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Inleiding

In de media werd reeds meermaals bericht over de goede score van West-
Vlamingen op de toelatingsproef voor arts en tandarts (De Standaard, 2000;
De Standaard, 2001; De Finacieel Economische Tijd, 2002). Het thema van
regionale verschillen in studieprestaties werd echter nog nooit aan een
wetenschappelijke test onderworpen. Dit onderzoeksproject komt aan deze
lacune tegemoet: wij gebruiken acht databanken om te speuren naar
regionale verschillen en de eventuele verklaringen voor die verschillen (voor
een beschrijving van de databanken: zie bijlage 1).

De eerste stap in onze analyse bestaat erin na te gaan of er echt significante
regionale verschillen in studieprestaties bestaan. In deze eerste fase van de
analyse gaan we alleen de verschillen in studieprestaties na, zonder verder
te zoeken naar verklaringen ervoor. Het eerste hoofdstuk presenteert de
regionale verschillen in studieprestatie voor elk van de acht databanken
waarover we beschikken.

Als er significante regionale verschillen in studieprestaties blijken te zijn,
kunnen we beginnen met de zoektocht naar een verklaring voor deze
verschillen. Van bij de conceptie van dit onderzoeksproject nemen we ons
voor bij die zoektocht een zevental pistes te bewandelen. Het is niet altijd
gemakkelijk om de verschillende pistes precies van elkaar te onderscheiden;
hieronder geven we een algemene beschrijving, maar deze wordt nog
uitgediept in de hoofdstukken die de respectieve thema’s behandelen.

Een eerste hypothese stelt dat de regionale verschillen in schoolprestaties
het gevolg zijn van verschillen in structurele kenmerken van scholen.
Hiermee bedoelen we een beperkte reeks schoolkenmerken die te maken
hebben met de organisatie van scholen: schoolgrootte, geslachtsratio,
schoolnet en het aanbod van onderwijsvormen op school. Deze hypothesen
testen we vooral bij de onderzoeken in secundaire scholen. Het tweede
hoofdstuk behandelt deze problematiek.

De invloed van de sociale achtergrond op studieprestatie is één van de
oudste en best gedocumenteerde bevindingen uit de onderwijssociologie.
Voor de leerlingen in de secundaire scholen zijn er waarschijnlijk weinig
verschillen in sociaal-economische achtergrond tussen de provincies. Alle
leerlingen zijn immers gebonden aan de leerplicht. Voor de studenten in het
hoger onderwijs kan er echter een selectie-effect optreden bij de
doorstroming van secundair naar hoger onderwijs. Vanuit de verschillende
provincies zou een andere selectie van leerlingen naar het hoger onderwijs
kunnen doorstromen. Deze verschillen in doorstroming kunnen een
verklaring bieden voor regionale verschillen in studieprestatie. De rol van de
sociale achtergrond wordt onderzocht in hoofdstuk 3.
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Aansluitend bij de vorige hypothese, richten we onze aandacht ook op de
keuze- en oriënteringsprocessen van leerlingen. Verschillen in interesse of
motivatie van de leerlingen, en verschillen in sturing en oriëntering door het
onderwijssysteem, kunnen tot andere keuzes leiden. Regionale verschillen
in keuze- en oriënteringsprocessen kunnen op die manier ook tot verschillen
in studieprestaties leiden.

Een vierde hypothese brengt de studieprestatie in verband met de
participatie van de leerlingen of studenten. Deze benadering steunt vooral
op het werk van Putnam, die in Making Democracy Work (1993) tot de
conclusie komt dat Italiaanse regio’s met een rijk verenigingsleven en een
dicht netwerk relatief beter scoren op talrijke economische en bestuurlijke
criteria. In het boek van Putnam wordt ook het verband gelegd tussen de
deelname aan extracurriculaire activiteiten en andere vormen van
participatie enerzijds, en studieprestaties anderzijds. Derks en Vermeersch
(2002) onderzochten deze verbanden in Vlaams onderzoek. Wij zullen het
effect nagaan van participatie aan extracurriculaire activiteiten op school en
van maatschappelijke participatie op de studieprestaties van leerlingen. Wat
het secundair onderwijs betreft, zijn er vooral in de databanken van het
waardeonderzoek en het jeugdonderzoek (zie bijlage 1 voor een beschrijving
van deze onderzoeken) veel gegevens in verband met participatie aanwezig.
We bekijken zowel het individuele effect van participatie als het effect van de
gemiddelde participatiegraad op school. Voor het hoger onderwijs zullen we
vooral terugvallen op de gegevens uit het onderzoek naar drop-out (zie
bijlage 1 voor een beschrijving van dit onderzoek). In die databank zitten
gegevens over de buitenschoolse participatie van de studenten.

Een vijfde hypothese gaat over de effectiviteit van scholen in het
aanbrengen van kennis en vaardigheden bij de leerlingen. Sinds een paar
decennia zijn onderwijspedagogen op zoek naar de manier waarop scholen
effectief een invloed kunnen uitoefenen op het bereikte niveau van hun
leerlingen (zie Scheerens en Bosker, 1997). De meeste verschillen in
gemiddelde studieprestatie tussen de scholen, zijn immers een gevolg van
leerlingkenmerken (sociale achtergrond, intelligentie, houdingen,
participatie…). Toch heeft deze onderzoekstraditie een aantal factoren
gevonden die door het schoolbeleid beïnvloed kunnen worden en die
samenhangen met de studieprestaties van leerlingen. Vooral in het PISA- en
het TIMSS-onderzoek (zie bijlage 1 voor een beschrijving van deze
onderzoeken) is er informatie aanwezig over factoren die de effectiviteit van
scholen bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de regelvastheid in de
school, de motivatie van leerkrachten, de tijd die effectief besteed wordt aan
lesgeven en huiswerk maken, de manier van evalueren en feedback geven
enzovoort.

Een kenmerk dat ook onder de noemer ‘schooleffectiviteit’ behandel wordt,
is het schoolklimaat. Hieronder verstaan we de houdingen van leerlingen
tegenover verschillende aspecten van de school en van het ‘leren’. Het kan
echter ook gaan over het oordeel dat leerkrachten en directie hebben over
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het gedrag van leerlingen. Het verschil tussen schoolbeleid en schoolklimaat
is soms moeilijk te maken, maar op dit onderscheid komen we terug in het
hoofdstuk dat specifiek over deze twee hypothesen handelt. Het
schoolklimaat kan in kaart gebracht worden via alle onderzoeken in het
secundair onderwijs.

Een laatste hypothese voor de verklaring van regionale verschillen in
studieprestatie, zijn meer algemene cultuurverschillen tussen de
provincies. Het is plausibel dat eventuele verschillen in schoolcultuur of
schoolbeleid verweven zijn met ruimere culturele verschillen tussen de
provincies. Wat het secundair onderwijs betreft, hebben we over culturele
verschillen een schat aan informatie in de TOR-databanken. Zowel
houdingen als smaken werden in deze onderzoeken immers uitgebreid
bevraagd. Voor het hoger onderwijs richten we ons vooral op het onderzoek
naar drop-out.
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1 Een overzicht van de regionale verschillen in studieprestaties

We moeten ons eerst en vooral de vraag stellen welke variabelen we zullen
gebruiken om ‘regio’ en ‘studieprestaties’ te meten. Wat regio betreft, lijkt de
keuze voor een indeling in provincies evident. We hebben immers redenen
om aan te nemen dat de prestaties van de West-Vlamingen het best zouden
zijn (De Standaard, 2000; De Standaard, 2001; De Finacieel Economische
Tijd, 2002). Er zijn vijf Vlaamse provincies, de Vlamingen uit Brussel zullen
meestal bij Vlaams-Brabant gerekend worden omdat hun aantal te klein is
om apart te worden geanalyseerd. Voor de meeste databanken geldt ook dat
als we naar een kleinere geografische eenheid zouden gaan (bijvoorbeeld
arrondissement), er per eenheid te weinig cases overblijven om een
betrouwbare vergelijking te kunnen maken. Het is wel mogelijk dat de
regionale verschillen in studieprestatie zich nog sterker voordoen als we
kleinere regio’s dan de provincie analyseren. Voor de meeste databanken
kunnen we dit niet testen, omdat de kleine aantallen per regio tot
onbetrouwbare schattingen zouden leiden. Voor enkele databanken kunnen
we dit wél nagaan.

Voor studieprestatie is de maat die we gebruiken sterk afhankelijk van de
bruikbare indicatoren in de databank, we zullen dit dan ook voor elke
databank apart bespreken. Vier databanken hebben betrekking op het
secundair onderwijs, de overige vier bevatten gegevens over het tertiair
onderwijs (hogeschool of universiteit). Een belangrijkere indeling kunnen we
maken tussen databanken die een steekproef van de onderzoeksbevolking
bevatten aan de ene kant en databanken die de héle onderzoeksbevolking
omvatten aan de andere kant. We beginnen met een bespreking van de
regionale verschillen in de databanken die de hele onderzoeksbevolking
omvatten. In deze databanken krijgen we immers een zicht op de reële
verschillen in studieprestaties, in plaats van een schatting van de verschillen
op basis van een steekproef.

1.1 Databanken die informatie over de hele onderzoeksbevolking bevatten

1.1.1 Databank Tertiair Onderwijs (DTO)

We beginnen ons overzicht logischerwijs met de Databank Tertiair
Onderwijs (DTO), deze databank geeft ons immers een overzicht van de
studieprestaties van alle studenten tertiair onderwijs in Vlaanderen (voor
meer informatie over de Databank Tertiair Onderwijs, zie bijlage 1). Dat is
het grote voordeel van deze databank: zij beslaat geen steekproef, maar
bevat álle personen uit de onderzoeksbevolking. Het feit dat we met de hele
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onderzoeksbevolking werken, heeft ook gevolgen voor de analyse van de
gegevens. De resultaten van onze analyse van de DTO-gegevens zijn geen
schattingen (zoals bij analyses op basis van een steekproef), maar de reële,
exacte cijfers voor het academiejaar 1999-2000. Als we in de DTO-gegevens
regionale verschillen in studieprestaties vinden, kunnen deze niet aan
steekproeffluctuaties worden toegeschreven.

DTO bevat geen gegevens over de exacte resultaten van de studenten, maar
wel of ze al dan niet hebben deelgenomen aan en geslaagd zijn in de eerste
en tweede zittijd. Voor onze analyses construeren we een dummy-variabele
die de geslaagden van de niet-geslaagden onderscheidt. Een eerste dummy
geeft de waarde ‘0’ aan de studenten die niet deelgenomen hebben aan de
eerste zittijd, of niet geslaagd waren, en ‘1’ aan wie wel geslaagd was in
eerste zittijd. De tweede dummy geeft de waarde ‘1’ aan de studenten die
geslaagd waren in eerste OF tweede zittijd, alle anderen krijgen de waarde
‘0’.

Naast de prestatiemaat moeten we ook beslissen hoe we de regio zullen
meten. We hebben in DTO twee mogelijkheden voor het meten van de regio
van herkomst van de studenten. Ten eerste kennen we de woonplaats van
de studenten en kunnen we hen op basis daarvan naar regio indelen. Ten
tweede kunnen we de regio van herkomst bepalen als de regio waarin zij
secundair onderwijs hebben gevolgd. We weten namelijk in welke instelling
de studenten het laatste jaar secundair onderwijs gevolgd hebben. De
vestigingsplaats van de secundaire instelling is niet als zodanig gegeven,
maar we konden de postcode van de vestigingsplaats aan het
instellingsnummer koppelen via gegevens van het Departement Onderwijs.
Op die manier kunnen we dus een variabele construeren die de regio meet
waar de studenten hun laatste jaar secundair onderwijs hebben genoten. De
keuze tussen deze twee indicatoren van regio van herkomst, is niet
vanzelfsprekend. Beide indicatoren hebben voor- en nadelen. De officiële
woonplaats van de studenten is in de meeste gevallen een goede indicator
van de regio van herkomst. Veel studenten in Vlaanderen verblijven tijdens
de week in de stad waar de hogeschool of universiteit gelegen is, maar
hebben wel nog hun officiële woonplaats in het ouderlijk huis, waar ze
tijdens het weekend naartoe gaan. Voor deze studenten stemt de woonplaats
die ze opgeven in de DTO overeen met hun regio van herkomst. Een andere
groep studenten woont nog thuis bij de ouders en pendelt elke dag naar de
hogeschool of universiteit. Ook voor deze studenten is de woonplaats die ze
opgeven een goede indicator van hun regio van herkomst.

Er is echter wel een probleem voor studenten waarvan de huidige officiële
woonplaats afwijkt van de plaats waar ze zijn opgegroeid. We verwachten dat
vooral oudere studenten officieel gaan wonen in de stad waar ze studeren. In
dat geval is het veld 'woonplaats' geen correcte weergave van de regio van
herkomst van de student. Als we de regio van herkomst meten op basis van
de andere indicator (de secundaire school waar de student het laatste jaar
secundair onderwijs volgde), doet dit probleem zich niet voor. Deze indicator
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geeft de regio van herkomst ook goed weer wanneer de officiële woonplaats
afwijkt van de regio van herkomst. De indicator op basis van de secundaire
school is volgens deze redenering dus een betere indicator.

TABEL 1: ONTBREKENDE GEVALLEN VOOR DE INDICATOR VOOR REGIO VAN HERKOMST OP BASIS VAN DE

SECUNDAIRE SCHOOL

Percentage
studenten Studenten

waarvoor geen waarvoor geen
informatie over informatie over

totaal de secundaire de secundaire
aantal school school

studenten beschikbaar is* beschikbaar is*
Hogeschool één cyclus 75731 5869 7,7%
Hogeschool twee cycli 27462 4784 17,4%
Voortgezette hogeschoolopleiding 2426 1850 76,3%
Universiteit 1e cyclus 32169 8402 26,1 %
Universiteit 2e cyclus 26446 15835 59,9 %
GAS en GGS 5938 5938 100,0 %
Academische initiële lerarenopleiding 3547 2463 69,4 %
Doctoraatsopleiding 3312 3312 100,0 %
Doctoraat 2722 2721 100,0 %
Totaal 179753 51174 28,5 %
*hiertoe behoren ook studenten die het laatste jaar secundair onderwijs in Wallonië of in het
buitenland gevolgd hebben
Bron: DTO

Het grote probleem met de indicator voor regio die gebaseerd is op de
postcode van de secundaire school, is dat er zoveel studenten zijn waarvoor
we geen informatie hebben over de secundaire school. Het aantal missing
cases voor de variabele ‘secundaire school’ gaat van 7,7 % voor de studenten
hoger onderwijs van één cyclus tot 59,9 % voor de studenten van de tweede
cyclus universitair onderwijs en 69,4 % voor studenten van de academische
initiële lerarenopleiding (zie tabel 1). In de voortgezette
hogeschoolopleidingen is er voor drie kwart van de studenten geen
informatie over de secundaire school; bij GAS- en GGS-studenten1 en
studenten die aan een doctoraatsopleiding of doctoraat bezig zijn, is er
helemaal geen informatie over de secundaire school. Wanneer er voor té veel
studenten geen informatie is over de secundaire school, kunnen we de regio
van de secundaire school niet gebruiken als indicator voor regio van
herkomst. Uit tabel 1 is meteen duidelijk dat de meeste opleidingstypes in
deze situatie verkeren: er zijn teveel ontbrekende gevallen en de regio van de
secundaire school kan niet als indicator voor regio van herkomst gebruikt
worden. Voor de indicator op basis van de woonplaats is er veel minder
missende informatie (zie tabel 2).

                                          
1 GAS = gediplomeerde in de aanvullende studies; GGS = gediplomeerde in de

gespecialiseerde studies
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TABEL 2: ONTBREKENDE GEVALLEN VOOR DE INDICATOR VOOR REGIO VAN HERKOMST OP BASIS VAN DE

OFFICIËLE WOONPLAATS

Percentage
studenten Studenten

totaal waarvoor geen waarvoor geen
aantal informatie over informatie over

studenten de woonplaats is* de woonplaats is*
Hogeschool één cyclus 75731 487 0,6%
Hogeschool twee cycli 27462 483 1,8%
Voortgezette hogeschoolopleiding 2426 22 0,9%
Universiteit 1e cyclus 32169 940 2,9 %
Universiteit 2e cyclus 26446 866 3,3 %
GAS en GGS 5938 1141 19,2 %
Academische initiële lerarenopleiding 3547 26 0,7 %
Doctoraatsopleiding 3312 495 14,9 %
Doctoraat 2722 428 15,7 %
Totaal 179753 4888 2,7 %
*hiertoe behoren ook studenten die hun officiële woonplaats in Wallonië of in het buitenland
hebben
Bron: DTO

De keuze tussen de twee verschillende indicatoren voor 'regio' is echter niet
alleen een technische kwestie, maar ook een theoretische. We kunnen ons
immers afvragen of een eventueel effect van regio op studieprestaties het
gevolg is van het wonen in een bepaalde regio, of eerder het gevolg van het
schoollopen in een bepaalde regio. Om dit te testen, proberen we beide
indicatoren voor regio van herkomst, waar mogelijk, toch met elkaar te
vergelijken. De twee indicatoren voor regio leiden voor veel studenten tot
hetzelfde resultaat. Als we naar de provincie kijken, komt 93,6 procent van
de studenten waarvoor er informatie is voor beide indicatoren, in dezelfde
provincie terecht. Doen we hetzelfde voor de (kleinere) arrondissementen,
dan komt daar nog steeds 80,3 procent van de studenten in hetzelfde
arrondissement terecht. Bij de grote meerderheid van de studenten waar er
een verschil is tussen provincie van de woonplaats en provincie van de
secundaire school, is dit tussen twee aangrenzende provincies (zie tabel 3).
Waarschijnlijk gaat het hier dan ook over personen die in de ene provincie
wonen, maar net over de grens in de andere provincie naar een secundaire
school geweest zijn. Hetzelfde geldt voor arrondissement: als het
arrondissement van de woonplaats verschilt van het arrondissement van de
secundaire school, gaat het meestal om twee aangrenzende
arrondissementen2.

