Deze schoolvariabelen bestaan zowel uit variabelen die betrekking hebben op de schoolloopbaan van de
leerlingen als op geaggregeerde variabelen van de leerlingen van een school en schoolkenmerken.
7 Deze maat geeft de verhouding weer tussen de restvariantie op schoolniveau en de totale restvariantie.
8 Berekend door middel van de gewone variantie-analyse werd dit eveneens geschat op 14.8%.
9 Bij de berekening van deze parameters werden gegevens gebruikt van 47209 respondenten.  Gewogen zijn dit
er 4689.
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van verschillen in de instroom van de verschillende scholen (Hauser, 1974 in: Elchardus, M.,
Kavadias, D., Siongers, J., 1999: 260).  Een tweede stap is dus de opstelling van een model
waarin de leerlingenkenmerken zijn opgenomen.  Om dit model te bekomen, zijn de
(geselecteerde10) leerlingenvariabelen één voor één aan het basismodel toegevoegd en dit
gebeurt eerst afzonderlijk voor de persoonlijke kenmerken, de variabelen rond gezin, deze
rond verenigingen en tenslotte deze die verband houden met media.  Nadat in de vier
submodellen enkel de relevante variabelen zijn weerhouden11 en nadat gecontroleerd is voor
multicollineariteit, worden de vier blokken samengevoegd tot één ‘achtergrondmodel’, waarin
12 variabelen hebben standgehouden.  Dit model levert een significante verbetering van het
bruto model op.  De intraschoolcorrelatie geeft nu het netto schooleffect aan.  In het
basismodel verklaarden de scholen nog ongeveer 15% van de variantie in traditionele
rolpatronen, maar na controle voor de achtergrondkenmerken van de leerlingen uit die
scholen, is dit gedaald tot slechts 3%.  Deze sterke daling wijst erop dat, nadat voor de
invloed van andere socialisatievelden is gecontroleerd, scholen slechts nog een kleine invloed
hebben op de houdingen van hun leerlingen wat betreft genderopvattingen.  Het gaat hier
echter wel om een conservatieve schatting van het (netto) schooleffect.  Scholen kunnen
namelijk eventueel ook een invloed hebben op de leerlingenkenmerken waarvoor
gecontroleerd werd.  Maar zelfs al is het maar 3%, toch bestaan er nog systematische
verschillen, dus kan men verwachten ook enkele relevante schoolvariabelen terug te vinden in
het finaal model.  Er kan dus bijvoorbeeld nog een invloed zijn van het al dan niet gemengd
zijn van een school op de opvattingen van hun leerlingen over de rol van man en vrouw.  De
proportie verklaarde variantie op schoolniveau geeft tevens aan dat het merendeel van de
verschillen op schoolniveau te verklaren zijn door de leerlingenvariabelen die werden
toegevoegd, namelijk maar liefst 83%.  Op leerlingenniveau is 19% van de verschillen
verklaard en zou men dit model single level gedraaid hebben dan zou dit in een verklaarde
variantie van 28% resulteren.

De laatste stap is uiteindelijk het finaal model.  Met dit model kan nagegaan worden of het al
dan niet gemengd zijn van een school, een invloed heeft op de opvattingen over rolpatronen
van hun leerlingen.  Bovendien worden nog een aantal andere (geselecteerde8)
schoolkenmerken opgenomen, die eventueel het verschil dat nog bestaat tussen de scholen,
kunnen verklaren.  Het betreft schoolkenmerken die te maken hebben met structurele
kenmerken van de school, het formele curriculum en het verborgen curriculum en ook
gemiddelde scores van de leerlingen van een school op schalen voor o.a. etnocentrisme of
cultuurpopulisme.  Ook gegevens over de schoolloopbaan van de leerlingen worden bij het
model gevoegd.  Deze geven een indicatie van welke positie de leerling in het schoolsysteem