Bij welke groepen kunnen we het verband tussen regio van herkomst en
studieprestaties vergelijken voor de twee indicatoren van studieprestatie?
Uit tabel 1 leerden we dat het aantal ontbrekende gevallen bij de indicator
op basis van de secundaire school, voor de meeste onderwijstypes te groot

                                          
2 De resultaten voor de arrondissementen worden hier niet gepresenteerd.
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was om een goede analyse te kunnen maken. Toch zijn er enkele groepen
waarbij het aantal ontbrekende gevallen nog enigszins aanvaardbaar is. In
de hogeschoolopleidingen van één cyclus zijn er 7,7 % ontbrekende
gegevens en voor de eerstejaars in de hogeschoolopleidingen van twee cycli
ontbreken 8 % van de gegevens. Een derde groep waarbij het aantal missing
cases nog aanvaardbaar is, zijn de eerstejaars universiteitsstudenten die
rechtstreeks uit het secundair onderwijs komen. Bij deze groep zijn er wel
17,1 % missing cases, maar toch willen we ook voor deze groep de
vergelijking tussen de twee indicatoren van regio maken.

TABEL 3: KRUISTABEL VAN DE TWEE INDICATOREN VOOR REGIO VAN HERKOMST (ABSOLUTE AANTALLEN EN

KOLOMPERCENTAGES)

Provincie van de school laatste jaar secundair onderwijs
West- Oost- Vlaams-Brabant

Limburg Antwerpen Vlaanderen Vlaanderen en Brussel
Limburg 16439 306 12 46 479

96,6 % 0,9 % 0,0 % 0,2 % 2,4 %
Antwerpen 199 31916 62 401 973

1,2 % 93,4 % 0,2 % 1,3 % 4,9 %
West-Vlaanderen 6 105 23904 800 77

0,0 % 0,3 % 96,0 % 2,6 % 0,4 %
Oost-Vlaanderen 18 634 868 28090 509

0,1 % 1,9 % 3,5 % 92,6 % 2,6 %
Vlaams-Brabant en 350 1205 57 1003 17875

Pr
ov

in
ci
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Brussel 2,1 % 3,5 % 0,2 % 3,3 % 89,8 %
Totaal 17012 34166 24903 30340 19913

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Bron: DTO

We hebben dus drie groepen waarvoor we de twee indicatoren voor ‘regio
van herkomst’ met elkaar vergelijken. We doen dit door de sterkte van het
verband tussen regio en studieprestaties te berekenen voor beide
indicatoren voor ‘regio’. Als één van deze twee indicatoren consistent een
sterker verband tussen regio en studieprestaties aangeeft dan de andere
indicator, dan kunnen we besluiten dat het een betere indicator is. Om de
vergelijking tussen de twee indicatoren correct uit te voeren, selecteren we
alleen de studenten waarbij we voor beide indicatoren over informatie
beschikken. De analyse met de twee verschillende indicatoren voor regio
gebeurt dus met exact dezelfde studenten. Voor deze en de meeste volgende
analyses van de DTO-gegevens, worden alleen de hoofdinschrijvingen in
rekenschap gebracht. Eén student kan namelijk verschillende records
hebben in de DTO-databank: één hoofdinschrijving en één of meerdere
bijkomende inschrijvingen. Voor onze analyse gebruiken we alleen de
hoofdinschrijvingen. Wat de regio betreft, kijken we naar de verschillen
tussen de provincies en de verschillen tussen de arrondissementen.

De maat die we gebruiken om het verband tussen regio en het al dan niet
geslaagd zijn te meten, is Cramer’s V. Cramer’s V is een associatiemaat voor
twee variabelen (in ons geval ‘regio’ en ‘geslaagd of niet’). Ze kan waarden
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tussen 0 en 1 aannemen, waarbij een hoge waarde op een sterk verband
tussen beide variabelen wijst. Cramer’s V geeft een algemeen verband
tussen twee variabelen en dus niet de sterkte van de afwijking voor één
bepaalde provincie. We gebruiken Cramer’s V als algemene maat voor de
regionale verschillen. We berekenen Cramer’s V voor zowel de eerste als de
tweede zittijd. We hebben dus drie groepen studenten, twee zittijden, twee
soorten regio’s (provincies en arrondissementen) en twee indicatoren voor
regio (op basis van woonplaats of secundaire school). De resultaten van deze
analyses staan in tabel 4 en tabel 5. Voor provincie (zie tabel 4) is er geen
verschil tussen de twee indicatoren. Cramer’s V is meestal even hoog voor
beide indicatoren, en als er verschillen zijn, zijn ze zeker niet consistent. Iets
anders is het als we de verschillen tussen arrondissementen bekijken. Hier
lijkt de indicator op basis van de secundaire school tot hogere waarden voor
Cramer’s V te leiden (zie tabel 5). De verschillen zijn klein, maar dat
mochten we verwachten aangezien 80,3 procent van de studenten volgens
beide indicatoren in hetzelfde arrondissement zit. Onze indicator voor regio
van herkomst op basis van de secundaire school, geeft dus in het algemeen
de regionale verschillen in studieprestaties beter weer. We dienen echter
voor ogen te houden dat de vastgestelde verschillen in alle gevallen gering
zijn.

TABEL 4: VERGELIJKING TUSSEN TWEE INDICATOREN VOOR PROVINCIE (DE PARAMETERS ZIJN CRAMER’S V)

provincie op basis provincie op basis
van woonplaats van secundaire school

hogeschool één cyclus 1e zittijd 0,051 0,051
2e zittijd 0,048 0,049

hogeschool twee cycli 1e zittijd 0,061 0,067
(1e jaar) 2e zittijd 0,075 0,069
1e jaar universiteit pas 1e zittijd 0,097 0,097
uit secundair 2e zittijd 0,103 0,105
Bron: DTO

TABEL 5: VERGELIJKING TUSSEN TWEE INDICATOREN VOOR ARRONDISSEMENT (DE PARAMETERS ZIJN

CRAMER’S V)

arrondissement op arrondissement op basis
basis van woonplaats van secundaire school

hogeschool één cyclus 1e zittijd 0,073 0,077
2e zittijd 0,071 0,075

hogeschool twee cycli 1e zittijd 0,093 0,105
(1e jaar) 2e zittijd 0,101 0,099
1e jaar universiteit pas 1e zittijd 0,119 0,127
uit secundair 2e zittijd 0,129 0,135
Bron: DTO

Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen. Ten eerste kunnen de regionale
verschillen eerder het gevolg zijn van schoollopen in een bepaalde regio en
niet zozeer van het wonen in een bepaalde regio. Dat kan de sterkere
Cramer’s V voor de indicator gebaseerd op de secundaire school verklaren.
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Ten tweede kan het zijn dat er meer meetfouten zitten in de indicator
gebaseerd op de woonplaats. Wat we willen meten, is de regio van herkomst.
Als de woonplaats van de student niet overeen stemt met de regio van
herkomst, maken we dus een meetfout. Voor studenten die officieel wonen
in de stad waar ze studeren, geeft ‘woonplaats’ niet hun regio van herkomst
weer. Eerder werd al gezegd dat dit probleem zich niet voordoet bij de
indicator voor regio die gebaseerd is op de secundaire school. Een hoger
aantal meetfouten voor de indicator gebaseerd op woonplaats kan leiden tot
minder sterke verschillen in slaagkansen voor die indicator. Welke van deze
twee verklaringen de juiste is, kunnen we niet met zekerheid zeggen. We
vermoeden wel dat het aantal meetfouten relatief beperkt is bij de drie
groepen die we geanalyseerd hebben, omdat het voornamelijk om eerstejaars
gaat. Studenten die hun officiële woonplaats hebben waar ze studeren, zijn
waarschijnlijk vooral oudere studenten en dus vermoeden we dat dit
probleem bij eerstejaars nog vrij beperkt is3. Daarom lijkt het ons plausibel
aan te nemen dat de sterke verbanden tussen de slaagkans en de regio, bij
gebruik van de indicator ‘secundaire school’, een gevolg zijn van de grotere
invloed van de school op de slaagkansen.

Cramer’s V geeft ons een algemeen beeld van de sterkte van de regionale
verschillen voor de twee indicatoren voor regio van herkomst. Het is
misschien ook interessant te kijken naar de sterkte van elke provincie apart
en of het effect van provincie afhankelijk is van de indicator die gebruikt
wordt voor regio van herkomst. Dit kunnen we doen in een regressie-
analyse. Het al dan niet slagen is de afhankelijke variabele en de provincies
zijn de onafhankelijke variabelen4. We hebben deze regressie-analyse
uitgevoerd bij de drie groepen waarvoor we ook al Cramer’s V berekenden.
Alleen de studenten waarvoor we informatie hebben voor de twee
indicatoren van provincie, werden in de analyse opgenomen. De verklaarde
variantie van de verschillende regressie-analyses, zijn een perfecte
reproductie van de Cramer’s V uit tabel 4, deze zullen we dus niet opnieuw
presenteren. Interessanter zijn de effecten van de aparte provincies. De
regionale verschillen zelf worden later uitvoerig besproken, nu zijn we
geïnteresseerd in de verschillen tussen de twee indicatoren. De resultaten

                                          
3 In een verdere analyse vonden we nog een aanwijzing voor het feit dat de grotere

verschillen voor de indicator op basis van de secundaire school, niet zozeer te
maken hebben met de besproken meetfouten. Voor de eerstejaarsstudenten die
rechtstreeks uit het secundair onderwijs komen, mogen we aannemen dat deze
meetfout zeer klein is, aangezien er maar weinig studenten meteen het eerste
jaar hun officiële woonplaats veranderen naar de stad waar ze studeren. Nu, voor
deze groep eerstejaarsstudenten blijken de verschillen tussen de twee indicatoren
voor regio, juist relatief groot te zijn. Voor deze groep kan het verschil niet te
wijten zijn aan de meetfouten. De andere verklaring lijkt ons daarom plausibeler.

4 De provincies worden volgens de methode van effectcodering als dummy-
variabelen in de analyse gebracht. Het slaagpercentage van een provincie wordt
vergeleken met een gemiddeld slaagpercentage en dit verschil wordt op zijn
statistische significantie getoetst.
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voor de drie groepen studenten waarvoor we de analyses hebben uitgevoerd,
lijken sterk op elkaar. Daarom houden we het eenvoudig en presenteren we
alleen de resultaten voor de eerstejaars in een hogeschoolopleiding van twee
cycli. De regressie-analyse met de indicator op basis van de woonplaats
staat in tabel 6, die met de indicator op basis van de secundaire school in
tabel 7.

TABEL 6: REGRESSIE-ANALYSE VAN HET AL DAN NIET GESLAAGD ZIJN VOOR DE EERSTEJAARS UIT DE

HOGESCHOOLOPLEIDINGEN VAN TWEE CYCLI, PROVINCIE OP BASIS VAN WOONPLAATS

standaard-
parameter fout bèta sign

Constante 0,476 0,009 0,000
Limburg -0,007 0,015 -0,008 0,646
Antwerpen 0,011 0,012 0,016 0,343
West-Vlaanderen 0,099 0,013 0,128 0,000
Vlaams-Brabant -0,002 0,013 -0,003 0,858
Brussel -0,111 0,039 -0,100 0,004
R2: 0,006; Bron: DTO

TABEL 7: REGRESSIE-ANALYSE VAN HET AL DAN NIET GESLAAGD ZIJN VOOR DE EERSTEJAARS UIT DE

HOGESCHOOLOPLEIDINGEN VAN TWEE CYCLI, PROVINCIE OP BASIS VAN SECUNDAIRE SCHOOL

standaard-
parameter fout bèta sign

Constante 0,487 0,006 0,000
Limburg -0,018 0,014 -0,022 0,175
Antwerpen -0,001 0,010 -0,002 0,892
West-Vlaanderen 0,083 0,012 0,107 0,000
Vlaams-Brabant -0,002 0,013 -0,002 0,901
Brussel -0,059 0,021 -0,059 0,006
R2: 0,005; Bron: DTO

Om de sterkte van de effecten te vergelijken, concentreren we ons op de
regressiecoëfficiënten in de tweede kolom (parameter) en op de
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (bèta’s) in de vierde kolom. De
verschillen voor Antwerpen en Limburg zijn groter wanneer we de provincie
meten op basis van de secundaire school. De verschillen voor Brussel en
West-Vlaanderen daarentegen, zijn groter bij de indicator op basis van de
woonplaats. Het grootste verschil tussen de twee indicatoren, vinden we bij
het effect van Brussel. Studenten die in Brussel wonen hebben, in
vergelijking met het gemiddelde, 11 procentpunten minder kans om te
slagen in het eerste jaar van een hogeschoolopleiding van twee cycli. Voor
mensen die in Brussel naar school geweest zijn, is het verschil met het
gemiddelde maar 6 procentpunten. Dit gegeven moeten we onthouden als
we straks de regionale verschillen bespreken.

Algemeen genomen laat de indicator voor regio op basis van de secundaire
school, grotere regionale verschillen zien. Dat leiden we af uit de grotere
Cramer’s V voor deze indicator in tabel 5. Voor de provincies apart geldt dat
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niet. Sommige provincies vertonen grotere verschillen bij de ene indicator,
andere provincies bij de andere indicator. Het is dus, op basis van de
analyses, moeilijk om te zeggen welke indicator ‘de beste’ is. De indicator op
basis van de secundaire school is in principe een betere indicator voor de
regio van herkomst, omdat de woonplaats in de loop van de tijd kan
veranderen, en de secundaire school niet (toch niet eenmaal men
afgestudeerd is). Het is echter evenzeer mogelijk dat niet alleen de regio van
herkomst, maar ook de regio waar men op het moment zelf woont, een
invloed heeft. Uit de vergelijking van de indicatoren kunnen we besluiten
dat deze tot grotendeels dezelfde resultaten leiden en dat de keuze van
indicator derhalve geen grote impact heeft op de resultaten.

In wat volgt, zullen we vooral gebruik moeten maken van de indicator die
gebaseerd is op de woonplaats van de studenten. We maken deze keuze
noodgedwongen omdat we bij de meeste studenten informatie over de
woonplaats hebben. Dit in tegenstelling tot de informatie over de secundaire
school, die bij veel studenten ontbreekt.

TABEL 8: STUDENTEN NAAR TYPE OPLEIDING EN LEERJAAR

Leerjaar
Type opleiding 1 2 3 4 5 Totaal

Hogeschool 1 cyclus 37194 20111 17955 75260
Hogeschool 2 cycli 10514 6040 5255 4918 724 27451
Voortgezette hogeschoolopleiding 2361
Universiteit 1e cyclus 18861 12096 801 31758
Universiteit 2e cyclus 10507 10522 4502 673 26204
GAS en GGS 5860
Academische lerarenopleiding* 3547
*hier worden de bijkomende inschrijvingen wél meegerekend, omdat de meerderheid van de
studenten hier via een bijkomende inschrijving is ingeschreven
Bron: DTO

Zoals we reeds eerder stelden, vermoeden we dat het probleem van
incorrecte informatie over de regio van herkomst zich vooral voordoet bij
oudere studenten. Hoe ouder, hoe groter de kans dat men niet meer officieel
bij de ouders woont en dat de woonplaats niet meer op de regio van
herkomst wijst. Uit verkennende analyses blijkt dat de regionale verschillen
voor de studenten van een doctoraatsopleiding en studenten die aan een
doctoraat bezig zijn, helemaal anders zijn dan de eerder gevonden regionale
verschillen. We vermoeden dat dit komt doordat de indicator voor regio van
herkomst voor deze (oudere) studenten niet betrouwbaar is. Daarom nemen
we studenten die aan een doctoraat of doctoraatsopleiding bezig zijn, niet op
in de analyses. Zoals eerder gezegd, nemen we alleen de hoofdinschrijvingen
in rekenschap en houden we de bijkomende inschrijvingen buiten onze
analyses. Elke student komt maar één keer voor in onze analyses, namelijk
met de hoofdinschrijving. Tabel 8 geeft een opdeling van de studenten die
overblijven naar type opleiding en leerjaar.
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We beginnen de bespreking van de regionale verschillen in de DTO-gegevens
met de studenten die zonder omwegen van het secundair naar het tertiair
onderwijs zijn overgestapt. In het vorig academiejaar (1998-1999)
studeerden zij af in het secundair onderwijs en in 1999-2000 waren zij voor
het eerst ingeschreven in het eerste jaar van het tertiair onderwijs5

(hogeschool of universiteit). Het totale slaagpercentage is 31,5 procent voor
de eerste zittijd en 46,2 procent voor eerste en tweede zittijd samen (zie
tabel 9). Als we dit opsplitsen naar provincie, vallen er meteen twee
resultaten op: West-Vlaamse studenten scoren opvallend hoog met een
slaagpercentage van 37,7 voor de eerste zittijd en 53,9 procent voor eerste
en tweede zittijd samen; Brusselse studenten zitten ver onder het
gemiddelde: van hen slaagt maar 25,9 procent in eerste zittijd en 38,8
procent voor de twee zittijden samen (zie tabel 9). Limburg, Oost-
Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen scoren ongeveer even hoog. Het
gemiddelde slaagpercentage voor West-Vlaanderen (53,9 procent) ligt bijna
10 procentpunten of 23 procent hoger dan het gemiddelde voor alle andere
provincies samen (44,3 procent), wat toch een opmerkelijk verschil is.

TABEL 9: SLAAGPERCENTAGE VOOR DE GENERATIESTUDENTEN IN HET 1E JAAR HOGER ONDERWIJS

(HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN) NAAR PROVINCIE

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 1e en 2e zittijd
Limburg 5764 29,9 45,1
Antwerpen 10502 29,4 43,4
West-Vlaanderen 7585 37,7 53,9
Oost-Vlaanderen 8759 30,5 45,1
Vlaams-Brabant 6281 30,6 44,4
Brussel 417 25,9 38,8
Totaal 39308 31,5 46,2
Cramer's V 0,066*** 0,078***
Significantie: *** p<0,001
Bron: DTO

Aangezien het aantal studenten in de DTO-databank zeer groot is, kunnen
we de regionale verschillen ook op een lager niveau dan de provincie
bekijken. We kiezen hiervoor het niveau ‘arrondissement’. De verschillen in
slaagpercentage per arrondissement van de studenten die rechtstreeks uit
het secundair onderwijs komen, staan in tabel 10.

Alle arrondissementen van West-Vlaanderen hebben een hoger
slaagpercentage dan het gemiddelde, maar toch zijn er binnen West-
Vlaanderen nog grote verschillen. De arrondissementen in het noordwesten
van West-Vlaanderen (Brugge, Oostende en Veurne) hebben een veel lager

                                          
5 De termen ‘tertiair onderwijs’ en ‘hoger onderwijs’ worden hier als synoniemen

gebruikt. Het ‘tertiair’ of ‘hoger’ onderwijs kan onderverdeeld worden in
hogescholen en universiteiten.
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slaagpercentage dan de arrondissementen in het zuidoosten (Kortrijk, Ieper,
Roeselare, Tielt en Diksmuide). Diksmuide is eigenlijk een speciaal geval:
geografisch behoort het eerder tot het noordwesten, maar het
slaagpercentage is zoals in het zuidoosten. Het gemiddelde slaagpercentage
voor eerste en tweede zittijd samen van de arrondissementen in het
zuidoosten van West-Vlaanderen is 57,5 procent, dat is maar liefst 13
procentpunten hoger dan het gemiddelde voor alle andere arrondissementen
samen (44,7 procent).

Verder valt nog op dat het slaagpercentage in de grote steden lager ligt. In
Antwerpen en Gent, maar vooral in Brussel, is het slaagpercentage lager
dan in de arrondissementen die de stad omgeven.

TABEL 10: SLAAGPERCENTAGES PER ARRONDISSEMENT VOOR DE EERSTEJAARS HOGER ONDERWIJS

(HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN) DIE RECHT UIT HET SECUNDAIR ONDERWIJS KOMEN

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 1e en 2e zittijd
Hasselt 2987 29,0 43,7
Maaseik 1608 33,1 49,2
Tongeren 1169 28,0 43,2
Antwerpen 5611 26,5 40,9
Mechelen 1991 30,4 45,1
Turnhout 2900 34,3 47,2
Brugge 1855 33,6 48,0
Oostende 741 33,9 48,2
Veurne 327 34,6 48,6
Diksmuide 316 44,6 57,6
Ieper 750 44,1 60,0
Kortrijk 1987 37,2 55,0
Roeselare 998 39,6 58,1
Tielt 611 42,9 61,5
Aalst 1762 31,7 45,1
Dendermonde 1239 30,5 44,3
Eeklo 477 31,7 47,6
Gent 3102 27,9 42,7
Oudenaarde 752 30,6 46,5
Sint-Niklaas 1427 34,1 49,7
Halle-Vilvoorde 3200 30,1 43,7
Leuven 3081 31,2 45,1
Brussel 417 25,9 38,8
Totaal 39308 31,5 46,2
Cramer's V 0,089*** 0,099***
Significantie: *** p<0,001
Bron: DTO

De regionale verschillen in slaagpercentages zijn dus zeer groot voor de
studenten in het eerste jaar tertiair onderwijs die rechtstreeks uit het
secundair onderwijs komen. We krijgen een gelijkaardig beeld als we de
studenten indelen volgens opleidingstype. We onderscheiden drie
opleidingstypes: hogeschoolopleidingen van één cyclus,
hogeschoolopleidingen van twee cycli, en universitaire opleidingen. De
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voortgezette hogeschoolopleidingen, GAS- en GGS-opleidingen worden niet
meegerekend. De provinciale verschillen in slaagpercentages voor de
hogeschoolopleidingen van één cyclus staan in tabel 11, die voor de
hogeschoolopleidingen van twee cycli in tabel 12 en die voor de universitaire
opleidingen in tabel 13.

TABEL 11: SLAAGPERCENTAGE VOOR DE HOGESCHOOLSTUDENTEN (ÉÉN CYCLUS) PER PROVINCIE

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 2e zittijd
Limburg 11789 50,9 67,7
Antwerpen 20103 52,6 68,5
West-Vlaanderen 14376 58,1 73,8
Oost-Vlaanderen 16417 54,8 69,7
Vlaams-Brabant 11325 56,0 71,1
Brussel 559 47,9 66,5
Totaal 74569 54,4 70,0
Cramer's V 0,050*** 0,046***
Significantie: *** p<0,001 ; Bron: DTO

TABEL 12: SLAAGPERCENTAGE VAN DE HOGESCHOOLSTUDENTEN (TWEE CYCLI) PER PROVINCIE

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 2e zittijd
Limburg 3013 51,1 68,2
Antwerpen 7524 53,4 69,0
West-Vlaanderen 4843 58,9 76,2
Oost-Vlaanderen 6274 53,6 70,4
Vlaams-Brabant 4799 53,2 69,4
Brussel 486 41,8 58,6
Totaal 26939 53,9 70,4
Cramer's V 0,058*** 0,069***
Significantie: *** p<0,001 ; Bron: DTO

Voor zowel hogeschool- als universiteitsstudenten komen de eerder
gevonden verschillen opnieuw naar boven. De provincie West-Vlaanderen
steekt met kop en schouders boven de andere provincies uit. Het
slaagpercentage van de West-Vlaamse hogeschoolstudenten is
respectievelijk 4,6 en 7 procentpunten hoger (voor de hogeschoolopleidingen
van één en twee cycli) dan het gemiddelde slaagpercentage in de andere
provincies. Als we de arrondissementen van het zuidoosten van West-
Vlaanderen (Diksmuide, Ieper, Roeselare, Tielt en Kortrijk) met de andere
arrondissementen vergelijken, komen we tot verschillen van 7 en 9
procentpunten voor de hogeschoolopleidingen van respectievelijk één en
twee cycli. De verschillen voor de universiteitsstudenten lijken sterk op die
voor de hogeschoolopleidingen van twee cycli. West-Vlaamse
universiteitsstudenten hebben een slaagpercentage dat 7 procentpunten
hoger is dan het gemiddelde voor de andere provincies. De vijf Zuidoost-
West-Vlaamse arrondissementen (Diksmuide, Ieper, Roeselare, Tielt en
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Kortrijk) doen het 9 procentpunten beter dan het gemiddelde voor alle
andere arrondissementen. De regionale verschillen zijn dus groter voor
universitaire opleidingen en hogeschoolopleidingen van twee cycli, dan voor
hogeschoolopleidingen van één cyclus. Zowel voor hogescholen als voor
universiteiten vinden we ook opnieuw de lagere score voor de grootstedelijke
gebieden Antwerpen, Gent en vooral Brussel. De slaagpercentages per
arrondissement worden niet gepresenteerd, omdat ze allemaal heel sterk
lijken op tabel 10.

TABEL 13: SLAAGPERCENTAGES VAN DE UNIVERSITEITSSTUDENTEN (ZONDER GGS EN GAS) PER PROVINCIE

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 2e zittijd
Limburg 6682 52,8 74,3
Antwerpen 14560 50,6 70,8
West-Vlaanderen 9922 59,2 78,9
Oost-Vlaanderen 13944 52,4 73,3
Vlaams-Brabant 10044 51,9 72,5
Brussel 1020 38,0 60,5
Totaal 56172 52,8 73,4
Cramer's V 0,071*** 0,072***
Significantie: *** p<0,001 ; Bron: DTO

TABEL 14: SLAAGPERCENTAGES VAN DE GAS- EN GGS-STUDENTEN PER PROVINCIE

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 2e zittijd
Limburg 509 42,6 60,3
Antwerpen 1119 48,5 66,4
West-Vlaanderen 631 49,8 73,4
Oost-Vlaanderen 962 41,9 65,7
Vlaams-Brabant 926 48,1 67,3
Brussel 585 26,2 50,8
Totaal 4732 43,9 64,8
Cramer's V 0,147*** 0,130***
Significantie: *** p<0,001 ; Bron: DTO

Ook voor de voortgezette opleidingen hebben we de regionale verschillen in
slaagpercentages berekend. Voor de GAS- en GGS-opleidingen liggen de
regionale verschillen in de lijn van wat we bij de basisopleidingen vonden:
de West-Vlamingen laten hoge slaagpercentages optekenen terwijl de
Brusselaars het heel slecht doen (tabel 14). Bij de studenten van de
voortgezette hogeschoolopleidingen zijn het niet de West-Vlamingen, maar
de Vlaams-Brabanders die het best presteren (tabel 15). Het gaat hier wel
slechts over een beperkt aantal studenten (2334) en we kunnen deze
voortgezette opleidingen zeker niet vergelijken met de basisopleidingen.
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TABEL 15: SLAAGPERCENTAGES VAN DE STUDENTEN IN VOORTGEZETTE HOGESCHOOLOPLEIDINGEN, PER

PROVINCIE

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 2e zittijd
Limburg 395 45,1 56,2
Antwerpen 656 48,9 52,1
West-Vlaanderen 397 51,9 58,7
Oost-Vlaanderen 493 57,4 62,3
Vlaams-Brabant 354 61,6 66,1
Brussel 39 43,6 48,7
Totaal 2334 52,4 58,1
Cramer's V 0,113*** 0,102***
Significantie: *** p<0,001 ; Bron: DTO

De studenten van de academische lerarenopleiding bekijken we ook even
apart. In tegenstelling tot de andere analyses, houden we hier wel rekening
met de studenten die de academische lerarenopleiding volgen als
bijkomende inschrijving, omdat twee derde van de studenten zich in deze
situatie bevindt. Tabel 16 geeft ons een ander beeld dan de vorige tabellen.
Het zijn niet de West-Vlamingen, maar de Oost-Vlamingen die een hoger
slaagpercentage hebben dan de andere provincies, de West-Vlamingen zitten
zelfs onder het gemiddelde slaagpercentage. We moeten er wel meteen bij
zeggen dat we de resultaten voor de academische lerarenopleiding niet
kunnen vergelijken met de andere resultaten. Het gaat immers voornamelijk
over ‘bijkomende inschrijvingen’. De resultaten voor de academische
lerarenopleiding zijn dus zeker niet van die aard dat ze onze andere
resultaten in twijfel trekken.

TABEL 16: SLAAGPERCENTAGES ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING NAAR PROVINCIE

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 1e en 2e zittijd
Limburg 426 19,2 26,5
Antwerpen 979 23,0 30,5
West-Vlaanderen 675 19,0 28,1
Oost-Vlaanderen 786 25,2 36,0
Vlaams-Brabant 579 19,3 28,7
Brussel 61 19,7 31,1
Totaal 3506 21,6 30,5
Cramer's V 0,061* 0,070**
Significantie: * p<0,05   ** p<0,01 ; Bron: DTO
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FIGUUR 1: SLAAGPERCENTAGE VAN DE EERSTEJAARSSTUDENTEN HOGER ONDERWIJS DIE RECHT UIT HET

SECUNDAIR ONDERWIJS KOMEN, PER ARRONDISSEMENT (BRON: DTO)

FIGUUR 2: SLAAGPERCENTAGES VAN DE STUDENTEN IN DE BASISOPLEIDINGEN VAN HET HOGER ONDERWIJS,

PER GEMEENTE (BRON: DTO)

Het patroon van regionale verschillen in slaagkans, vinden we terug voor
studenten in de basisopleidingen van hogescholen en universiteiten, en voor
de GAS- en GGS-studenten. De grootste verschillen vinden we voor de
eerstejaarsstudenten die recht uit het secundair onderwijs komen. Voor
deze groep hebben we de slaagpercentages per arrondissement grafisch
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voorgesteld op een kaart van Vlaanderen6 (zie figuur 1). Het patroon van
regionale verschillen is op deze manier heel duidelijk zichtbaar. De lichtste
vlekken in figuur 1 zijn de grootstedelijke gebieden Brussel, Antwerpen en
Gent. Op het tweede niveau is er Zuid- en Midden-Limburg, en de
arrondissementen Halle-Vilvoorde en Dendermonde. Het derde niveau
omvat de arrondissementen Leuven, Mechelen en Aalst. In het vierde niveau
vinden we de Antwerpse Kempen (arrondissement Turnhout) en de
arrondissementen Eeklo en Oudenaarde. In het op één na hoogste niveau
zitten de kust-arrondissementen van West-Vlaanderen (Oostende, Brugge en
Veurne), maar ook Noord-Limburg en het arrondissement Sint-Niklaas. Op
eenzame hoogte staan de vijf arrondissementen van Zuidoost-West-
Vlaanderen: Tielt, Kortrijk, Roeselare, Ieper en Diksmuide.

We geven hier uitzonderlijk ook een analyse op gemeentelijk niveau. Een
opsomming van de slaagpercentages per gemeente zou vlug oninteressant
worden, maar met behulp van een kaart kunnen we deze informatie op een
overzichtelijke manier presenteren. Om uit elke gemeente voldoende
studenten te hebben voor de analyse, selecteren we de studenten uit alle
basisopleidingen aan de hogescholen en universiteiten. Van deze studenten
berekenen we, per gemeente, het percentage dat slaagde in eerste of tweede
zittijd. De slaagpercentages worden in vijf categorieën opgedeeld (zie figuur
2). De kaart per gemeente geeft hetzelfde beeld als de kaart per
arrondissement, maar in meer detail. De problematiek van de grote steden is
nog duidelijker waar te nemen. Ook de donkere kleur van de gemeenten in
Zuidoost-West-Vlaanderen valt op.

TABEL 17: SLAAGPERCENTAGES IN ANTWERPSE INSTELLINGEN

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 1e en 2e zittijd
Limburg 2320 53,7 69,8
Antwerpen 30346 51,3 67,5
West-Vlaanderen 943 57,4 76,4
Oost-Vlaanderen 2781 54,5 72,1
Vlaams-Brabant 3609 53,9 70,6
Brussel 121 32,2 50,4
Totaal 40120 51,9 68,4
Cramer's V 0,036*** 0,046***
Significantie: *** p<0,001 ; Bron: DTO

In een laatste analyse van de DTO-gegevens, controleren we de regionale
verschillen in slaagpercentages voor de regio van de instelling waar tertiair
onderwijs wordt gevolgd. Het zou kunnen dat niet zozeer de West-Vlamingen
zelf, maar de instellingen waar de West-Vlamingen schoollopen, hogere
slaagpercentages hebben. De hogere slaagpercentages van de West-
Vlamingen kunnen dan te wijten zijn aan het feit dat ze aan instellingen

                                          
6 Deze kaart is dus gemaakt op basis van de cijfers uit tabel 10.
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studeren die hogere slaagpercentages halen. Studenten uit de verschillende
Vlaamse regio’s zijn immers niet gelijk verdeeld over de hogescholen en
universiteiten. De meeste studenten kiezen voor een instelling die dicht bij
de woonplaats van hun ouders ligt. Hogescholen en universiteiten van
verschillende provincies hebben bijgevolg een andere samenstelling van de
studentenpopulatie. Van alle studenten aan het LUC (Limburgs Universitair
Centrum) woont bijvoorbeeld 76 procent in Limburg, terwijl er aan de VUB
(Vrije Universiteit Brussel) maar 10 procent Limburgers zitten.

TABEL 18: SLAAGPERCENTAGES IN WEST-VLAAMSE INSTELLINGEN

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 1e en 2e zittijd
Limburg 86 52,3 67,4
Antwerpen 141 56,7 71,6
West-Vlaanderen 11418 58,3 73,6
Oost-Vlaanderen 1231 50,8 65,6
Vlaams-Brabant 149 50,3 62,4
Brussel 3 33,3 66,7
Totaal 13028 57,5 72,7
Cramer's V 0,049*** 0,059***
Significantie: *** p<0,001 ; Bron: DTO

TABEL 19: SLAAGPERCENTAGES IN OOST-VLAAMSE INSTELLINGEN

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 1e en 2e zittijd
Limburg 865 53,1 73,3
Antwerpen 3083 48,8 67,3
West-Vlaanderen 12437 56,3 74,9
Oost-Vlaanderen 28695 53,2 70,4
Vlaams-Brabant 2653 51,5 68,7
Brussel 107 37,4 60,7
Totaal 47840 53,6 71,4
Cramer's V 0,042*** 0,048***
Significantie: *** p<0,001 ; Bron: DTO
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TABEL 20: SLAAGPERCENTAGES IN VLAAMS-BRABANTSE EN BRUSSELSE INSTELLINGEN

slaag- slaag-
aantal percentage percentage

studenten 1e zittijd 1e en 2e zittijd
Limburg 6653 54,4 74,8
Antwerpen 9643 55,1 74,0
West-Vlaanderen 5347 63,2 81,7
Oost-Vlaanderen 5341 55,0 74,6
Vlaams-Brabant 20010 54,3 71,8
Brussel 2450 38,7 59,6
Totaal 49444 54,7 73,4
Cramer's V 0,091*** 0,097***
Significantie: *** p<0,001 ; Bron: DTO

We onderzochten de slaagpercentages van de studenten per provincie waar
de instelling gevestigd is. De vraag is dan bijvoorbeeld welke studenten van
de Antwerpse instellingen hoger onderwijs de hoogste slaagpercentages
halen: Antwerpenaren, West-Vlamingen of misschien wel Limburgers? De
resultaten voor instellingen uit Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen en Vlaams-Brabant staan respectievelijk in tabel 17, 18, 19 en
20. Voor de Limburgse instellingen was het niet interessant om de regionale
verschillen te berekenen omdat er bijna alleen Limburgers naar Limburgse
scholen gaan. In de instellingen in de vier andere provincies, zijn de
regionale verschillen consistent. In welke provincie de instellingen ook
liggen, West-Vlamingen scoren altijd hoger en Brusselaars lager dan
studenten die afkomstig zijn uit andere provincies. Het is dus niet de ligging
van de school die zorgt voor betere resultaten, maar wel de regionale
afkomst van de studenten. Dat betekent dat iets in de opvoeding,
ontwikkeling, attitudes of opleiding ervoor zorgt dat West-Vlamingen ook
buiten West-Vlaanderen beter presteren dan personen uit de andere
provincies, terwijl Brusselaars het overal minder goed doen.