                                                          
10 Niet alle voorhanden leerlingen- en schoolvariabelen werden in de analyse gebruikt.  Wanneer al de
variabelen, die rond de bovenstaande thema’s op individueel en schoolniveau verzameld en geconstrueerd zijn,
samen worden genomen, bekomt men namelijk 377 variabelen.  Het ligt voor de hand dat hieruit voor dit
onderzoek, omwille van het tijdsbestek alleen al, een selectie moet gemaakt worden.  Om deze selectie door te
voeren worden de verschillende variabelen eerst bivariaat bekeken in relatie tot de afhankelijke variabele.  Hun
correlatie met ‘traditionele rolpatronen’ en de significantie van dit verband, geeft namelijk een beeld van de
variabelen die kunnen weggelaten worden voor dit onderzoek.  Wanneer de bivariate correlatie reeds miniem is
en niet significant, zal dit na controle voor andere variabelen in een volledig model heel waarschijnlijk ook het
geval zijn.  Indien er een aantal variabelen dreigen weg te vallen die wel nog belangrijk lijken, werden ze echter
toch voor het onderzoek worden weerhouden.
11 Twee variabelen zijn toch in het model opgenomen hoewel ze niet relevant zijn.  Dit komt omdat de variabele
religie, die vijf nominale categorieën bevat, als vier dummy’s in de analyse werd opgenomen met één
referentiecategorie, nl. de levensbeschouwelijk onverschilligen.  Indien de niet-relevante dummy’s worden
weggelaten, blijft deze referentiecategorie niet langer dezelfde en de interpretatie van de overgebleven dummy’s
wordt inhoudelijk nogal moeilijk.  Het is dus beter deze twee variabelen in het model te behouden.
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inneemt.  De variabelen rond schoolloopbaan, structurele kenmerken, formeel curriculum,
verborgen curriculum en houdingen, worden net als bij het achtergrondmodel eerst in vijf
blokken afzonderlijk van elkaar en van de leerlingenkenmerken, bekeken.  De overgebleven
relevante variabelen worden eerst gecontroleerd op multicollineariteit en dan één voor één bij
het achtergrondmodel gevoegd.  Dit gebeurt geleidelijk om na te gaan hoeveel van de
variantie bijkomend verklaard wordt door elke toegevoegde variabele.  Uiteindelijk blijkt na
controle voor de variabelen op leerlingenniveau nog maar één variabele op schoolniveau
significant te zijn en dat is de variabele ‘gemengd’.  Dat er slechts weinig verklarende
variabelen op schoolniveau uiteindelijk significant zijn, was te verwachten, vermits het
achtergrondmodel reeds 83% van de variantie op schoolniveau verklaarde.  De 90 andere
geselecteerde variabelen op schoolniveau overleefden de strenge controle op recruteringsbasis
van de scholen niet.  Na het invoeren van de variabele ‘gemengd’ is de intraschoolcorrelatie
nog lichtjes gedaald van 3.4% naar 2.5%.  Dus nog slechts 2.5% van de verschillen in
houdingen van de leerlingen over alle scholen, is , na controle voor de socialisatievelden en na
controle voor de variabele ‘gemengd’, te wijten aan de scholen zelf.  De proportie verklaarde
variantie geeft aan in welke mate men erin geslaagd is het schooleffect te verklaren.  De
variantie op schoolniveau is voor 88% verklaard.  Het al dan niet op een gemengde school
zitten draagt daar 5% toe bij of, met andere woorden, door het toevoegen van deze variabele
wordt 5% meer van de variantie tussen scholen verklaard.  Het finaal model verklaart tenslotte
ook nog  19% van de verschillen op individueel niveau (de totale proportie verklaarde
variantie, moest dit model single level gedraaid zijn, zou gelijk zijn aan 29%).

4. Bespreking van de relevante leerlingenvariabelen in het eindmodel

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de invloed van het al dan niet gemengd zijn van
een school op de opvattingen van hun leerlingen over de rolpatronen, worden eerst de
relevante leerlingenvariabelen voor deze opvattingen nader bekeken.  Vermits het
literatuuronderzoek zich concentreert rond de variabele ‘gemengd’, is het echter moeilijk
theoretische interpretaties te geven voor de gevonden verbanden.  Toch zal hier en daar
geprobeerd worden een intuïtieve interpretatie van de verbanden te geven.  Bovendien kan
ook veel informatie gehaald worden, uit de verantwoording voor de keuze van deze
variabelen door de vakgroep sociologie in hun onderzoeksrapport.

In Tabel 2 worden de parameters van de 12 leerlingenvariabelen uit het netto model en de
schoolvariabele uit het finaal model weergegeven.  Zoals verwacht, vindt men een erg sterk
verband terug met geslacht.  Meisjes scoren veel lager op de schaal die traditionele
rolpatronen opmeet dan jongens.  Het is zelfs zo dat men als meisje gemiddeld 14 punten
lager scoort dan een jongen, gecontroleerd voor allerlei andere variabelen.  De items waaruit
de schaal voor traditionele rolpatronen is opgemaakt, zijn dan ook uitspraken die in hun meest
traditionele vorm erg nadelig zijn voor de meisjes.  Het is dan ook veel moeilijker voor een
meisje om hiermee akkoord te gaan dan voor een jongen.  Jongens hebben veel minder te
verliezen bij traditionele opvattingen dan meisjes.
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Tabel 2: Multiniveau-analyses van traditionele rolpatronen op de leerlingenkenmerken en de
Schoolkenmerken van de scholen (n=4689 en 63 scholen)

Modellen Model 1 Model 2
B SE B SE

Sexe (1 = meisje) -14,06*** 0,53 -14,06*** 0,52
Levensbeschouwing: katholiek (0 = levensb. Onverschillig) -0,04 0,77 -0,02 0,77
Levensbeschouwing: ongelovig -2,94** 0,88 -2,92** 0,88
Levensbeschouwing: ander -1,22 1,15 -1,28 1,15
Levensbeschouwing: Vrijzinnig -3,40*** 0,96 -3,39*** 0,96
Lid jeugdvereniging (1 = actief lid) -1,89*** 0,50 -1,9*** 0,5
Lid vrijetijdsvereniging (0 = geen lid) -1,42** 0,52 -1,43** 0,52
Voorkeur voor Cultuurpopulisme-factor (+ = voorkeur) 2,61*** 0,25 2,61*** 0,25
Voorkeur voor Dranouter-factor -1,89*** 0,25 -1,87*** 0,25
Mediafrequentie (0 = nooit) -3,92*** 0,96 -3,86*** 0,96
Nationaliteit (1 = Belg) -2,90** 1,00 -2,92** 1
Professionele situatie moeder (1 = werkend) -2,43*** 0,44 -2,39*** 0,44
Gemengd (1 = gemengd) -3,44*** 0,96
Constante 50,79 1,56 53,56 1,72

De significantie van de effecten is als volgt: * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001.