De analyse van de DTO-gegevens heeft de problematiek van de regionale
verschillen reeds duidelijker afgelijnd. Een eerste vaststelling is dat West-
Vlamingen hogere slaagpercentages hebben dan de rest van de Vlamingen,
maar dat er toch duidelijk twee regio’s te onderscheiden zijn binnen West-
Vlaanderen. In het zuidoosten van West-Vlaanderen liggen de
slaagpercentages nog eens een paar procentpunten hoger dan in het
noordwesten (aan de kust). We moeten ons vizier dus niet alleen richten op
West-Vlaanderen als provincie, maar op het zuidoosten van West-
Vlaanderen in het bijzonder. Dat wil zeggen dat alle analyses die alleen het
provinciaal niveau in acht nemen, een deel van de regionale verschillen
onderbelichten, en de sterkte van de regionale verschillen onderschatten.

Aan de andere kant van de rangorde vinden we Brussel, waar we over de
hele lijn lagere slaagpercentages vinden. Vooral studenten die in Brussel
wonen, eerder dan de studenten die er secundaire school liepen, doen het
slecht in het hoger onderwijs.
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Een andere bevinding is dat de regionale verschillen kleiner zijn voor de
studenten in hogeschoolopleidingen van één cyclus. De grootste verschillen
vinden we echter bij de eerstejaarsstudenten (zowel universiteit als
hogeschool) die rechtstreeks uit het secundair onderwijs komen.

Een derde belangrijke bevinding in de DTO-gegevens is dat de regionale
verschillen reëel zijn en zelfs vrij groot. Tussen de arrondissementen in het
zuidoosten van West-Vlaanderen en de andere arrondissementen is er een
verschil van maar liefst 13 procentpunten in de slaagpercentages van de
eerstejaarsstudenten die rechtstreeks uit het secundair komen. Tussen
Zuidoost-West-Vlaanderen en Brussel (respectievelijk de best en slechts
presterende regio) is er zelfs een verschil van bijna 20 procentpunten.
Consistente regionale verschillen zijn sowieso een interessant gegeven, maar
de grootte van de verschillen moet ons nog meer nieuwsgierig maken naar
de verklaring voor deze verschillen. Ter vergelijking: voor dezelfde groep
studenten is het verschil in slaagpercentages tussen jongens en meisjes
10,4 procent. Over deze verschillen tussen jongens en meisjes werd al heel
wat onderzoek verricht (Derks en Vermeersch, 2002), terwijl we over de
oorzaken van de regionale verschillen in Vlaanderen nagenoeg niets weten.

1.1.2 Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

De data van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) zijn gelijkaardig aan
die van de Databank Tertiair Onderwijs (DTO). Het zijn allebei databanken
die administratieve gegevens bevatten over de ingeschreven studenten. DTO
bevat gegevens over alle studenten tertiair onderwijs in Vlaanderen, de
VLIR-databank bevat alleen gegevens over de studenten die aan de Vlaamse
universiteiten ingeschreven zijn. Vanaf het academiejaar 1999-2000 hield de
VLIR-databank op te bestaan en ging ze volledig op in de DTO.

De maat voor studieprestatie die we bij de VLIR-databank kunnen
gebruiken, is dezelfde als bij DTO, namelijk het al dan niet geslaagd zijn op
het einde van het academiejaar. Bij de VLIR-databank is er wel alleen
informatie over de twee zittijden samen, en niet voor de eerste en tweede
zittijd apart zoals bij de Databank Tertiair Onderwijs. Ook voor het meten
van de regio van herkomst is de VLIR-databank beperkter dan DTO. We
hebben alleen informatie over de woonplaats van de studenten en kunnen
geen gebruik maken van de vestigingsplaats van de secundaire school als
indicator voor regio.

De VLIR-data hebben wel het voordeel dat ze teruggaan in de tijd. Onze
DTO-data hebben alleen betrekking op het academiejaar 1999-2000, maar
bij de VLIR-databank beschikken we over de gegevens van de academiejaren
1990-1991 tot en met 1998-1999. We kunnen voor elk van deze
academiejaren gelijkaardige analyses presenteren zoals we reeds voor de
DTO gedaan hebben. Uit de analyses blijkt echter dat er niet zo veel
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verschillen zijn tussen de resultaten voor de DTO-data en die voor de VLIR-
data. Het presenteren van deze analyses zou dan ook tot een overvloed aan
informatie en tabellen leiden. We opteren daarom om vooral gebruik te
maken van het speciale karakter van de VLIR-data in onze reeks van
databanken, namelijk het feit dat we de VLIR-data voor verschillende
academiejaren hebben. We gebruiken de VLIR-data om een eventuele
evolutie in de regionale verschillen tijdens de laatste tien jaar op te speuren.
In de analyses van de DTO werd duidelijk dat vooral West-Vlaanderen, en
bovenal Zuidoost-West-Vlaanderen, zich van de andere provincies
onderscheidt. Ondanks het kleinere aantal studenten, mogen we ook
Brussel zeker niet uit het oog verliezen: daar zijn de slaagpercentages veel
lager dan in de rest van Vlaanderen. De evolutie in regionale verschillen in
slaagpercentages gaan we na voor deze drie gebieden (West-Vlaanderen,
Zuidoost-West-Vlaanderen en Brussel). Voor elk academiejaar berekenen we
het verschil tussen het slaagpercentage voor een regio en het gemiddelde
slaagpercentage voor alle andere regio’s samen. In het geval van het
zuidoosten van West-Vlaanderen bijvoorbeeld, berekenen we het verschil
tussen het slaagpercentage voor de studenten die in Zuidoost-West-
Vlaanderen wonen en het slaagpercentage van alle andere studenten samen.
We berekenen de verschillen telkens voor twee groepen studenten. De eerste
groep die we onder de loep nemen, is de groep die pas afgestudeerd is in het
secundair onderwijs, en het eerste jaar universitair onderwijs volgt. Tot de
tweede groep behoren de meeste universiteitsstudenten: studenten eerste
en tweede cyclus, GAS- en GGS-studenten. Studenten in de
doctoraatsopleiding of doctoraat, nemen we niet op in de analyse omdat
deze al ouder zijn en hun woonplaats vaak niet meer in hun regio van
herkomst hebben. We kijken ook alleen naar de hoofdinschrijvingen van de
studenten. Dat is meteen de reden waarom we het ‘aggregaat’ buiten
beschouwing laten, de meeste studenten zijn daar immers via een
bijkomende inschrijving ingeschreven. De resultaten voor West-Vlaanderen
staan in figuur 3, de resultaten voor Brussel in figuur 4.7

Uit de grafieken blijkt dat de regionale verschillen in studieprestatie al
minstens tien jaar bestaan. Voor alle universiteitsstudenten samen (voor
deze groep staat het cijfer ‘1’ in figuur 3) zijn de hogere slaagpercentages van
West-Vlaanderen vrij stabiel. Het verschil tussen West-Vlaanderen en de
andere provincies schommelt rond de zes procentpunten. Tussen de
arrondissementen van Zuidoost-West-Vlaanderen en de andere
arrondissementen is het verschil zo’n acht procentpunten. Bij de studenten
die rechtstreeks uit het secundair onderwijs komen en het eerste jaar
universiteit volgen (voor deze groep staat het cijfer ‘2’ in figuur 3), is er wél
een evolutie merkbaar. Tegenover het academiejaar 1991-1992 zijn de
verschillen in slaagpercentage voor de West-Vlamingen verdubbeld. In 1999-

                                          
7 Voor het academiejaar 1999-2000 hebben we de DTO-data gebruikt, waarbij we exact

dezelfde studenten selecteerden als bij de VLIR-databank.
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2000 ging het over 11,5 procentpunt voor West-Vlaanderen en 15,9
procentpunt voor Zuidoost-West-Vlaanderen. Voor studenten die
rechtstreeks uit het secundair onderwijs komen, is er dus een duidelijke
toename in de regionale verschillen in slaagpercentages, waarbij West-
Vlaanderen zich in toenemende mate gunstig onderscheidt.

Wat Brussel betreft (zie figuur 4), waren de verschillen heel groot in 1990-
1991: meer dan zevenentwintig procentpunten voor alle
universiteitsstudenten samen. Daarna schommelt het verschil tussen tien
en vijftien procentpunten, maar vanaf 1998-1999 is het opnieuw hoger dan
vijftien procentpunten. Ook hier is er in vergelijking met het academiejaar
1991-1992 bijna een verdubbeling van het verschil waar te nemen. De
regionale verschillen in studieprestatie lijken de laatste jaren dus toe te
nemen.

FIGUUR 3: EVOLUTIE VAN DE HOGERE SLAAGPERCENTAGES VOOR WEST-VLAANDEREN (‘1’ STAAT VOOR ALLE

UNIVERSITEITSSTUDENTEN, ‘2’ STAAT VOOR DE STUDENTEN DIE RECHTSTREEKS UIT HET

SECUNDAIR ONDERWIJS KOMEN) (BRON: VLIR)
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FIGUUR 4: EVOLUTIE VAN DE LAGERE SLAAGPERCENTAGES VOOR STUDENTEN DIE IN BRUSSEL WONEN (BRON:

VLIR)
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De Databank Tertiair Onderwijs en de databank van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad zijn databanken die de hele onderzoeksbevolking
bevatten. De regionale verschillen die we gevonden hebben, zijn dan ook
reële verschillen; aangezien het niet om steekproeven gaat, dient de
statistische significantie ervan niet te worden getoetst. Er bestaat geen
twijfel over dat West-Vlamingen uitgesproken hogere en Brusselaars
opmerkelijk lagere slaagpercentages hebben in het hoger onderwijs. De DTO
en de VLIR-databank, zijn echter geen goede databanken om op zoek te
gaan naar een verklaring voor de regionale verschillen. Daarvoor beschikken
zij over veel te weinig achtergrondvariabelen. Voor een verklaring van de
verschillen moeten we dus naar andere databanken kijken. De databanken
die we in de rest van dit hoofdstuk bespreken, zijn steekproeven en bevatten
dus niet de hele onderzoeksbevolking. Ze hebben elk hun specificiteit wat
betreft de maat van studieprestatie en wat betreft de verklarende variabelen
die beschikbaar zijn. Samen laten deze databanken een betrekkelijk goede
toetsing toe van de eerder opgesomde hypothesen of mogelijke verklaringen.
Eerst moeten we natuurlijk nagaan of er in die andere databanken ook
regionale verschillen aanwezig zijn. Dat doen we in de rest van dit
hoofdstuk.
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1.2 Onderzoeken op basis van een steekproef of een specifieke groep van
studenten

Er is voor sommige van deze databanken een probleem voor het schatten
van regionale verschillen. De onderzoeken in secundaire scholen houden
niet altijd rekening met de provincie in het selecteren van scholen en
studenten. Met de steekproef wordt meestal representativiteit voor de
Vlaamse Gemeenschap nagestreefd, maar soms is er geen enkele garantie
dat de gegevens ook representatief zijn voor elke provincie. Er zijn wel
onderzoeken waarbij men rekening houdt met de provincie en waarbij men
zorgt dat de scholen op het vlak van enkele structurele kenmerken
representatief zijn voor alle scholen in de provincies. Dit betekent echter nog
niet dat de gegevens representatief zijn voor provincie op alle individuele
variabelen. Ook als men bij de selectie van de scholen rekening houdt met
bijvoorbeeld het schoolnet, kunnen er nog steeds toevallige verschillen in de
geslachtsratio tussen de provincies bestaan. Deze toevallige verschillen
zorgen op het niveau van de provincies voor een grotere vertekening dan op
het niveau van de Vlaamse Gemeenschap. Het aantal leerlingen per
provincie is immers veel kleiner. Op het niveau van de Vlaamse
Gemeenschap zorgt het grotere aantal leerlingen ervoor dat de
steekproeffluctuaties beperkt blijven. Hoe meer leerlingen men selecteert,
hoe groter de kans dat de geselecteerde groep op de hele bevolking lijkt.

Om een juiste schatting van de regionale verschillen te verkrijgen, is het dus
aangewezen dat we voor enkele basiskenmerken controleren om op die
manier de effecten van steekproeffluctuaties onder controle te houden. We
kiezen voor drie algemene kenmerken: geslacht, leerjaar en onderwijsvorm.
De invloed van geslacht op studieprestatie was reeds het onderwerp van
heel wat wetenschappelijk onderzoek. In Vlaanderen hebben meisjes minder
schoolachterstand (Derks en Vermeersch, 2002) en zijn ze sterker in lezen
(De Meyer, De Vos et al., 2001). Het opnemen van de variabele ‘geslacht’
neutraliseert het effect van toevallige verschillen in geslachtsratio tussen de
provincies.

Dezelfde redenering kunnen we maken voor het effect van leerjaar. Als er in
een bepaald onderzoek twee verschillende leerjaren opgenomen zijn, is het
logisch dat leerlingen uit een hoger leerjaar beter presteren. Toevallig
kunnen er in een provincie veel leerlingen uit het hogere leerjaar
geselecteerd zijn. De scores voor die provincie liggen dan hoger en we vinden
een ‘effect’ van provincie. Dit effect heeft dan niet zozeer met de provincie te
maken, maar met steekproeffluctuaties. Als we de variabele ‘leerjaar’
opnemen in het model, controleren we het effect van de provincies voor de
samenstelling van de groep leerlingen naar leerjaar.

Een derde belangrijk kenmerk dat tot vertekening kan leiden, is de
onderwijsvorm van de leerlingen. We maken een onderscheid tussen het
algemeen vormend secundair onderwijs (ASO), het technisch secundair
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onderwijs (TSO) en het beroepssecundair onderwijs (BSO). Het
kunstsecundair onderwijs (KSO) wordt samengenomen met het ASO (als er
KSO-leerlingen in het onderzoek opgenomen zijn). De onderwijsvormen
verschillen sterk in wat ze de leerlingen aanbieden en in de kennis en
vaardigheden die ze de leerlingen willen bijbrengen. We verwachten dan ook
grote verschillen tussen de studieprestaties van leerlingen uit de
verschillende onderwijsvormen. Wanneer er toevallig meer leerlingen uit een
bepaalde onderwijsvorm geselecteerd zijn in één van de provincies, kan dit
de regionale verschillen beïnvloeden. Daarom moeten we ook voor deze
variabele controleren.

Het is dus noodzakelijk om te controleren voor de effecten van geslacht,
leerjaar en onderwijsvorm, om de regionale verschillen in studieprestaties
bij steekproefonderzoek op een correcte manier te kunnen schatten. Zo
komen we tot een basismodel dat we gebruiken om de grootte van de
regionale verschillen te schatten, en waarvan we vertrekken om mogelijke
verklaringen voor de regionale verschillen te toetsen. In het basismodel
kijken we naar het effect van de provincies, maar controleren we dit effect
voor mogelijke vertekening door de kenmerken geslacht, leerjaar en
onderwijsvorm. Afhankelijk van de databank, zullen twee of drie van deze
controlevariabelen aanwezig zijn.

In tegenstelling tot geslacht en leerjaar, kan de onderwijsvorm wel deel
uitmaken van een verklaring voor regionale verschillen. Het zou kunnen dat
de leerlingen in de verschillende provincies op een andere manier over de
onderwijsvormen verdeeld worden. Processen van keuze en oriëntering
kunnen zorgen voor een andere verdeling over vormen en studierichtingen.
Dat kan een invloed hebben op de gemiddelde studieprestaties. We zullen
met deze mogelijkheid in dit hoofdstuk geen rekening houden, maar in een
apart hoofdstuk de invloed van keuze en oriëntering bespreken.

Het effect van de provincies in het basismodel (en in alle andere regressie-
modellen) meten we door de provincie te hercoderen in dummy-variabelen
en op die manier in de analyse te brengen. De vijf provincies worden herleid
naar vier dummy-variabelen. Deze dummy-variabelen worden niet
gecodeerd volgens de gewone dummycodering, waarbij elke categorie
(provincie) vergeleken wordt met een referentiecategorie. Wij zijn immers
niet geïnteresseerd in de afwijkingen tussen twee bepaalde provincies, maar
eerder in het bestaan van verschillen tussen de provincies en het
gemiddelde. Daarom gebruiken we effectcodering. Bij effectcodering wordt
een categorie (provincie) vergeleken met het ongewogen gemiddelde van alle
categorieën (provincies) (McClendon, 1994).8

                                          
8 Bij het omzetten van de provincies in dummy-variabelen, wordt steeds één

categorie (provincie) weggelaten. Hoewel we het resultaat voor de weggelaten
categorie (provincie) in principe zouden kunnen berekenen, hebben we dit niet
gedaan en ontbreekt er dus steeds één provincie in de tabellen. We hebben er
echter steeds voor gekozen om een categorie (provincie) weg te laten die niet
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De controlevariabelen (geslacht, leerjaar en onderwijsvorm) zijn vooral
belangrijk in de onderzoeken in de secundaire scholen. De aard van de
steekproef in onze databanken van het hoger onderwijs, maakt deze controle
in principe overbodig. In de onderzoeken in het hoger onderwijs werd
telkens een groep studenten helemaal (dus elk lid van de groep) bevraagd. In
het onderzoek bij de VUB-generatiestudenten (zie bijlage 1 voor een
beschrijving van dit onderzoek), kregen alle VUB-generatiestudenten een
enquête voorgeschoteld. In het drop-outonderzoek (zie bijlage 1 voor een
beschrijving van dit onderzoek) waren dit (meestal) alle studenten uit een
onderwijsinstelling. Als er in de volledige groep studenten verschillen zijn in
de geslachtsratio tussen de provincies, dan zijn deze bijna uitsluitend het
gevolg van keuze en oriëntering, en niet van toevallige fluctuaties. Hierop
komen we later nog terug. We beginnen nu met de presentatie van de
regionale verschillen in de databanken van het secundair onderwijs.

1.2.1 Programme for International Student Assessment (PISA2000)

Het ‘Programme for International Student Assessment’ (kortweg PISA2000;
zie bijlage 1) werd op poten gezet om de studieprestaties van 15-jarigen uit
verschillende landen in kaart te brengen. Om de studieprestatie te meten,
werden speciaal daarvoor ontworpen toetsen afgenomen van de leerlingen.
Voor het PISA-onderzoek dat in 2000 plaatshad, lag de nadruk op het testen
van de leesvaardigheid. Leesvaardigheid werd binnen PISA gedefinieerd als

“het begrijpen en gebruiken van, en het reflecteren op geschreven teksten,
zodat iemand zijn doelen kan bereiken, zijn kennis en capaciteiten kan
ontwikkelen en kan participeren in de maatschappij” (De Meyer, De Vos et
al., 2001: 6).

PISA deelt ‘leesvaardigheid’ verder nog in in drie subschalen. Het lokaliseren
van informatie is het terugvinden van informatie in een tekst; het
interpreteren van informatie is het leggen van verbanden in een tekst; het
reflecteren over informatie is het verbinden van een tekst aan eigen kennis
en ervaringen (De Meyer, De Vos et al., 2001: 6).

Er was in het PISA2000-onderzoek ook aandacht voor wiskunde en
wetenschappen, maar niet alle leerlingen kregen vragen over deze
onderwerpen. De resultaten voor wiskunde en wetenschappen zijn dan ook
gebaseerd op een veel kleinere groep leerlingen en daarom minder
interessant. Toch zullen we ook de regionale verschillen voor wiskunde en
wetenschappen in dit hoofdstuk presenteren.

We nemen niet alle scholen uit het PISA2000-onderzoek op in onze analyse.
Er werden immers ook leerlingen ondervraagd die niet tot de ‘normale’

                                                                                                                        

significant van het gemiddelde afwijkt. Het presenteren van deze weggelaten
categorie (provincie) zou dus geen interessante informatie opleveren.
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onderwijsvormen (ASO, BSO, TSO) behoren: vier BUSO-scholen en één
DBSO-school. Deze scholen liggen niet evenredig verspreid over de
provincies en aangezien we ervan uitgaan dat de leerlingen uit deze scholen
minder goed presteren dan de andere leerlingen, kan dit onze schatting van
de regionale verschillen beïnvloeden. Daarom worden deze ‘bijzondere’
scholen weggelaten uit de analyse. Er blijven nog 3773 leerlingen over.

TABEL 21: GEMIDDELDE SCORES OP LEESVAARDIGHEID IN PISA2000

aantal leesvaardigheid leesvaardigheid Leesvaardigheid
leerlingen lokaliseren interpreteren Reflecteren

Limburg 459 523 515 502
Antwerpen 869 550 543 532
West-Vlaanderen 891 551 537 527
Oost-Vlaanderen 922 559 547 535
Vlaams-Brabant en Brussel 632 590 578 562
Totaal 3773 555 545 533
Bron: PISA2000

We beginnen met de gemiddelde scores van de leerlingen op de drie
subtesten van de PISA2000-toetsen (lokaliseren van informatie,
interpreteren van informatie en reflecteren over informatie). Internationaal
gezien zijn de scores op de toetsen zo berekend dat het gemiddelde 500 is en
de standaardafwijking 100. Vlaamse leerlingen doen het echter een stuk
beter dan het internationale gemiddelde, en het gemiddelde voor Vlaanderen
ligt dus steeds boven de 500. De gemiddelde scores voor de leerlingen uit de
verschillende provincies op de drie subtesten van leesvaardigheid, staan in
tabel 21, de scores voor wiskunde en wetenschappen in tabel 22. Het
patroon in de resultaten is consistent voor alle onderdelen van de PISA2000-
toetsen: leerlingen uit Limburg hebben steeds de laagste score en leerlingen
uit Vlaams-Brabant scoren het hoogst.

We staan best niet te lang stil bij deze gemiddelde scores, omdat ze een
totaal verkeerd beeld geven van de werkelijke regionale verschillen. De reden
hiervoor is dat er in het PISA2000-onderzoek geen rekening gehouden werd
met de provincie bij het selecteren van de scholen. Er is dus geen enkele
garantie dat er in elke provincie evenveel scholen van een bepaald type
geselecteerd werden. Dat dit voor problemen zorgt, staat glashelder in tabel
23. Er zijn grote verschillen tussen de provincies in de vertegenwoordiging
van leerlingen uit de verschillende vormen. In de PISA2000-steekproef volgt
36 procent van de Limburgers en de West-Vlamingen les in het ASO; bij de
leerlingen uit Vlaams-Brabant en Brussel is dit maar liefst 81,5 procent of
meer dan twee keer zo veel!
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TABEL 22: GEMIDDELDE SCORES OP WISKUNDE EN WETENSCHAPPEN IN PISA2000

aantal aantal
leerlingen wiskunde leerlingen Wetenschappen

Limburg 253 524 253 494
Antwerpen 489 545 479 523
West-Vlaanderen 499 553 492 522
Oost-Vlaanderen 508 557 507 532
Vlaams-Brabant en Brussel 357 579 345 558
Totaal 2106 552 2076 527
Bron: PISA2000

TABEL 23: PISA2000: VERDELING VAN DE LEERLINGEN VOLGENS ONDERWIJSVROM EN PROVINCIE

ASO/KSO TSO BSO Totaal
Limburg aantal 162 146 138 446

percentage 36,3 32,7 30,9 100
Antwerpen aantal 409 283 146 838

percentage 48,8 33,8 17,4 100
West-Vlaanderen aantal 310 333 213 856

percentage 36,2 38,9 24,9 100
Oost-Vlaanderen aantal 463 306 116 885

percentage 52,3 34,6 13,1 100
Vlaams-Brabant en Brussel aantal 502 82 32 616

percentage 81,5 13,3 5,2 100
Totaal aantal 1846 1150 645 3641

percentage 50,7 31,6 17,7 100
Bron: PISA2000

Ook de geslachtsratio en de proportie leerlingen die in een hoger leerjaar
zitten, verschillen tussen de provincies (zie tabel 24 en tabel 25). De
geslachtsratio is relevant omdat meisjes in het PISA2000-onderzoek veel
beter scoren op leesvaardigheid dan jongens (De Meyer, De Vos et al., 2001).
Door de verschillen in samenstelling van de steekproef (naar onderwijsvorm,
geslacht en leerjaar) tussen de provincies, kunnen we de effecten van de
provincies alleen correct schatten als we voor deze kenmerken controleren.
We doen dit aan de hand van een multilevel-model, waarin de leerlingen het
eerste niveau zijn en de scholen het tweede niveau. Op schoolniveau nemen
we de provincies als verklarende variabelen. De provincies worden in het
model ingebracht als dummy-variabelen, die gecodeerd zijn volgens de
effectcodering. Dat betekent dat het effect van elke provincie wordt
vergeleken met het gemiddelde effect van de vijf provincies. Er wordt dus
niet met één bepaalde provincie als referentiecategorie gebruikt, wat
gewoonlijk het geval is bij dummycodering. We zijn immers niet zozeer
geïnteresseerd in de verschillen tussen twee bepaalde provincies, maar
willen weten in welke provincie de leerlingen beter of slechter scoren dan
het gemiddelde. Op leerlingniveau nemen we onderwijsvorm, geslacht en
leerjaar als controlevariabelen.
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TABEL 24: PISA2000: VERDELING JONGENS EN MEISJES NAAR PROVINCIE

Jongen Meisje Totaal
Limburg aantal 254 226 480

percentage 52,9 47,1 100
Antwerpen aantal 384 507 891

percentage 43,1 56,9 100
West-Vlaanderen aantal 508 382 890

percentage 57,1 42,9 100
Oost-Vlaanderen aantal 552 422 974

percentage 56,7 43,3 100
Vlaams-Brabant en Brussel aantal 314 317 631

percentage 49,8 50,2 100
Totaal aantal 2012 1854 3866

percentage 52,0 48,0 100
Bron: PISA2000

TABEL 25: PISA2000: VERDELING VAN DE LEERLINGEN OVER DE LEERJAREN

1e, 2e of 3e 4e of 5e
leerjaar leerjaar Totaal

Limburg aantal 138 339 477
percentage 28,9 71,1 100

Antwerpen aantal 245 640 885
percentage 27,7 72,3 100

West-Vlaanderen aantal 205 682 887
percentage 23,1 76,9 100

Oost-Vlaanderen aantal 226 723 949
percentage 23,8 76,2 100

Vlaams-Brabant en Brussel aantal 80 549 629
percentage 12,7 87,3 100

Totaal aantal 894 2933 3827
percentage 23,4 76,6 100

Bron: PISA2000

Wat de studieprestatie betreft, beperken we deze analyses tot de algemene
score op leesvaardigheid en de score voor wiskunde. Uit tabel 21 en tabel 22
bleek immers dat de drie subtesten voor leesvaardigheid heel weinig van
elkaar verschillen in gemiddelde scores voor de provincies. We moeten de
drie subtesten dus niet apart analyseren. De provinciale verschillen in de
gemiddelde scores voor wiskunde en wetenschappen, zijn eigenlijk eveneens
vergelijkbaar  met de verschillen in leesvaardigheid. Toch presenteren we de
analyse van de regionale verschillen voor wiskundeprestaties, omdat lezen
en wiskunde inhoudelijk sterk verschillend zijn. Misschien zijn de regionale
verschillen niet hetzelfde voor verschillende vakgebieden? tabel 26 geeft de
resultaten voor leesvaardigheid en tabel 27 die voor wiskunde.

Geen enkele provincie heeft een significant effect op de score voor
leesvaardigheid of wiskunde. Leerlingen uit Limburg scoren gemidddeld 14
punten lager op leesvaardigheid en 18 punten lager op wiskunde, maar deze
verschillen zijn net niet statistisch significant op het 0,05-niveau. Het zou
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natuurlijk kunnen dat er geen noemenswaardige regionale verschillen in
leesvaardigheid zijn; verdere analyses tonen echter het tegendeel aan. De
verklaring voor het ontbreken van regionale verschillen moeten we opnieuw
bij de onderwijsvorm zoeken. Voorlopig hebben we de onderwijsvorm in het
model opgenomen als een individueel kenmerk. Op schoolniveau kunnen we
de scholen ook indelen naar onderwijsvorm. We kunnen bijvoorbeeld een
onderscheid maken tussen scholen die alleen de onderwijsvorm ASO
aanbieden, scholen die alleen de vormen TSO en BSO aanbieden en scholen
die een andere combinatie van vormen aanbieden. Als het aanbod van
vormen op school een effect heeft op de studieprestatie, bovenop het
individuele effect van onderwijsvorm, dan betekent dit bijvoorbeeld dat een
ASO-leerling beïnvloed wordt door het feit of er al dan niet ook BSO- en
TSO-leerlingen op school aanwezig zijn. Omgekeerd kan het voor een
leerling uit het BSO een verschil maken of er op zijn school ook een afdeling
ASO bestaat. Verhoeven, Vandeberghe en Van Damme (1992) vonden zo’n
effect: leerlingen uit BSO of TSO in een school zonder ASO-afdeling,
presteerden minder goed dan leerlingen uit scholen die wél een ASO-
afdeling hebben. Een verklaring voor dit effect geven de auteurs echter niet.
Het sluit echter aan bij de bevinding van James Coleman (1966) die vond
dat het mengen van leerlingen naar sociale achtergrond zeer gunstig was
voor leerlingen met een zwakke sociale achtergrond.

TABEL 26: PISA2000 LEESVAARDIGHEID: EFFECT PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR GESLACHT, LEERJAAR

EN ONDERWIJSVORM

Standaard-
parameter fout p

Intercept 532,612 5,067 0,000
Antwerpen -0,667 6,199 0,915
Vlaams-Brabant 6,490 5,557 0,243
West-Vlaanderen 6,905 4,443 0,120
Limburg -13,586 7,077 0,054
Leerling TSO (ref=ASO) -35,941 4,570 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -102,980 5,079 0,000
Geslacht (ref=jongen) 12,346 2,640 0,000
Leerjaar (ref=1e, 2e of 3e) 44,470 3,126 0,000
Verklaarde variantie op leerlingniveau: 0,25
Verklaarde variantie op schoolniveau: 0,74
Bron: PISA2000

Volgens het aanbod van onderwijsvormen op school hebben we dus drie
schooltypes: alleen ASO, alleen BSO en TSO, en de andere scholen. In tabel
28 worden de scholen uit het PISA2000-onderzoek verdeeld in provincies en
in deze drie types. In Limburg en West-Vlaanderen zijn de BSOTSO-scholen
oververtegenwoordigd en in Vlaams-Brabant zijn de ASO-scholen
oververtegenwoordigd. Hoe zien de regionale verschillen uit als we ook voor
het aanbod van vormen op school controleren? De resultaten voor
leesvaardigheid staan in tabel 29 en die voor wiskunde in tabel 30.
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TABEL 27: PISA2000 WISKUNDE, EFFECT PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR GESLACHT, LEERJAAR EN

ONDERWIJSVORM

standaard-
parameter fout p

Intercept 559,691 5,076 0,000
Antwerpen -4,017 7,623 0,598
Vlaams-Brabant 11,498 6,672 0,084
West-Vlaanderen 6,945 5,925 0,242
Limburg -17,852 9,714 0,066
Leerling TSO (ref=ASO) -23,216 4,133 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -58,796 4,235 0,000
Geslacht -13,618 2,016 0,000
Leerjaar 23,595 2,598 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,13
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,51
Bron: PISA2000

TABEL 28: PISA2000: AANBOD VAN ONDERWIJSVORMEN OP SCHOOL

aanbod vormen op school
alleen

alleen ASO andere BSO en TSO Totaal
Limburg aantal 1 6 7 14

percentage 7 43 50 100
Antwerpen aantal 7 12 8 27

percentage 26 44 30 100
West-Vlaanderen aantal 6 5 16 27

percentage 22 19 59 100
Oost-Vlaanderen aantal 8 9 11 28

percentage 29 32 39 100
Vlaams-Brabant en Brussel aantal 11 5 3 19

percentage 58 26 16 100
Totaal aantal 33 37 45 115

percentage 29 32 39 100
Bron: PISA2000

Het aanbod van vormen op school heeft inderdaad een effect op de
studieprestaties, bovenop het individuele effect van onderwijsvorm. Een
ASO-leerling scoort gemiddeld meer dan 20 punten hoger op leesvaardigheid
wanneer er geen andere onderwijsvormen op zijn/haar school aanwezig zijn.
TSO- en BSO-leerlingen scoren meer dan 20 punten lager op
leesvaardigheid in scholen die geen ASO aanbieden (tegenover scholen die
eveneens ASO aanbieden). Na het toevoegen van het aanbod van vormen op
school, daalt het individuele effect van TSO-leerlingen (tegenover ASO-
leerlingen) met ongeveer een vierde; het individuele effect van BSO-
leerlingen (tegenover ASO-leerlingen) daalt met 10 procent. Beide
individuele effecten van onderwijsvorm blijven echter substantieel en sterk
significant.

De effecten van de provincies zijn gelijkaardig voor leesvaardigheid en
wiskunde. Het is nu West-Vlaanderen dat significant hoger scoort dan de
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andere provincies. West-Vlamingen hebben gemiddeld 11 punten meer op
leesvaardigheid en 14 punten meer op wiskunde. Het feit dat er in de
gemiddelde scores (tabel 21 en tabel 22) geen effect van West-Vlaanderen te
bespeuren viel, heeft dus alles te maken met de onderwijsvorm of met de
manier waarop de verschillende onderwijsvormen in de steekproef
vertegenwoordigd zijn. Zowel de individuele onderwijsvorm van de leerlingen
als het aanbod van vormen op school waren niet gelijk verdeeld over de
provincies. Als we voor deze ongelijke verdeling controleren, zien we dat
West-Vlaanderen wél een significant positief effect op de leesvaardigheid en
de prestaties voor wiskunde heeft. De andere provincies hebben geen
significante effecten.

TABEL 29: PISA2000 LEESVAARDIGHEID: PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR GESLACHT, LEERJAAR,

ONDERWIJSVORM  EN AANBOD VORMEN OP SCHOOL

standaard-
parameter fout sign

Intercept 530,567 6,752 0,000
Antwerpen -1,914 5,612 0,733
Vlaams-Brabant -2,471 4,060 0,543
West-Vlaanderen 11,333 4,137 0,007
Limburg -7,700 6,373 0,227
alleen ASO (ref=andere) 23,619 6,057 0,000
alleen BSO en TSO (ref=andere) -21,768 6,935 0,002
Leerling TSO (ref=ASO) -27,630 4,860 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -92,998 5,554 0,000
Geslacht (ref=jongen) 11,599 2,644 0,000
Leerjaar (ref=1e, 2e of 3e) 44,592 3,157 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,26
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,80
Bron: PISA2000

Ondanks dat het over inhoudelijk verschillende vakgebieden gaat, zijn de
resultaten voor lezen en wiskunde gelijkaardig. Bij het analyseren van de
wiskunde-resultaten kunnen we wel maar gegevens over 2103 leerlingen
gebruiken, voor de andere leerlingen is er geen informatie over de wiskunde-
prestaties. Dit laat zich uiteraard voelen in de analyses. Omdat de analyses
voor de wiskunde-prestaties op minder leerlingen gebaseerd zijn, is de
standaardfout van de parameters veel groter. Dat wil zeggen dat er minder
zekerheid is over de precieze waarde van de parameters en dat effecten dus
minder vlug statistisch significant zijn. Zo is de effectparameter voor West-
Vlaanderen groter voor de wiskundepresaties dan voor leesvaardigheid,
maar door de grotere standaardfout is het effect van West-Vlaanderen op de
wiskundeprestaties minder sterk significant. In de verdere analyses zullen
we vooral gebruik maken van de gegevens over leesvaardigheid, de gegevens
over wiskunde zullen eerder ter vergelijking gepresenteerd worden.
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TABEL 30: PISA2000 WISKUNDE, EFFECT PROVINCIES GECONTROLEERD VOOR GESLACHT, LEERJAAR,

ONDERWIJSVORM EN AANBOD VORMEN OP SCHOOL

standaard-
parameter fout sign

Intercept 559,218 6,804 0,000
Antwerpen -5,890 6,426 0,360
Vlaams-Brabant -3,366 5,071 0,507
West-Vlaanderen 14,165 5,417 0,009
Limburg -8,313 8,103 0,305
Alleen ASO (ref=andere) 33,503 7,857 0,000
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -29,711 7,866 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) -17,244 4,056 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -53,022 4,377 0,000
Geslacht (ref=jongen) -14,475 2,025 0,000
Leerjaar (ref=1e, 2e of 3e) 23,612 2,609 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,13
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,68
Bron: PISA2000

1.2.2 Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)

Net zoals het PISA-onderzoek, is de ‘Third International Mathematics and
Science Study’ (zie bijlage 1 voor meer informatie over het onderzoek)
expliciet uitgevoerd om de studieprestaties van jongeren te meten. Het
eerste TIMSS-onderzoek werd afgenomen in 1995, en dit zullen we verder
'TIMSS95’ noemen. In 1999 kwam er een vervolgonderzoek: ‘TIMSS-repeat’
of ‘TIMSS99’.  De TIMSS-studies bevatten uitgebreide tests voor
verschillende subdomeinen van wiskunde en wetenschappen. Als verklaring
voor verschillen in prestaties, focust TIMSS vooral op het curriculum (Heene
en Brusselmans-Dehairs, 1997). Drie niveaus van dit curriculum worden
bestudeerd: het beoogde curriculum (gespecificeerd door het
onderwijssysteem), het uitgevoerde curriculum (door leerkracht aangeboden
in de klas en het gerealiseerde curriculum (wat geleerd is door leerlingen en
vervat zit in resultaten en attitudes).