Een tweede variabele die van belang blijkt is levensbeschouwing. 12Als referentiecategorie
werd de groep ‘levensbeschouwelijk onverschilligen’ gebruikt, dit zijn leerlingen die
onverschillig staan tegenover alles wat met religie en levensbeschouwing te maken heeft.
Twee van de vier overige categorieën verschillen uiteindelijk niet relevant van de categorie
‘onverschilligen’, namelijk de katholieken en diegenen met een andere overtuiging.  Maar
zowel de ‘ongelovigen’ als vooral de ‘vrijzinnigen’ zijn minder traditioneel in hun
rolopvattingen dan de ‘onverschilligen’.  Misschien is het wel zo dat jongeren die minder
traditioneel zijn met betrekking tot hun levensbeschouwing, ook meer ruimdenkend zijn wat
rolpatronen betreft.  Dit is echter slechts een wilde gissing en zou nader onderzocht moeten
worden.  Het feit dat de religieus onverschilligen traditioneler zijn, is wel verontrustend
omwille van de toenemende trend naar religieuze onverschilligheid die door vergelijkend
sociologisch onderzoek werd aangewezen (Elchardus, Heyvaert 1989 in Elchardus, Kavadias,
Siongers 1998: 71).

Leerlingen die actief lid zijn van een jeugdvereniging en leerlingen die lid zijn van een
vrijetijdsvereniging, zijn minder traditioneel in hun opvattingen over rolpatronen, dan de
overige leerlingen.  Uit de literatuur blijkt dat jongeren die deelnemen aan activiteiten in een
georganiseerd kader, sneller in staat blijken te zijn zich in te leven in de standpunten van
anderen.  Het functioneren in groep vergt immers een mate van zelfbeheersing en een aantal
sociale vaardigheden die doorgaans beschouwd worden als gunstig voor het ontwikkelen van
een democratische cultuur (Terpstra 1997; Sundeen, Raskoff 1995 in: Elchardus, Kavadias,
Siongers 1998:73).  Wanneer men zichzelf gemakkelijk in de rol van de ander kan indenken,
zullen vooroordelen over beide seksen bijgevolg snel doorzien worden.  Wel duiden de
onderzoekers van de vakgroep sociologie erop dat het verband in beide richtingen kan lopen.
Het is mogelijk dat de participatie in deze verenigingen minder traditionele opvattingen in de
hand werken, maar het is ook mogelijk dat mensen met minder traditionele opvattingen eerder
lid worden van jeugdverenigingen of vrijetijdsverenigingen.

                                                          
12 Om deze variabele te kunnen gebruiken in de multilevel analyse, moest ze omgevormd worden van een
variabele met vijf categorieën tot vier dummy variabelen.
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Van de variabelen die de participatie aan media-en smaakculturen uitdrukken, hebben drie
variabelen in het uiteindelijke model standgehouden.  De effecten van media- en
smaakculturen worden dus door deze analyse bevestigd.  Allereerst blijkt dat naarmate
leerlingen hoger scoren op de cultuurpopulisme-factor, ze traditioneler zijn in hun
rolopvattingen.  Het gaat om een factor waarbij een hoge score duidt op een voorkeur voor
cultuurpopulistische media en een lage waarde op een voorkeur voor eerder kritische media.
Bij cultuurpopulistische media is het doorslaggevende criterium succes, terwijl kritische
media bepaalde criteria willen respecteren die los staan van marktsucces, zoals wat degelijke
journalistiek is, wat een openbare omroep hoort uit te zenden of wat kritische tegendraadsheid
inhoudt.  Dit wilt echter niet zeggen dat de cultuurpopulistische programma’s van mindere
kwaliteit zijn dan de kritische.  (Elchardus, Kavadias, Siongers 1998:86)  Ten tweede is het zo
dat naarmate de leerlingen lager scoren op de Dranouterfactor, ze traditioneler zijn in het
opzicht van rolpatronen. Deze schaal geeft de ‘voorkeur voor intellectuele muziek en
televisie’ weer, d.i. de mate waarin men informatieve televisieprogramma’s, klassieke muziek
en ‘gecanoniseerde’ muziekgenres13 apprecieert.   Deze variabelen over media- en
smaakculturen werden eerst en vooral in het onderzoek van de vakgroep opgenomen, als een
onrechtstreekse maat voor de invloed van de peergroup op de houdingen van de leerlingen.
Ze zijn er namelijk van overtuigd dat subculturen fenomenen zijn die de dragers van een
dergelijke cultuur overstijgen en die vorm krijgen in verschillende media, tijdschriften, radio-
en tv-zenders, patronen van vrijetijdsbesteding en uitgangsgedrag, verschillende smaken en de
producten (kledij, cd’s …) die bij die smaken passen.  (Elchardus, Kavadias, Siongers 1998,
p76)  In die zin zijn media voor de jongeren niet alleen informatiebronnen, maar ook
identiteitselementen.  Het zijn namelijk tegelijk ook aanduidingen van het publiek waarmee
men geïdentificeerd wil worden.  Dit wil zeggen dat de score op de verschillende schalen niet
noodzakelijk de werkelijke consumptie van cultuur weergeeft.  (Elchardus, Kavadias,
Siongers 1998, p78)  De laatste variabele met betrekking tot media, namelijk de
mediafrequentie, toont tenslotte aan dat de kleine groep leerlingen die nooit eens een
tijdschrift lezen (n=250), minder progressief zijn in hun rolopvattingen dan de overige
leerlingen.  Ze scoren bijna vier punten hoger op de schaal voor traditionele rolpatronen.  Een
verklaring hiervoor zou door verder onderzoek duidelijk moeten worden.