TIMSS95 onderzocht leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van het
secundair onderwijs, TIMSS99 onderzocht alleen leerlingen uit het tweede
leerjaar. Er werd voor beide studies een beperkt aantal leerlingen uit de B-
stroom opgenomen. Hun kleine aantal werd gecompenseerd door een grote
wegingsfactor om representativiteit op Vlaams niveau te verkrijgen. Deze
hoge wegingsfactor maakt de analyses enigszins onbetrouwbaar. Wanneer
we het kleine aantal leerlingen uit de B-stroom nog eens verdelen over de
provincies, wordt dit probleem nog groter (per provincie zijn er maar heel
weinig leerlingen uit de B-stroom). Daarom laten we de B-stroom weg uit
onze analyses. In TIMSS95 houden we nog 5455 leerlingen over en in
TIMSS99 nog  5119.
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Al onze analyses van de studieprestaties in TIMSS zijn gebaseerd op de
zogenaamde ‘plausible values’. Er zijn vijf ‘plausible values’ voor elke subtest
van wiskunde of wetenschappen, deze geven een ‘mogelijke waarde’ aan voor
elk individu en zijn vooral geschikt om de scores van groepen met elkaar te
vergelijken. De ‘plausible values’ voor wiskunde hebben internationaal een
gemiddelde van 484 voor het eerste en 513 voor het tweede leerjaar in 1995.
In 1999 werden alleen leerlingen uit het tweede leerjaar bevraagd en was het
gemiddelde 487.

We zullen in dit hoofdstuk de resultaten voor wiskunde en wetenschappen
uit 1995 en 1999 presenteren. De gemiddelde scores voor de provincies op
alle onderdelen van de TIMSS95 staan in tabel 31 en tabel 32; de
gemiddelde scores van het TIMSS99-onderzoek staan in tabel 33 en tabel
34.

TABEL 31: GEMIDDELDE SCORES VOOR DE PROVINCIES OP DE WISKUNDETOETSEN IN TIMSS 95

Voorstelling en
Analyse van
gegevens en

aantal wiskunde waarschijn- breuken en meet-
leerlingen algemeen algebra lijkheid getalbegrip Kunde meten

Limburg 854 559 551 549 570 527 549
Antwerpen 1589 553 547 545 563 522 545
West-Vlaanderen 1024 581 574 576 590 545 569
Oost-Vlaanderen 1152 553 547 544 564 521 546
Vlaams Brabant 820 555 548 543 563 520 540
Totaal 5438 559 553 551 569 527 550
Bron: TIMSS95

TABEL 32: GEMIDDELDE SCORES VOOR DE PROVINCIES OP DE TOETSEN WETENSCHAPPEN IN TIMSS 95

weten-
aantal schappen aardrijks-

leerlingen algemeen chemie kunde biologie fysica
Limburg 854 532 497 554 529 533
Antwerpen 1589 535 506 557 531 537
West-Vlaanderen 1024 547 513 568 546 546
Oost-Vlaanderen 1152 529 500 551 527 532
Vlaams-Brabant 820 528 497 550 525 529
Totaal 5438 535 503 556 531 536
Bron: TIMSS95

In de scores van 1995 zien we voor alle onderdelen van wiskunde en
wetenschappen een consistent hoger gemiddelde voor de leerlingen uit
West-Vlaanderen. Het verschil is groter voor de toetsen wiskunde dan voor
de toetsen wetenschappen. De gemiddelden uit het TIMSS-repeat-onderzoek
uit 1999 geven ons een heel ander beeld. Voor wiskunde scoort West-
Vlaanderen slechts rond het algemeen gemiddelde en zijn het de leerlingen
uit Oost-Vlaanderen die de hoogste scores laten optekenen. Ook voor
wetenschappen zit de score van West-Vlaanderen dicht bij het algemeen
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gemiddelde, maar in tegenstelling tot wiskunde zijn het hier de leerlingen
uit Antwerpen die de hoogste gemiddelde score behalen.

TABEL 33: GEMIDDELDE SCORES VOOR DE PROVINCIES OP DE TOETSEN WISKUNDE IN TIMSS 99

voorstelling en
analyse van
gegevens en

aantal wiskunde waarschijn- breuken en meet-
leerlingen algemeen algebra lijkheid getalbegrip Kunde meten

Limburg 773 572 552 556 568 545 558
Antwerpen 1227 572 553 555 568 553 559
West-Vlaanderen 1214 580 558 566 575 550 564
Oost-Vlaanderen 1181 587 570 567 580 558 569
Vlaams-Brabant 727 574 556 558 570 554 564
Totaal 5122 578 558 561 573 552 563
Bron: TIMSS99

TABEL 34: GEMIDDELDE SCORES VOOR DE PROVINCIES OP DE TOETSTEN WETENSCHAPPEN VAN TIMSS 99

weten-
aantal schappen aardrijks-

leerlingen algemeen chemie kunde biologie fysica
Limburg 773 540 510 537 540 529
Antwerpen 1227 555 523 550 552 546
West-Vlaanderen 1214 550 517 543 551 540
Oost-Vlaanderen 1181 551 516 544 551 541
Vlaams-Brabant 727 547 517 545 543 539
Totaal 5122 550 517 544 548 540
Bron: TIMSS99

TABEL 35: TIMSS95: VERDELING NAAR LEERJAAR IN DE PROVINCIES

eerste jaar tweede jaar Totaal
Limburg aantal 451 404 855

percentage 52,7 47,3 100
Antwerpen aantal 832 757 1589

percentage 52,4 47,6 100
West-Vlaanderen aantal 492 532 1024

percentage 48,0 52,0 100
Oost-Vlaanderen aantal 592 560 1152

percentage 51,4 48,6 100
Vlaams-Brabant aantal 427 393 820

percentage 52,1 47,9 100
Totaal aantal 2794 2646 5440

percentage 51,4 48,6 100
Bron: TIMSS95

Zoals reeds duidelijk werd bij de bespreking van de regionale verschillen in
de PISA-gegevens, moeten we niet te snel conclusies trekken uit deze
gemiddelde scores. We moeten deze controleren voor eventuele verschillen
in de samenstelling van de groep leerlingen die bevraagd werd in elke
provincie. Bij TIMSS95 controleren we voor leerjaar en geslacht. In het
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TIMSS95-onderzoek werden leerlingen uit het eerste en het tweede leerjaar
van het secundair onderwijs bevraagd. De samenstelling van de leerlingen
uit de verschillende provincies naar leerjaar staat in tabel 35. We zien dat er
van de West-Vlaamse leerlingen meer (dan gemiddeld) uit het tweede
leerjaar van het secundair onderwijs afkomstig zijn. Aangezien tweedejaars
logischerwijs beter presteren dan eerstejaars, kan het groter aantal
tweedejaars bij de geselecteerde West-Vlaamse leerlingen mogelijk een reden
zijn voor de hogere gemiddelde score van de West-Vlamingen in TIMSS95.

TABEL 36: TIMSS99: VERDELING NAAR OPTIEGROEP IN DE PROVINCIES

Klassieke Moderne Technisch
talen wetenschappen gerichte optie Totaal

Limburg aantal 203 322 254 779
percentage 26,1 41,3 32,6 100

Antwerpen aantal 393 474 404 1271
percentage 30,9 37,3 31,8 100

West-Vlaanderen aantal 301 475 465 1241
percentage 24,3 38,3 37,5 100

Oost-Vlaanderen aantal 300 521 278 1099
percentage 27,3 47,4 25,3 100

Vlaams Brabant aantal 231 271 227 729
percentage 31,7 37,2 31,1 100

Totaal aantal 1428 2063 1628 5119
percentage 27,9 40,3 31,8 100

Bron: TIMSS99

TIMSS99 onderzocht alleen leerlingen uit het tweede leerjaar, dus voor die
gegevens moeten we niet controleren voor leerjaar. Wel nemen we de
variabelen geslacht en optiegroep op in het model. De belangrijkste opdeling
in het tweede leerjaar van het secundair is die tussen de A-stroom en de B-
stroom. Aangezien wij alleen de leerlingen uit de A-stroom in onze analyses
opgenomen hebben, moeten we met deze factor geen rekening houden. In de
A-stroom kunnen de leerlingen nog verschillende opties kiezen. Deze opties
worden verdeeld in drie groepen: klassieke talen, moderne wetenschappen
en technisch gerichte basisopties. De optiegroep wordt als dummy-variabele
in de analyse gebruikt. Een eerste dummy-variabele geeft de score ‘1’ aan de
optie ‘moderne wetenschappen’ en ‘0’ aan de andere opties. Een tweede
dummy-variabele geeft de waarde ‘1’ aan de technisch gerichte basisopties
en ‘0’ aan de andere opties. De optie ‘klassieke talen’ is hier dus de
referentiecategorie.

De modellen waar het effect van de provincies gecontroleerd wordt voor de
hierboven opgesomde variabelen, worden geschat voor de algemene score op
wiskunde en wetenschappen. De regionale verschillen zijn vrij consistent
over de subdomeinen van wiskunde of wetenschappen heen, en het is dus
niet nodig dat we deze apart analyseren. De resultaten voor TIMSS95 staan
in tabel 37 en tabel 38, die voor TIMSS99 in tabel 39 en tabel 40.
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TABEL 37: TIMSS 95 WISKUNDE: PROVINCIE EN CONTROLEVARIABELEN

standaard-
parameter fout sign

Intercept 550,741 3,585 0,000
Limburg -2,093 6,658 0,753
Antwerpen -4,408 5,141 0,391
West-Vlaanderen 21,311 6,184 0,001
Vlaams-Brabant -7,089 7,450 0,342
Leerjaar (ref=1e leerjaar) 25,000 2,282 0,000
Geslacht -9,853 1,790 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,16
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,00
Bron: TIMSS95

Op de toets wiskunde scoren de meisjes zowel in TIMSS95 als in TIMSS99
10 punten lager dan de jongens. Voor wetenschappen is het verschil groter:
de score van de meisjes is meer dan 20 punten lager. Logischerwijs scoren
de leerlingen uit het tweede jaar (in TIMSS95) een stuk hoger dan de
eerstejaars. In TIMSS99 is het verschil tussen de optiegroepen heel groot.
Voor wiskunde scoren leerlingen uit de optie ‘klassieke talen’ een hele
standaardafwijking hoger dan de leerlingen uit technisch gerichte
basisopties. De effecten van de provincies in TIMSS95 komen overeen met
de verschillen tussen de gemiddelden uit tabel 31 en tabel 32. Voor
wiskunde scoren de West-Vlaamse leerlingen meer dan 20 punten hoger
dan het gemiddelde voor alle provincies; voor wetenschappen is het verschil
kleiner maar nog steeds significant. Geen enkele andere provincie wijkt
significant af van het algemeen gemiddelde. Na controle voor
steekproeffluctuaties blijken West-Vlamingen het hier dus veel beter te
doen.

TABEL 38: TIMSS 95 WETENSCHAPPEN: PROVINCIE EN CONTROLEVARIABELEN

standaard-
parameter fout sign

Intercept 527,572 3,297 0,000
Limburg -2,543 5,825 0,662
Antwerpen 2,200 4,425 0,619
West-Vlaanderen 12,224 5,594 0,029
Vlaams-Brabant -5,226 6,391 0,414
Leerjaar (ref=1e leerjaar) 37,701 2,342 0,000
Geslacht -26,190 2,420 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,20
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,00
Bron: TIMSS95

Voor de TIMSS-Repeat-studie uit 1999 is de hogere score voor de West-
Vlamingen minder spectaculair (maar ook significant): 10 punten voor
wiskunde en 7 voor wetenschappen. Op de toets wiskunde doen de
leerlingen uit Vlaams-Brabant het 9 punten minder goed dan gemiddeld,
een verschil dat bijna significant is.
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TABEL 39: TIMSS 99 WISKUNDE: PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR GESLACHT EN BASISOPTIE

standaard-
parameter fout sign

Intercept 628,146 3,998 0,000
Limburg -3,803 4,220 0,368
Antwerpen -2,440 4,422 0,581
West-Vlaanderen 10,421 3,807 0,007
Vlaams-Brabant -9,237 4,859 0,057
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -44,308 3,211 0,000
Technisch gerichte optie (ref=klassieke) -92,261 5,088 0,000
Geslacht (ref=jongen) -9,631 3,626 0,045
Verklaarde variantie op leerlingniveau: 0,21
Verklaarde variantie op schoolniveau: 0,53
Bron: TIMSS99

In tabel 33 en tabel 34 konden we zien dat Oost-Vlaamse leerlingen
gemiddelde de hoogste score behalen. Aangezien we er steeds voor kiezen
om de dummy-variabele voor Oost-Vlaanderen weg te laten  uit de analyse
(er moet één provincie worden weggelaten bij dummycodering), kunnen we
niet zien of dit verschil standhoudt na controle voor geslacht en optiegroep.
We hebben daarom de analyse opnieuw gedaan met een alternatieve
codering om het effect van Oost-Vlaanderen te kunnen schatten. Oost-
Vlaanderen heeft echter in geen enkel model een significant effect op de
wiskunde-scores en West-Vlaanderen blijft dus de enige provincie met een
significant effect. Oost-Vlamingen scoren wel 5 punten hoger, maar dit
verschil is niet statistisch significant (resultaten niet gepresenteerd).

TABEL 40: TIMSS 99 WETENSCHAPPEN: PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR GESLACHT EN BASISOPTIE

standaard-
parameter fout sign

Intercept 594,254 3,877 0,000
Limburg -4,852 3,647 0,191
Antwerpen 4,067 3,727 0,276
West-Vlaanderen 6,662 3,048 0,029
Vlaams-Brabant -8,324 4,955 0,093
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -33,077 3,967 0,000
Technisch gerichte optie (ref=klassieke) -67,028 5,245 0,000
Geslacht (ref=jongen) -23,065 4,858 0,004
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,13
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,59
Bron: TIMSS99

De TIMSS-repeat-studie in 1999 werd in Vlaanderen uitgebreid met een
Vlaams luik. Naast het internationale luik (het gedeelte dat internationaal
gemeenschappelijk is), werden extra vragen opgenomen in de enquêtes voor
leerlingen, leerkrachten en directie. Ook was er een niet-verbale
bekwaamheidsproef voor de leerlingen en werd er een vragenlijst aan de
ouders voorgelegd. Het is de bekwaamheidsproef die ons op dit moment
interesseert. De test meet numerieke en ruimtelijke prestatiemogelijkheden
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van de leerlingen. Exploratieve analyses toonden reeds aan dat deze meting
van de niet-verbale bekwaamheid van leerlingen sterk samenhangt met hun
prestatie op de TIMSS-toetsen (Van Damme, De Corte et al., 2001). Bij de
leerlingen die wij voor analyse selecteerden is de correlatie tussen het aantal
juiste antwoorden op de bekwaamheidsproef en de score op de toets
wiskunde 0,59.

TABEL 41: TIMSS99 BEKWAAMHEIDSPROEF: EFFECT PROVINCIES GECONTROLEERD VOOR OPTIEGROEP EN

GESLACHT

standaard-
parameter fout p

Intercept 60,441 0,465 0,000
Limburg -1,386 0,486 0,005
Antwerpen 0,278 0,565 0,622
West-Vlaanderen 1,682 0,660 0,011
Vlaams-Brabant -1,056 0,741 0,154
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -5,987 0,542 0,000
Technisch gerichte optie (ref=klassieke) -11,917 0,804 0,000
Geslacht (ref=jongen) -2,602 0,304 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,10
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,70
Bron: TIMSS99

Allereerst gaan we na of er regionale verschillen bestaan in de score op de
bekwaamheidsproef. We doen dit met hetzelfde basismodel dat we
gebruikten voor het speuren naar regionale verschillen in de resultaten op
de toetsen wiskunde en wetenschappen. In dit basismodel controleren we
het effect van de provincies voor geslacht en optiegroep (zie tabel 41). De
resultaten voor de bekwaamheidsproef lijken sterk op de resultaten voor de
toetsen wiskunde en wetenschappen. West-Vlamingen scoren significant
hoger op de bewkaamheidsproef en de Limburgers lager. Dat laatste is
opvallend, want op geen van de andere maten van kennis of prestatie doen
de Limburgers het significant minder goed.

In een volgende analyse gebruiken we de score op de bekwaamheidsproef
als verklarende variabele voor het resultaat op de wiskundetoets. We voegen
de score op de bekwaamheidsproef toe aan het model van tabel 39. Uit de
resultaten in tabel 42 blijkt dat de score op de bekwaamheidsproef een heel
sterk effect heeft op de score op de wiskundetoets (de verhouding tussen de
parameter en de standaardfout – de zogenaamde t-ratio – is groter dan 18).
Het effect van West-Vlaanderen wordt een derde kleiner en is nog net
significant op het 0,05-niveau. Het effect van Vlaams-Brabant verliest een
vierde van zijn grootte en is niet meer significant. Een belangrijk deel van de
effecten van West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kan dus worden
toegeschreven aan de maat van non-verbale bekwaamheid van de leerlingen.

We moeten deze resultaten echter voorzichtig interpreteren. We vermoeden
immers dat de score op de nonverbale bekwaamheidsproef uit het TIMSS-
onderzoek gedeeltelijk door sociale en ontwikkelingsprocessen beïnvloed is.
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Het is plausibel dat factoren die bijdragen tot de hogere score van West-
Vlamingen op de bekwaamheidsproef, ook bijdragen tot de hogere score op
de toets wiskunde. Eenzelfde redenering kan gemaakt worden voor de lagere
scores van de Vlaams-Brabantse leerlingen.