Twee variabelen die bivariaat niet significant waren en die toch in de analyse werden
opgenomen, zijn uiteindelijk toch significant gebleken.  Het gaat hier om de variabelen
‘nationaliteit’ en ‘professionele situatie van de moeder’.  Beide variabelen moesten als
dummy’s in de analyse worden opgenomen.  Oorspronkelijk werd gedacht om de
Marokkaanse en Turkse leerlingen te bekijken tegenover de andere nationaliteiten.  Het ging
echter om een te kleine groep, ook wanneer hierbij de Belgische leerlingen werden gevoegd
waarvan één van de ouders Marokkaans of Turks was.  Uiteindelijk werd dan gekozen voor
een onderscheid tussen de Belgische leerlingen en de andere nationaliteiten.  Belgische
leerlingen blijken minder traditioneel te zijn in hun rolopvattingen dan leerlingen van een
andere nationaliteit.  Dit is begrijpelijk wanneer men Belgische leerlingen vergelijkt met
leerlingen uit andere culturen, waar nog sterk wordt vastgehouden aan tradities, zoals onder
andere bij de Marokkanen en de Turken.  Bij de groep niet-Belgische studenten zitten echter
voor meer dan de helft leerlingen met een nederlandse nationaliteit.  Het is echter gekend dat

                                                          
13 Dit zijn muziekgenres die in een vorige generatie jongerencultuur nog deel uitmaakten van een tegencultuur,
zoals jazz, blues, folk en ‘sixties’ muziek, maar die nu aanvaard worden als legitieme, ‘hoogculturele’ stijlen. De
enige vreemde eend in de bijt binnen dit geheel is de positieve samenhang met een voorkeur voor zogenaamde
‘schlagermuziek’.(Elchardus, kavadias, Siongers 1998: 82)
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in Nederland bijvoorbeeld veel minder vrouwen gaan werken dan hier in België.  Veel van de
werkende vrouwen in Nederland, werkt bovendien deeltijds (SCP, 1996, 77; NIS, 1997; Van
Daelen, Huisman, Imhoff, 1999, 1).  Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat men ook in
Nederland traditionelere opvattingen heeft dan in België.  Wat de professionele situatie van de
moeder betreft, zijn leerlingen met een werkende moeder, zoals verwacht, minder traditioneel
in hun rolopvattingen dan de overige leerlingen.  Een naar voor geschoven verklaring is dat de
moeders van deze leerlingen een rolmodel vormen voor hun dochters en hun zonen een
voorbeeld geven van hoe het anders kan.  Bovendien bleek de ‘professionele situatie van de
vader’ niet significant te zijn in de multilevel analyse.

5. Bespreking van de relevante schoolvariabele in het eindmodel: gemengd versus niet-
gemengd onderwijs

Van de oorspronkelijke 115 onafhankelijke variabelen, zijn uiteindelijk 10 relevante
variabelen overgebleven om het finaal model voor ‘traditionele rolpatronen’ te vormen.
Onder deze 10 variabelen, bevinden zich 9 variabelen op leerlingenniveau, die voor de
verschillen in recruteringsbasis van verschillende scholen controleren, en slechts één variabele
op schoolniveau14, die mede het verschil tussen scholen verklaart.  Deze ene variabele, is de
variabele die aangeeft of een school al dan niet gemengd is.  Dit heeft dus belangrijke
gevolgen voor wat de centrale vraag in dit onderzoek betreft, namelijk: “Heeft het feit of een
school gemengd is of niet, een invloed op de opvattingen van de leerlingen, over de
rolpatronen van man en vrouw, na controle voor verschillen in recruteringsbasis of
schoolkenmerken ?”.