TABEL 42: TIMSS99 WISKUNDE: PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR OPTIEGROEP, GESLACHT EN

BEKWAAMHEIDSTEST

standaard-
parameter fout p

Intercept 615,240 3,953 0,000
Limburg -1,818 4,139 0,660
Antwerpen -3,101 3,983 0,436
West-Vlaanderen 7,002 3,483 0,044
Vlaams-Brabant -6,897 4,046 0,088
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -34,083 2,996 0,000
Technisch gerichte optie (ref=klassieke) -69,943 4,577 0,000
Geslacht (ref=jongen) -4,452 3,762 0,290
Bekwaamheidstest 1,915 0,104 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,35
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,64
Bron: TIMSS99

Ondanks het feit dat de score op de bekwaamheidsproef een invloed heeft op
de regionale verschillen, zullen we deze toch niet in de verdere modellen
opnemen. We beschouwen deze score immers niet als een verklaring voor de
regionale verschillen, maar veeleer als een te verklaren verschil. Het is
immers waarschijnlijk dat ze door net dezelfde factoren beïnvloed wordt als
de score op de wiskundetoets.

We sluiten het stuk over de ‘Third International Mathematics and Science
Study’ af met een paar algemene opmerkingen.

Het verschil tussen West-Vlaamse leerlingen en het gemiddelde is twee keer
zo groot in 1995 als in 1999. We hebben niet echt een verklaring voor dit
verschil tussen de twee TIMSS-onderzoeken. Het zou kunnen dat er voor
TIMSS95 toevallig veel scholen geselecteerd werden uit het Zuidoosten van
West-Vlaanderen, een regio waar heel sterke studieprestaties neergezet
worden (zie de analyse van de Databank Tertiair Onderwijs in dit hoofdstuk).
Dit is echter niet het geval: het aantal scholen uit Zuidoost-West-Vlaanderen
is relatief gezien niet groter in het TIMSS95-onderzoek dan in het onderzoek
van 1999.

Een andere opmerking in verband met de TIMSS-onderzoeken is dat het
effect van West-Vlaanderen groter is voor de toetsen wiskunde dan voor de
toetsen wetenschappen. Hiervoor is misschien een eenvoudige verklaring.
De toets wiskunde is immers beter afgestemd op het curriculum in
Vlaanderen dan de toets wetenschappen. Elk item van de toetsen werd
beoordeeld op de geschiktheid voor ons onderwijssysteem. Van de
wiskunde-items werd 98 % geschikt bevonden, van de items wetenschappen
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was dit slechts 58 % (Brusselmans-Dehairs, 2001). Het onderzoeken van de
resultaten voor wiskunde is dus relevanter voor de Vlaamse context dan de
resultaten voor wetenschappen.

Het effect van West-Vlaanderen is twee keer zo groot in 1995 als in 1999. In
het laatste onderzoek zitten echter meer en betere gegevens om verschillen
in prestaties op de toetsen te verklaren. Eén van de pijnpunten in de
TIMSS95-gegevens is de vraag over het opleidingsniveau van de ouders.
Meer dan een vierde van de leerlingen kent het opleidingsniveau van zijn of
haar ouders niet. Reken daar nog de leerlingen bij die niet op de vraag
antwoordden en we hebben in totaal voor meer dan een derde van de
leerlingen geen enkele informatie over het diploma van de ouders.

1.2.3 Jeugdonderzoek (TOR2000)

De TOR2000-databank is niet specifiek gemaakt om studieprestaties te
meten, maar er zitten wel vragen in over de schoolloopbaan van de
leerlingen. We beschikken over gegevens over het aantal B- en C-attesten
dat de leerlingen gehad hebben in het secundair onderwijs. Drie dummy-
variabelen werden geconstrueerd: één die de leerlingen mét B-attest
onderscheidt van de leerlingen zonder B-attest; één die de leerlingen mét C-
attest onderscheidt van de leerlingen zonder C-attest; en één die de twee
vorige combineert en de leerlingen zonder B- of C-attest onderscheidt van de
leerlingen die al wel ooit een B- of C-attest kregen. We deden verkennende
analyses voor deze drie maten van studieprestatie, maar er waren weinig
verschillen in de resultaten van deze analyses. Daarom besloten we verder
te gaan met de laatste maat van studieprestatie: het al dan niet gehad
hebben van een B- of C-attest. Deze combineert immers de twee eerste
maten. We gebruiken de variabele als maat voor de studieprestaties van
leerlingen. De data van TOR2000 zijn verzameld in scholen, dus we moeten
voor de analyse gebruik maken van multilevelmodellen. We beginnen echter
met de presentatie van de resultaten in een kruistabel.

Uit tabel 43 blijkt dat er grote verschillen tussen de provincies zijn in het
percentage leerlingen dat al ooit een B- of C-attest gekregen heeft.
Leerlingen die naar een West-Vlaamse school gaan hebben veel minder B-
en C-attesten dan de anderen. Limburg en Oost-Vlaanderen zitten dicht bij
het gemiddelde, terwijl scholen in Antwerpen en vooral in Vlaams-Brabant
duidelijk het meest leerlingen met een B- of C-attest hebben. Deze
verschillen zijn sterk significant (Cramer’s V = 0,142; p<0,000).
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TABEL 43: PERCENTAGE DAT OOIT EEN B- OF C-ATTEST KREEG (PROVINCIE VAN DE SCHOOL)

aantal ooit B- of
leerlingen C-attest gekregen

Antwerpen 3725 46,5
Vlaams-Brabant 2094 49,2
West-Vlaanderen 2564 28,7
Oost-Vlaanderen 2920 39,6
Limburg 1970 41,3
Totaal 13273 41,2
Cramer's V: 0,142; p<0,001
Bron: TOR2000

Om het effect van elke provincie apart te kunnen bekijken,  voeren we
vervolgens een regressie-analyse uit met studieachterstand als afhankelijke
variabele en provincie (in de vorm van vier dummy-variabelen) als
onafhankelijke variabele. De dummy-variabelen zijn gecodeerd volgens de
effectcodering. Aangezien de TOR2000-gegevens in scholen verzameld zijn,
moeten we multilevel-analyse gebruiken. De leerlingen vormen het eerste
niveau en de scholen het tweede9.

TABEL 44: TOR2000: VERDELING VAN JONGENS EN MEISJES NAAR PROVINCIE

jongen meisje Totaal
Antwerpen aantal 1500 2243 3743

percentage 40,1 59,9 100
Vlaams-Brabant aantal 1105 987 2092

percentage 52,8 47,2 100
West-Vlaanderen aantal 1197 1382 2579

percentage 46,4 53,6 100
Oost-Vlaanderen aantal 1538 1382 2920

percentage 52,7 47,3 100
Limburg aantal 828 1149 1977

percentage 41,9 58,1 100
Totaal aantal 6168 7143 13311

percentage 46,3 53,7 100
Bron: TOR2000

Het nulmodel (model zonder onafhankelijke variabelen) leert ons dat 15
procent van de variantie in het hebben van een B- of C-attest zich op het
niveau van de scholen bevindt. Vervolgens schatten we de regionale
verschillen. In dit basismodel moeten we voor een paar factoren controleren.
Ook in de TOR2000-gegevens zitten er immers toevallige verschillen tussen
de leerlingen uit de verschillende provincies. Jongens en meisjes zijn niet
gelijk verdeeld over de provincies (zie tabel 44) en ook de verdeling over de

                                          
9 Aangezien de afhankelijke variabele een dummy is (al dan niet ooit een B- of C-attest

behaald), kunnen we ook een logistische regressie-analyse gebruiken. De
verdeling van onze afhankelijke variabele is echter niet zo scheef, zodat het ook
mogelijk is om gewone regressie-analyse gebruiken. Wij opteren voor dit laatste,
omdat de parameters dan gemakkelijker te interpreteren zijn.
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onderwijsvormen is niet gelijk voor de provincies (zie tabel 45). We mogen
trouwens verwachten dat de vorm waarin de leerlingen les volgen, heel sterk
samen hangt met het al dan niet gehad hebben van een B- of C-attest. Voor
veel leerlingen is het immers zo dat ze van onderwijsvorm veranderen nadat
ze een B- of C-attest gekregen hebben. Naast provincie en vorm nemen we
ook het leerjaar op als controlevariabele. Zesdejaars hebben logischerwijs
meer kans om een B- of C-attest gekregen te hebben.

TABEL 45: TOR2000: VERDELING VAN DE LEERLINGEN OVER DE VORMEN, NAAR PROVINCIE

ASO/KSO BSO TSO Totaal
Antwerpen aantal 1519 964 1294 3777

percentage 40,2 25,5 34,3 100
Vlaams-Brabant aantal 1099 398 601 2098

percentage 52,4 19,0 28,6 100
West-Vlaanderen aantal 1022 631 943 2596

percentage 39,4 24,3 36,3 100
Oost-Vlaanderen aantal 1331 663 954 2948

percentage 45,1 22,5 32,4 100
Limburg aantal 745 534 710 1989

percentage 37,5 26,8 35,7 100
Totaal aantal 5716 3190 4502 13408

percentage 42,6 23,8 33,6 100
Bron: TOR2000

In tabel 46 zien we dat er ook na de controle voor geslacht, leerjaar en
onderwijsvorm, statistisch significante regionale verschillen zijn. Het
sterkste effect is dat van West-Vlaanderen. In West-Vlaamse scholen zijn er
gemiddeld 10 procentpunten minder leerlingen met een B- of C-attest dan in
de andere provincies. Vlaams-Brabant en Antwerpen hebben significant
méér leerlingen met een B- of C-attest. Het verschil met het gemiddelde
bedraagt respectievelijk 8 en 6 procentpunten.

TABEL 46: OOIT B- OF C-ATTEST GEKREGEN? EFFECT PROVINCIES GECONTROLEERD VOOR LEERJAAR,

GESLACHT EN ONDERWIJSVORM

standaard-
parameter fout sign

Intercept 0,247 0,020 0,000
Limburg -0,005 0,030 0,860
Antwerpen 0,059 0,022 0,008
West-Vlaanderen -0,097 0,031 0,002
Vlaams-Brabant 0,083 0,028 0,004
Leerjaar (ref=4e) 0,057 0,011 0,000
Geslacht (ref=jongen) -0,144 0,015 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 0,355 0,023 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 0,460 0,026 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,09
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,61
Bron: TOR2000
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1.2.4 Onderzoek naar Waardeopvoeding (WOP)

Het zoeken naar regionale verschillen in studieprestaties in de databank
‘waardeopvoeding’ (WOP) gebeurt op dezelfde manier als bij de TOR2000-
databank (zie bijlage 1 voor meer informatie over deze databank). We
beschikken hier over dezelfde afhankelijke variabele: al dan niet een B- of C-
attest gekregen hebben in het secundair onderwijs. De provincies worden
ook op dezelfde manier in het model gebracht: als schoolkenmerken, dus op
het tweede niveau van de multilevelanalyse. De gegevens van het WOP-
onderzoek werden ook in scholen verzameld en dat verplicht ons opnieuw
tot het gebruik van de multilevel-techniek. We beginnen echter met de
presentatie van de resultaten uit een kruistabel.

TABEL 47: PERCENTAGE LEERLINGEN DAT OOIT B- OF C-ATTEST KREEG, NAAR PROVINCIE

percentage
aantal dat ooit B- of

leerlingen C-attest kreeg
Antwerpen 1192 54,9
Vlaams-Brabant 717 50,2
West-Vlaanderen 978 43,9
Oost-Vlaanderen 1106 46,7
Limburg 669 46,8
Totaal 4662 48,8
Cramer's V: 0,082, p<0,001
Bron: WOP

TABEL 48: WOP: VERDELING JONGENS EN MEISJES NAAR PROVINCIE

Jongen Meisje Totaal
Antwerpen aantal 516 680 1196

percentage 43,1 56,9 100
Brabant aantal 338 379 717

percentage 47,1 52,9 100
W-Vlaanderen aantal 666 316 982

percentage 67,8 32,2 100
O-Vlaanderen aantal 417 691 1108

percentage 37,6 62,4 100
Limburg aantal 296 370 666

percentage 44,4 55,6 100
Totaal aantal 2233 2436 4669

percentage 47,8 52,2 100
Bron: WOP

In tabel 47 zien we dat er in Antwerpse scholen van de WOP-databank
gemiddeld meer leerlingen zitten die een B- of C-attest gehad hebben. De
West-Vlaamse scholen uit het onderzoek hebben het laagste aantal
leerlingen dat reeds een B- of C-attest kreeg. Om het effect van elke
provincie apart te kunnen bekijken, voeren we een regressie-analyse uit. We
controleren het effect van de provincies al meteen voor het geslacht en de
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onderwijsvorm van de leerling. Uit tabel 48 blijkt dat de geslachtsverdeling
sterk verschilt tussen de provincies. Uitschieter West-Vlaanderen heeft bijna
68 procent jongens in de steekproef. tabel 49 laat een ongelijke
vertegenwoordiging van de onderwijsvormen per provincie zien.

TABEL 49: WOP: VERDELING VAN DE LEERLINGEN OVER DE VORMEN, NAAR PROVINCIE

ASO BSO TSO Totaal
Antwerpen aantal 478 330 395 1203

percentage 39,7 27,4 32,8 100
Brabant aantal 370 146 204 720

percentage 51,4 20,3 28,3 100
W-Vlaanderen aantal 405 256 326 987

percentage 41,0 25,9 33,0 100
O-Vlaanderen aantal 487 245 377 1109

percentage 43,9 22,1 34,0 100
Limburg aantal 280 178 219 677

percentage 41,4 26,3 32,3 100
Totaal aantal 2020 1155 1521 4696

percentage 43,0 24,6 32,4 100
Bron: WOP

TABEL 50: OOIT B- OF C-ATTEST GEKREGEN? EFFECT PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR GESLACHT EN

ONDERWIJSVORM

standaard-
parameter fout significantie

Intercept 0,308 0,028 0,000
Antwerpen 0,041 0,021 0,058
Vlaams-Brabant 0,050 0,025 0,045
West-Vlaanderen -0,069 0,026 0,011
Limburg -0,034 0,041 0,414
Geslacht (ref=jongen) -0,098 0,024 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 0,361 0,033 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 0,538 0,031 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,09
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,72
Bron: WOP

Uit het nulmodel blijkt dat in de WOP-gegevens 21 procent van de variantie
in het krijgen van B- en C-attesten zich op schoolniveau bevindt. We voeren
de provincie in als kenmerk van de scholen. De dummy-variabelen die de
vijf provincies vertegenwoordigen, zijn gecodeerd volgens de effectcodering,
op die manier wordt het effect van elke provincie vergeleken met het
gemiddelde effect van alle provincies. De resultaten in tabel 50 laten een
intussen vertrouwd beeld zien. Het sterkste effect is voor West-Vlaanderen:
gemiddeld krijgen leerlingen van West-Vlaamse scholen 7 procentpunt
minder B- en C-attesten dan leerlingen van scholen uit de andere
provincies. Voor Vlaams-Brabant en Antwerpen gaat het effect in de andere
richting, daar hebben de leerlingen respectievelijk 5 en 4 procentpunten
méér B- en C-attesten. De verschillen in B- en C-attesten tussen de
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provincies zijn kleiner in het WOP-onderzoek dan in het TOR2000-
onderzoek.

We hebben nu al onze studies van secundaire scholen besproken. De laatste
twee databanken waarvoor we op zoek gaan naar regionale verschillen in
studieprestaties, hebben betrekking op het hoger onderwijs. Helemaal in het
begin van dit hoofdstuk analyseerden we reeds de Databank Tertiair
Onderwijs (DTO) en de gegevens van de Vlaamse Interuniversitaire Raad
(VLIR), twee databanken met informatie over álle studenten hoger onderwijs.
De twee databanken die we hierna nog bespreken, bevatten niet alle
studenten uit het hoger onderwijs, maar de steekproef van deze
onderzoeken ziet er toch heel anders uit dan de steekproef voor de
onderzoeken in secundaire scholen. In secundaire scholen (althans in de
onderzoeken die wij bespreken) wordt eerst een steekproef van scholen
geselecteerd, daarna worden de individuele leerlingen geselecteerd. Het doel
van deze procedure is uitspraken te kunnen doen over alle leerlingen van
secundaire scholen in Vlaanderen. In de twee resterende onderzoeken in het
hoger onderwijs, liggen de zaken anders. Daar worden alle eerstejaars
generatiestudenten10 van één of meerdere instellingen bevraagd. Deze
procedure heeft als gevolg dat men geen uitspraken kan doen over alle
instellingen hoger onderwijs in Vlaanderen. Wel wordt gepoogd de bevolking
van de betrokken instellingen volledig te bereiken. Er wordt binnen de
instellingen immers geen steekproef gebruikt, alle eerstejaars
generatiestudenten komen in aanmerking om aan het onderzoek deel te
nemen. De enige uitzondering hierop was de KULeuven, waar wel een
steekproef van de eerstejaars werd genomen. De respons van beide
onderzoeken was hoog: van de VUB-generatiestudenten in 1995-1996 vulde
85 procent een vragenlijst is, bij het onderzoek naar drop-out was dit 78
procent. Het grootste deel van de studenten waarover men iets wil zeggen,
zijn dus in het onderzoek opgenomen: dat verkleint de kans op vertekening
door steekproeffluctuaties. Verschillen in samenstelling tussen de groepen
uit de respectieve provincies, zijn dan waarschijnlijk toe te schrijven aan
verschillen in keuze- en oriënteringsprocessen. Ze zijn veel minder het
gevolg van toevallige steekproeffluctuaties11.

                                          
10 De definitie van ‘generatiestudenten’ verschilt wel tussen de twee onderzoeken. In het

onderzoek bij de VUB-generatiestudenten werden alle nieuwe studenten
bevraagd; in het onderzoek naar drop-out werden alleen de studenten bevraagd
die in het vorige academiejaar afstudeerden in het secundair onderwijs.