De resultaten uit deze analyse, voor leerlingen uit het zesde middelbaar van de Vlaamse
scholen, geven aan dat deze invloed er inderdaad is.  Leerlingen uit gemengde scholen zijn
minder traditioneel in hun rolopvattingen dan hun collega’s in niet-gemengde scholen en
dit na controle voor verschillen in recruteringsbasis en allerlei schoolkenmerken.  Dit is
een eerder onverwachte bevinding, vermits vooral de recentere onderzoeken, in het algemeen
meer en meer wezen op de voordelen van niet-gemengd onderwijs.  Gevonden verschillen
worden bovendien vaak toegewezen aan een gebrekkige controle voor instroom of
schoolkenmerken.  In dit opzicht kwam dit onderzoek echter niets te kort.  Er werd uitvoerig
gecontroleerd en toch bleef het verband steeds significant.  Het lijkt dus dat seksestereotypen
inderdaad in een gemengde omgeving worden getemperd (Harris 1986 in: Mael 1998:103).

Men mag echter niet vergeten dat het bij de score op de schaal voor traditionele rolpatronen
om waardeoordelen gaat en niet om gedragingen.  De respondenten moesten aangeven in
welke mate ze akkoord waren met bepaalde uitspraken, maar dat zegt niets over hoe ze zich in
                                                          
14 De andere 8 variabelen die op schoolniveau significant waren, maar dit niet langer zijn wanneer gecontroleerd
wordt voor de leerlingenvariabelen, zijn: ‘mannelijke versus vrouwelijke studierichting’, ‘leerkracht voor
persoonlijke problemen’, ‘veranderd van school omwille van andere dan schoolredenen’, ‘frequentie deelname
aan culturele activiteiten georganiseerd door de school’, ‘frequentie deelname aan sociale activiteiten
georganiseerd door de school’, ‘aantal typeovergangen op a-, b- of c-attest’, ‘proportie meisjes in de klas’ en
‘bespreekbaarheid van thema’s op de leerlingenraad’.
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concrete situaties zouden gedragen.  Zo kan een meisje niet akkoord gaan met de uitspraak dat
er vrouwen en mannenberoepen zijn en dat dat altijd zo zal blijven, maar zelf toch eerder voor
een stereotyp vrouwelijke richting kiezen dan voor een eerder stereotyp mannelijke richting.
De resultaten uit dit onderzoek kunnen dus geen uitspraak doen over hypotheses als
bijvoorbeeld dat meisjes zonder mannelijke klasgenoten effectief ook meer traditionele
beroepen zullen uitoefenen, minder carrière zullen maken of meer traditionele vakken zullen
kiezen.

Bovendien gaat het in dit onderzoek niet enkel om puur niet-gemengde scholen , maar ook
scholen met minder dan 5% jongens of meisjes behoren tot de categorie niet-gemengd.
Slechts 1 school van de 11 als niet-gemengd beschouwde scholen, is puur niet-gemengd, maar
het is wel zo dat 7 van de 11 klassen volledig niet-gemengd zijn.  Het is dus vrij
onwaarschijnlijk dat het verband met traditionele rolpatronen enkel te wijten zou zijn aan het
feit dat klassen met minderheden sterk traditioneel zijn.

Conclusie

Hoewel dit onderzoek niet het laatste woord heeft in de discussie of gemengd of niet-
gemengd onderwijs beter is en ook niet pretendeert aan te tonen dat de emancipatie van de
vrouw kan gebeuren via het verplicht mengen van onze scholen, kan men wel besluiten dat
leerlingen uit gemengde scholen in hun opvattingen over de rolpatronen van man en vrouw
minder conservatief zijn dan leerlingen uit niet-gemengde scholen.  Dit positieve resultaat
voor gemengde scholen is fortuinlijk vermits gemengd onderwijs nu een onomkeerbaar
gegeven is.  Dit feit maakt het echter ook haast onmogelijk om hier in België nog verder
onderzoek naar de invloed van het al dan niet gemengd zijn van een school te doen.
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Bijlage 1 : Constructie van de schaal voor traditionele rolpatronen

Alvorens een schaal voor traditionele rolpatronen aan te maken, werd eerst een Principale
Componenten Analyse uitgevoerd met deze items om na te gaan of ze allemaal wel hetzelfde
meten en of ze allemaal kunnen worden gebruikt voor éénzelfde schaal.  Uit de
correlatiematrix blijkt dat de verschillende stellingen goed met elkaar correleren.  De PCA op
zich duidt één factor aan met eigenwaarde 2.62, waarbij 43.7% van de variantie wordt
verklaard door de onderliggende dimensie.  De factorladingen van de verschillende stellingen
op de onderliggende factor worden weergegeven in onderstaande tabel.  Uit de volgorde blijkt
welke stellingen het meest correleren met de factor.  Men mag niet vergeten dat de derde en
de zesde stelling voor de constructie van de schaal omgescoord zijn.

Tabel 3: Factorladingen van de verschillende stellingen op de factor traditionele rolpatronen

Factor1

Een vrouw is meer geschikt als een man om kleine kinderen op te voeden 0,74
Het beste is dat de vrouw het huishouden doet en de man de kost verdient 0,73
Mannen kunnen even goed als vrouwen kinderen opvoeden 0,72
Jongens kan je nu eenmaal wat vrijer opvoeden dan meisjes 0,62
Er zijn vrouwenberoepen en mannenberoepen en dat zal altijd zo blijven 0,57
Vrouwen kunnen even goed autorijden als mannen 0,55

Voor verdere analyse werd besloten te werken met een somschaal15 die loopt van nul
(helemaal niet traditioneel) tot 100 (helemaal traditioneel).  De interne consistentie van de
schaal, gemeten aan de hand van Cronbach’s alpha, bedraagt 0,74.  Er kan dus overgegaan
worden tot de constructie van een betrouwbare schaal, in dit geval een somschaal.  In het
verdere verloop van de verhandeling noemen we deze schaal ‘traditionele rolpatronen’.  Van
de 4691 respondenten16 zijn er slechts twee resultaten missing17. De Kolmogorov-Smirnov
test voor de normaliteit geeft aan dat de schaal ‘traditionele rolpatronen’ normaal is verdeeld.
Het gemiddelde van de schaal is gelijk aan een score van 34,6 op 100, wat doet vermoeden
dat de Vlaamse leerlingenbevolking uit het zesde middelbaar niet erg traditioneel denkt.  De
gemiddelde scores van de leerlingen verschillen echter sterk per school en bovendien zijn er
grote verschillen naar sekse.

                                                          
15 Hoewel het mogelijk was, werd geen factorscoreschaal geconstrueerd, vermits we de analogie met het
onderzoek van de vakgroep sociologie wilden behouden. Indien geen rekening wordt gehouden met de missings,
kan een somschaal bekomen worden door per case de scores op de verschillende stellingen op te tellen.  Om de
interpretatie van de schaal te vergemakkelijken, wordt deze schaal, die nu een minimum van zes (= 6*1) en een
maximum van 30 (= 6*5)  heeft, omgezet in een schaal met minimum nul en maximum honderd. Voor de
‘somschaal zonder missings’ komt het erop neer dezelfde methode te gebruiken, maar de missings te vervangen
door het gemiddelde van 4 van de 5 andere, wel gekende scores van een leerling op de stellingen.  Uit een
correlatiematrix (zie bijlagen) van de factorscoreschaal, de somschaal met missings en de somschaal zonder
missings, blijkt dat  de drie schalen onderling uitwisselbaar zijn en dus alledrie in principe even bruikbaar zijn.
Bij de laatste schaal is echter wel meer informatie gebruikt.  De ‘somschaal zonder missings’ is de afhankelijke
variabele waar verder in dit onderzoek mee zal worden gewerkt.
16 Er wordt nu gesproken over maar 4691 respondenten en niet 4722.  Deze reducering is het resultaat van een
weging die doorgevoerd is om de steekproef te herwegen naar populatie aantallen toe (Elchardus, Kavadias,
Siongers 1998: 39)
17 Dit kan enkel zo zijn wanneer deze twee respondenten op meer dan twee stellingen niet geantwoord hebben.
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Bijlage 2: lijst van controlevaraibelen

De variabelen worden, met het oog op de multilevelanalyse, opgedeeld in variabelen op
individueel niveau en variabelen op schoolniveau18.  De variabelen op individueel niveau,
definiëren we hier als variabelen die mee in het model gebracht worden om te controleren op
de verschillen in recruteringsbasis tussen gemengde en niet-gemengde scholen.  De variabelen
op schoolniveau bestaan zelf eigenlijk ook nog uit twee grote groepen.  De eerste groep zijn
variabelen die wel nog voor iedere leerling verschillend zijn , maar die sterk verband houden
met de school en die homogener zijn voor leerlingen uit dezelfde school dan voor leerlingen
uit verschillende scholen.  De tweede groep zijn geagregeerde variabelen op schoolniveau die
gelijk zijn voor al de leerlingen uit één school.

Wat de variabelen op individueel niveau betreft, heeft men in het onderzoek van de vakgroep
sociologie naast de persoonlijke kenmerken, ook rekening gehouden met de invloed van
allerlei socialisatievelden buiten de school, zoals het gezin, het verenigingsleven, de
leeftijdsgroep en het (met dit laatste nauw verbonden19) brede veld van de massa-media,
massa-communicatie en populaire cultuur.  Opvattingen over traditionele rolpatronen
bereiken de jongeren ook via deze kanalen.  Om na te gaan wat precies de invloed is die
uitgaat van het al dan niet gemengd zijn van een school, moet men voor de invloed van al
deze velden controleren.  De verschillen tussen gemengde en niet- gemengde scholen kunnen
immers het gevolg zijn van verschillen in recrutering van leerlingen met een bepaalde
gezinsachtergrond, participatie aan jeugdbewegingen en mediaconsumptie.  (Elchardus,
Kavadias, Siongers 1998: 61)

Vermits de gezinsleden van de respondenten zelf niet bevraagd zijn, werden de
karakteristieken van de gezinnen onrechtstreeks ingevoerd door de jongeren te vragen naar
het type van huishouden waarin ze zich bevinden, het socio-economisch profiel en
opleidingspeil van hun ouders en de relaties die ze hebben met hun ouders.  De participatie in
verenigingen werd onderverdeeld in jeugdverenigingen, sociale verenigingen,
vrijetijdsverenigingen, sportverenigingen en politieke of religieuze verenigingen.  Voor het
beschrijven van de structuur van de media- en smaakculturen werden de volgende thema’s
gekozen: het tijdschrift dat men het beste vindt, de tv-zender die men het slechts en degene
die men het best vindt, de radiozender die men verkiest, muziekvoorkeur, voorkeur voor
soorten van programma’s en uitgangsgedrag.  De onderstaande tabel geeft overzichtelijk weer
welke thema’s allemaal behoren tot de individuele variabelen:

Tabel5: Samenvatting verklarende variabelen op individueel niveau (Elchardus, kavadias, Siongers 1998: 73, 87)
PERSOONLIJKE KENMERKEN:
- Sekse
- Leeftijd
- Levensbeschouwing
- Alternatief geloof

                                                          
18 Deze indeling is echter niet bindend.  Het onderscheid tussen de verschillende niveaus is niet zo éénduidig.
Ook de individuele kenmerken zullen bijvoorbeeld homogener zijn binnen een school dan tussen de scholen.
Naar analogie met het onderzoek van de vakgroep sociologie, wordt er echter voor gekozen om met de
individuele variabelen te controleren voor de verschillen in instroom in gemengde en niet-gemengde scholen.
19 Jongerensubculturen worden gezien als fenomenen die de dragers van die cultuur overstijgen.  Ze hebben een
mate van objectiviteit (…) die de jongeren als het ware ontmoeten onder de vorm van verschillende media,
verschillende tijdschriften, radio-en tv-zenders, patronen van vrijetijdsbesteding en uitgangsgedrag, diverse
smaken en de verschillende producten (kledij, cd’s …) die bij die smaken passen. (Elchardus, kavadias, Siongers
1998: 76)
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- Stemgedrag

GEZIN:
- Gezinsgrootte
- Samenstelling
- Nationaliteit van de leerling
- Nationaliteit van de vader
- Professionele situatie van de vader
- Opleiding van de vader
- Beroep (huidig of laatste) van de vader
- Werkloosheidservaring van de vader
- Opleiding van de moeder
- Professionele situatie van de moeder
- Beroep (huidig of laatste) van de moeder
- Beroepsprestige van het beroep van de ouders
- Verhouding met de ouders

VERENIGINGSLEVEN:
- Jeugdverenigingen
- Sociale verenigingen
- Vrijetijdsverenigingen
- Sportclub
- Politieke partij
- Religieuze vereniging

MEDIA:
- Muziekvoorkeur
- Voorkeur voor televisiezender
- Soort televisieprogramma’s
- Voorkeur voor radiozender
- Beste tijdschrift
- Vrijetijdsbesteding
- Cultuurpopulistische factor20

- Harde muziek21

- Entertainment22

- Dranouter23

- Dansmuziek24

Dit zijn dus allemaal variabelen met betrekking tot het individuele niveau, maar dankzij de
vragenlijsten en interviews met de directies uit de verschillende scholen, de aggregatie25 van

                                                          
20 Uit een principale componenten analyse blijkt dat informatie over tv-zendervoorkeur, slechtste tv-zender,
radiozendervoorkeur, tijdschriftenvoorkeur en discotheekbezoek op één dimensie kunnen worden geplaatst.  Hier
kan men een onderscheid maken tussen cultuurpopulistische media aan de ene kant en kritische media aan de
andere. (Elchardus, kavadias, Siongers 1998: 85-86)
21 Deze categorie omvat de ‘hardere’ stijlen zoals heavy metal, hard rock, punk/punkrock, grunge en rock
(Elchardus, kavadias, Siongers 1998: 81)
22 Deze categorie bevat het genre ‘tien om te zien-muziek’ en verschillende amusementsprogramma’s
(Elchardus, kavadias, Siongers 1998: 81)
23 Deze dimensie kenmerkt zich door een voorkeur voor informatieve televisieprogramma’s, klassieke muziek en
‘gecanoniseerde’ muziekgenres, d.i. muziekgenres die in een vorige generatie jongerencultuur nog deel
uitmaakten van een tegencultuur, zoals jazz, blues, folk en ‘sixties’ muziek. (Elchardus, kavadias, Siongers
1998: 82)
24 De component wordt voornamelijk gevormd door een combinatie van voorkeuren voor allerhande muziek,
zoals techno, house, rap, reggae en disco. (Elchardus, kavadias, Siongers 1998: 83)
25 Van de schalen die geaggregeerd werden, werden zowel de gemiddelde schaalscore per school, als de
standaarddeviatie op de schaal binnen de school, berekend.
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gegevens verzameld bij leerlingen en leerkrachten en verschillende externe databanken26,
werden ook een groot aantal kenmerken met betrekking tot het schoolniveau verzameld.
Enerzijds behoren hiertoe gegevens over de schoolloopbaan van de leerlingen , anderzijds een
aantal schoolkenmerken, zoals de structurele kenmerken van de school, de kenmerken van het
formele curriculum, de kenmerken van het verborgen curriculum en de omgevingsfactoren
van de school.

Onder het formele curriculum worden projectwerking, pedagogische visie en visie op
waardeopvoeding gerekend.  Bij het verborgen curriculum horen leerlingenparticipatie,
houdingen van leerkrachten, relaties en gezagsverhoudingen op school.  (Elchardus, kavadias,
Siongers 1998: 88)  De omgevingsfactoren van de school zullen niet mee in het onderzoek
opgenomen worden.  Uit de voorgaande literatuurstudie kunnen met betrekking tot deze
variabelen geen hypothesen worden geformuleerd.  Bovendien zou deze uitwijding ons te ver
leiden in het kader van een gewone licentiaatsthesis.  De variabelen op schoolniveau zien er
als volgt uit:

Tabel6: Samenvatting verklarende variabelen op schoolniveau (Elchardus, kavadias, Siongers 1998: 113-114)
SCHOOLLOOPBAAN:
- aantal keren gebist in lager onderwijs
- aantal keren gebist in secundair onderwijs
- aantal typeovergangen (A-attest -> B-attest -> C-attest)
- type onderwijs

STRUCTURELE KENMERKEN:

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

Leerkrachten
- Percentage vastbenoemde leerkrachten op school
- Percentage voltijdse leerkrachten op school
- Leeftijdsspreiding bij de leerkrachten, opgenomen via percentages in 4 leeftijdscategorieën
- Percentage vrouwelijke leerkrachten

                                                          
26 Scholendatabank van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de databanken van het
Nationaal Instituut voor Statistiek
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- Leeftijdsspreiding bij de leerkrachten
- Opleidingsniveau en diploma van de leerkrachten, opgenomen als percentages van regenten, technisch

regenten, d-cursisten, hoger onderwijs en universitaire opleiding
- Aantal uren dat leerkrachten gemiddeld les geven op school
- Aantal uren dat leerkrachten gemiddeld les geven op andere school
- Geloofsovertuiging van de leerkrachten (percentages voor de verschillende levensbeschouwingen)
- Gemiddeld aantal jaren dat leerkrachten les geven
- Percentage leerkrachten dat zich rekent tot de lagere beroepsklassen, percentage dat zich rekent tot de

middenklasse en percentage dat zich rekent tot de hogere klassen

Algemene Schoolkenmerken
- Onderwijsnet
- Aanwezigheid van deeltijds beroepsonderwijs
- Aanwezige graden op school

Directie
- Aantal jaren dat directeur op school werkt
- Leeftijd van de directeur
- Sekse van de directeur

FORMEEL CURRICULUM:

Algemene pedagogische visie
- Persoonsgerichtheid
- Deskundigheidsgerichtheid
- Pedagogische doeltreffendheid
- Organisatorische doeltreffendheid
- Belang van de opleidingstaak van de school
- Belang van de opvoedende taak van de school

Visie op waardevorming
- Algemene positieve visie op waardevorming
- Waardevorming is geen taak van de school
- Waardeoverdracht27

- Values clarification28

- Voorkeur voor methode van waardevorming

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

VERBORGEN CURRICULUM:

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

                                                          
27 Waarbij men waarden en normen die in onderwijs en vorming belangrijk geacht worden, tracht te
verinnerlijken bij de leerlingen.  Deze benadering gaat vaak gepaard met de veronderstelling dat waarden
universeel zijn.  Ook wel indoctrinatie genoemd, in zijn meest extreme vorm.  (Elchardus, Kavadias, Siongers
1998: 98)
28 Waarbij men uitgaat van de waarden en de normen die reeds bij de leerlingen aanwezig zijn.  De aanpak is
erop gericht de leerlingen meer bewust te maken van de eigen waarden en normen.  (Elchardus, Kavadias,
Siongers 1998: 98)
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Schoolklimaat
- Algemene jobsatisfactie van leerkrachten
- Satisfactie ten aanzien van de schoolleiding
- Bespreekbaarheid van regels
- Ervaring van probleemgedrag op school

Relaties en gezagsverhoudingen
- Bereikbaarheid van de leerkrachten voor de leerlingen
- Samenwerking onder de leerkrachten
- Impact van de directie
- Algemene sfeer onder de leerkrachten

Attitudes van leerkrachten
- Oude breuklijn29

- Politieke machteloosheid
- Etnocentrisme
- Permissiviteit t.a.v. illegale handelingen
- Permissiviteit t.a.v. ‘grijze zone’
- Morele tolerantie
- Houding tegenover relatievastheid
- Arbeidsethiek
- Traditionele rolopvattingen
- Houding tegenover harde repressie
- Solidariteitsgevoel
- Utilitair individualisme
- Negatief toekomstbeeld
- Belang van zelfontplooiing
- Autonomie
- Autoritarisme
- Nieuwe breuklijn

                                                          
29 Een hoge score op de ‘oude breuklijn’ betekent dat men zich links op de sociaal-economische breuklijn
situeert, dit wil zeggen het streven naar inkomensgelijkheid en gelijkheid van conditie.  Een hoge score op de
nieuwe breuklijn betekent het aannemen van autoritaire, etnocentrische, individualistische houdingen en een
cynische houding tegenover politiek.  De andere schalen zijn steeds gecodeerd in de richting van de benaming.
(Elchardus, Kavadias, Siongers 1998: 106)
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