11 In het onderzoek bij de VUB-generatiestudenten zullen we dan ook niet controleren
voor geslacht. In het onderzoek naar drop-out doen we dit wel, omdat in dat
onderzoek een steekproef genomen werd van de studenten van de KULeuven (wat
de kans op steekproeffluctuaties vergroot).
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Bij de schatting van de regionale verschillen in de secundaire scholen,
controleerden we meestal voor geslacht, leerjaar en vorm. De belangrijkste
reden was het effect van steekproeffluctuaties in de samenstelling van de
groep leerlingen uit de respectieve provincies, te neutraliseren. Leerjaar en
onderwijsvorm kunnen we bij de onderzoeken in het hoger onderwijs
sowieso niet gebruiken. Ook de variabele geslacht is, gezien de
bovenstaande redenering, veel minder relevant. In het onderzoek bij de
VUB-generatiestudenten gebruiken we geslacht dan ook niet als
controlevariabele.

1.2.5 Onderzoek bij de VUB-generatiestudenten 1995-’96 (MENO)

We hebben in het onderzoek bij de VUB-generatiestudenten van het
academiejaar 1995-1996 (voor meer informatie over dit onderzoek, zie
bijlage 1) heel interessante gegevens over de studieprestaties van studenten.
Vooral de MENO-test is uniek (daarom spreken we verder kortweg over het
‘MENO-onderzoek’). Dit is een schriftelijke test die de kennis wil meten die
studenten nodig hebben om aan de universiteit te slagen. Het is een
algemene test, dat wil zeggen dat hij niet op een bepaald studiegebied
gericht is, maar een idee wil geven van de capaciteiten van een student,
ongeacht de richting die hij of zij wil volgen. De test bestaat uit twee delen:
‘kritisch denken (KD)’ en ‘problemen oplossen (PO)’. De test ‘kritisch denken’
bestaat uit de subschalen ‘conclusies onderkennen’, argumenten
onderkennen’ en ‘redeneringen beoordelen’. De test ‘problemen oplossen’
bestaat uit de subschalen ‘relevante keuzes maken’, ‘zoekprocedures vinden’
en ‘gelijkenissen onderkennen’. Het is dus meer een test voor
denkvaardigheden dan een maat voor studieprestatie. Het unieke van de
MENO-databank is dat we naast deze test ook over de studieprestaties van
de studenten beschikken. We maken gebruik van het gemiddelde resultaat
op 20 dat de studenten tijdens hun eerste zittijd behaalden. Voor het meten
van provincie hebben we de keuze uit de provincie van de woonplaats of de
provincie van de secundaire school waar de studenten het laatste jaar
secundair onderwijs gevolgd hebben. In tegenstelling tot bij de DTO-
databank, zijn er hier niet zoveel ontbrekende gegevens voor de secundaire
school. Het gebruik van de provincie van de secundaire school leidt hier dus
niet tot een verlies van gegevens. We voeren alle analyses uit voor de twee
indicatoren van provincie: woonplaats aan de ene kant en de
vestigingsplaats van de secundaire school aan de andere kant.

De gemiddelde scores per provincie op de MENO-test staan in tabel 51, tabel
52 en tabel 53. De West-Vlamingen doen het alweer veel beter dan de
andere studenten. Op de totaalscore van de MENO-test scoren West-
Vlamingen bijna 64 procent, dat is meer dan vijf procentpunt hoger dan het
algemeen gemiddelde. Voor de deeltest ‘problemen oplossen’ is het verschil
tussen de West-Vlamingen en de anderen groter dan voor de deeltest
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‘kritisch denken’ (zie tabel 51 en tabel 52). Deze resultaten zijn bijna
identiek voor de twee indicatoren van provincie. Alleen voor Vlaams-Brabant
en Brussel zijn er merkbare verschillen tussen de twee indicatoren voor
provincie. Er zijn slechts 48 VUB-generatiestudenten die in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wonen, maar 133 studenten hebben er het laatste
jaar secundair onderwijs gevolgd (het verschil wordt gemaakt door
studenten die in de rand en in Vlaams-Brabant wonen, maar in Brussel
naar school zijn geweest). De VUB-generatiestudenten die in Brussel wonen,
laten de laagste score optekenen: hun totaalscore op de MENO-test is
gemiddeld slechts 54,2 procent. Voor studenten die het laatste jaar
secundair in Brussel gedaan hebben, ligt het gemiddelde iets hoger: 55,9
procent.

TABEL 51: GEMIDDELD PERCENTAGE PER PROVINCIE OP DE MENO-TEST ‘PROBLEMEN OPLOSSEN’

provincie woonplaats provincie secundaire school
aantal score problemen aantal score problemen

studenten oplossen studenten oplossen
Limburg 85 45,1 83 45,5
Antwerpen 135 48,2 134 48,4
West-Vlaanderen 52 54,1 52 53,8
Oost-Vlaanderen 96 48,4 101 48,2
Vlaams Brabant 262 46,8 177 45,4
Brussel 48 44,2 133 47,5
Totaal 678 47,5 680 47,5
Bron: MENO

TABEL 52: GEMIDDELD PERCENTAGE PER PROVINCIE OP DE MENO-TEST ‘KRITISCH DENKEN’

provincie woonplaats provincie secundaire school
aantal score kritisch aantal score kritisch

studenten denken studenten denken
Limburg 85 70,1 83 70,1
Antwerpen 135 71,2 134 71,0
West-Vlaanderen 52 73,6 52 73,3
Oost-Vlaanderen 96 68,2 101 68,6
Vlaams Brabant 262 66,9 177 67,8
Brussel 48 64,2 133 64,4
Totaal 678 68,7 680 68,6
Bron: MENO
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TABEL 53: GEMIDDELD PERCENTAGE PER PROVINCIE OP DE HELE MENO-TEST

provincie woonplaats provincie secundaire school
aantal totaalscore aantal totaalscore

studenten tests studenten tests
Limburg 85 57,6 83 57,8
Antwerpen 135 59,7 134 59,7
West-Vlaanderen 52 63,8 52 63,6
Oost-Vlaanderen 96 58,3 101 58,4
Vlaams Brabant 262 56,9 177 56,6
Brussel 48 54,2 133 55,9
Totaal 678 58,1 680 58,0
Bron: MENO

Om het effect van elke provincie afzonderlijk te kunnen testen, voeren we
een regressie-analyse uit met de scores op de MENO-test als afhankelijke
variabele en de provincie als onafhankelijke variabele. De variabele
‘provincie’ wordt daarvoor gehercodeerd in vijf dummy-variabelen, en dit
volgens de effectcodering12. Ook deze regressie-analyses worden met beide
indicatoren voor provincie uitgevoerd: één keer met de provincie van de
woonplaats en een tweede keer met de provincie van de secundaire school.
De resultaten staan in tabel 54, tabel 55 en tabel 56. Het sterkste effect is
voor West-Vlaanderen, maar het is sterker bij de deeltest ‘problemen
oplossen’ dan bij ‘kritisch denken’. Studenten die in Brussel wonen of er
schoolgelopen hebben, scoren significant lager op de deeltest ‘kritisch
denken’. Het effect is sterker voor studenten die in Brussel schoolgelopen
hebben (zie tabel 55). Als we daarentegen de totaalscore bekijken (tabel 56),
is het negatieve effect van Brussel groter voor de studenten die in Brussel
wonen. De effecten van Limburg en Antwerpen zijn nergens significant.

TABEL 54: REGRESSIE-ANALYSE VOOR DE SCORE OP DE MENO-TEST ‘PROBLEMEN OPLOSSEN’, MET

PROVINCIE ALS ONAFHANKELIJKE VARIABELE

provincie woonplaats provincie secundaire school
b bèta sign R² b bèta sign R²

Limburg -2,682 -0,084 0,101 0,012 -2,647 -0,083 0,105 0,011
Antwerpen 0,376 0,013 0,785 0,240 0,008 0,859
West-Vlaanderen 6,267 0,175 0,002** 5,703 0,161 0,004**
Vlaams-Brabant -0,979 -0,041 0,379 -2,717 -0,103 0,027*
Brussel -3,611 -0,100 0,082 -0,667 -0,024 0,623
Significantie: *** p<0,001   ** p<0,01   * p<0,05 ; Bron: MENO

                                          
12 Bij effectcodering wordt elke provincie vergeleken met een gemiddelde van alle

provincies, en dus niet met een bepaalde referentiecategorie.
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TABEL 55: REGRESSIE-ANALYSE VOOR DE SCORE OP DE MENO-TEST ‘KRITISCH DENKEN’, MET PROVINCIE ALS

ONHAFHANKELIJKE VARIABELE

provincie woonplaats provincie secundaire school
b bèta sign R² b bèta sign R²

Limburg 1,073 0,036 0,479 0,018 0,864 0,029 0,566 0,021
Antwerpen 2,171 0,082 0,088 1,831 0,070 0,142
West-Vlaanderen 4,575 0,138 0,014* 4,109 0,125 0,026*
Vlaams-Brabant -2,136 -0,095 0,039* -1,410 -0,058 0,212
Brussel -4,838 -0,143 0,012* -4,806 -0,183 0,000***
Significantie: *** p<0,001   ** p<0,01   * p<0,05 ; Bron: MENO

TABEL 56: REGRESSIE-ANALYSE VOOR DE TOTAALSCORE OP DE MENO-TEST, MET PROVINCIE ALS

ONAFHANKELIJKE VARIABELE

provincie woonplaats provincie secundaire school
b bèta sign R² b bèta sign R²

Limburg -0,804 -0,031 0,539 0,020 -0,892 -0,035 0,495 0,017
Antwerpen 1,273 0,056 0,247 1,035 0,046 0,339
West-Vlaanderen 5,421 0,189 0,001*** 4,906 0,173 0,002**
Vlaams-Brabant -1,558 -0,080 0,081 -2,063 -0,098 0,035*
Brussel -4,225 -0,145 0,011* -2,737 -0,120 0,012*
Significantie: *** p<0,001   ** p<0,01   * p<0,05; Bron: MENO

Naast de MENO-test hebben we ook informatie over het studieresultaat dat
de studenten op het eind van het academiejaar behaalden. Wij maken
gebruik van het gemiddelde resultaat dat de studenten in de eerste zittijd
behaalden. Het gevolg hiervan is dat er zo’n 150 studenten uit onze analyses
verdwijnen, omdat zij niet deelgenomen hebben aan de eerste zittijd. Om
alle studenten in de analyse te betrekken, zouden we een dummy moeten
construeren die de geslaagden van de niet-geslaagden onderscheidt, maar
dat is statistisch minder interessant. Informatie over slaagpercentages
hebben we trouwens al in de Databank Tertiair Onderwijs en in de gegevens
van de Vlaamse Interuniversitaire Raad besproken. Waar de MENO-test
eerder een kennis- en vaardighedentest is, is het gemiddelde in eerste zittijd
een maat van studieprestatie. Het is interessant om de regionale verschillen
voor deze twee verschillende maten na te gaan bij dezelfde groep studenten.
Het resultaat in eerste zittijd laat wel een deel van de regionale verschillen
onbelicht, aangezien de drop-out vóór de eerste zittijd verschilt tussen de
provincies. Gemiddeld haakt 21 procent af voor het einde van de eerste
zittijd, maar bij de West-Vlamingen aan de VUB is dat maar 12 procent. De
West-Vlamingen zijn dus ook hardnekkiger studenten die in grotere mate
aan alle examens deelnemen.

De gemiddelde resultaten in eerste zittijd per provincie staan in tabel 57.
Ook hier vallen de West-Vlamingen op door hun hoge score. In vergelijking
met de andere databanken, ligt de score van de Brusselaars opvallend dicht
bij die van de andere provincies, wat er op kan wijzen dat de Brusselse
studenten sneller afhanken, niet zozeer slechter presteren als ze aan alle
examens deelnemen. Om het effect van elke provincie afzonderlijk te
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kunnen testen, voeren we een regressie-analyse uit met de gemiddelde score
op 20 als afhankelijke variabele en provincie als onafhankelijke variabele
(zie tabel 58).

De West-Vlamingen laten steeds het sterkste verschil optekenen met het
gemiddelde: zij behalen 1,1 tot 1,3 punten op 20 meer dan andere
studenten. Voor Vlaams-Brabant en Brussel is er een verschil tussen de
analyse met de provincie van de woonplaats, en de analyse met de provincie
van de secundaire school. Als we de provincie bepalen op basis van de
woonplaats, doen studenten uit Vlaams-Brabant het significant slechter dan
de anderen, maar vinden we voor de Brusselaars geen verschil. Als we
echter de provincie op basis van de secundaire school bepalen, zijn het de
studenten die hun laatste jaar in Brussel gedaan hebben, die slechter
scoren in de eerste zittijd. Dit is in tegenspraak met de analyses van de
Databank Tertiair Onderwijs. Op basis van gegevens over alle studenten in
het hoger onderwijs, vonden we dat de effecten van West-Vlaanderen en
Brussel op de slaagkans het sterkst zijn als we de provincie meten op basis
van de woonplaats van de studenten. Blijkbaar geldt dit niet voor de VUB-
generatiestudenten van het academiejaar 1995-1996.

TABEL 57: GEMIDDELDE RESULTAAT (OP 20) IN DE EERSTE ZITTIJD

provincie woonplaats provincie secundaire school
aantal gemiddelde aantal gemiddelde

studenten eerste zittijd studenten eerste zittijd
Limburg 69 11,0 67 11,1
Antwerpen 107 11,5 106 11,6
West-Vlaanderen 46 12,5 45 12,7
Oost-Vlaanderen 74 11,3 78 11,1
Vlaams Brabant 197 10,9 138 11,1
Brussel 34 11,3 97 10,9
Totaal 527 11,3 531 11,3
Bron: MENO

TABEL 58: REGRESSIE-ANALYSE GEMIDDELDE 1E ZITTIJD, MET PROVINCIE ALS ONAFHANKELIJKE VARIABELE

provincie woonplaats provincie secundaire school
b bèta sign R² b bèta sign R²

Limburg -0,396 -0,072 0,211 0,016 -0,345 -0,063 0,272 0,018
Antwerpen 0,033 0,007 0,902 0,188 0,038 0,474
West-Vlaanderen 1,117 0,184 0,003** 1,254 0,208 0,001***
Vlaams-Brabant -0,524 -0,123 0,018* -0,311 -0,068 0,192
Brussel -0,117 -0,018 0,783 -0,510 -0,101 0,061
significantie: *** p<0,001   ** p<0,01   * p<0,05 ; Bron: MENO

Nu kunnen we een vergelijking maken tussen de MENO-test en het
resultaat in eerste zittijd. Voor beide werd immers het effect van de
afzonderlijke provincies berekend in een regressie-analyse. We vergelijken
de gestandaardiseerde bètas uit deze analyses. De bètas komen uit tabel 54,
tabel 55 en tabel 58, en ze worden samengebracht in tabel 59. Wat de West-
Vlamingen betreft, is de belangrijkste conclusie dat het effect het sterkst is
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voor het resultaat in eerste zittijd, en het minst sterk voor ‘kritisch denken’
(de verschillen tussen deze bètas zijn wel niet significant). Het resultaat in
de eerste zittijd houdt dan nog geen rekening met de studenten die
afhaakten vóór de eerste zittijd. De regionale verschillen in afhaken zijn ook
voordeling voor de West-Vlamingen: zij haken minder af dan de studenten
uit andere provincies. Als we dat samen nemen met de resultaten uit tabel
59, is het verschil tussen de MENO-test en het resultaat op het einde van
het academiejaar nog groter. Het verschil tussen West-Vlamingen en andere
studenten aan de VUB lijkt dus groter te zijn voor een prestatiemaat
(resultaat op het einde van het academiejaar), dan voor een maat van de
algemene capaciteiten (de MENO-test). Deze vaststelling is misschien
belangrijk in het bepalen van de aard en de oorzaken van de regionale
verschillen. Het beter presteren van de West-Vlamingen kan ten dele aan
een betere cognitieve voorbereiding worden toegeschreven, maar lijkt toch
voor het grootste deel met prestatie en dus motivatie te maken te hebben.

Voor Brussel is het net omgekeerd: hier is het vooral de MENO-deeltest
‘kritisch denken’ waar de Brusselaars slecht op scoren. Hun cognitieve
voorbereiding, vooral op het vlak van kritisch denken, blijkt zwak.

TABEL 59: VERGELIJKING TUSSEN DE EFFECTEN VOOR DE MENO-TEST EN DE EFFECTEN VOOR HET

RESULTAAT IN EERSTE ZITTIJD (PARAMETERS ZIJN BÈTAS)

provincie woonplaats provincie secundaire school
problemen kritisch gemiddelde problemen kritisch Gemiddelde
oplossen denken 1e zittijd oplossen denken 1e zittijd

Limburg -0,084 0,036 -0,072 -0,083 0,029 -0,063
Antwerpen 0,013 0,082 0,007 0,008 0,070 0,038
West-Vlaanderen 0,175 0,138 0,184 0,161 0,125 0,208
Vlaams-Brabant -0,041 -0,095 -0,123 -0,103 -0,058 -0,068
Brussel -0,100 -0,143 -0,018 -0,024 -0,183 -0,101
Bron: MENO

Tenslotte kunnen we de MENO-test ook eens beschouwen als een
onafhankelijke in plaats van een afhankelijke variabele. Naast het effect van
de provincies, kunnen we ook het verband tussen de score op de MENO-test
en het resultaat in eerste zittijd nagaan. De MENO-test was oorspronkelijk
immers bedoeld om de slaagkansen in het hoger onderwijs te voorspellen.
We voeren dus een nieuwe regressie-analyse uit met het resultaat in eerste
zittijd als afhankelijke variabele en de provincies en de score op de MENO-
test als verklarende variabelen. In tabel 60 zien we dat de West-Vlaamse
studenten het significant beter doen, zelfs als we controleren voor hun
betere prestatie op de MENO-test. Studenten die in Vlaams-Brabant wonen
hebben minder goede resultaten, ook als we controleren voor hun mindere
prestaties op de MENO-test. Dit maakt het extra waarschijnlijk dat het beter
presteren van de West-Vlamingen te maken heeft met inzet en motivatie.
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TABEL 60: HET EFFECT VAN DE PROVINCIES OP HET RESULTAAT IN EERSTE ZITTIJD, GECONTROLEERD VOOR

DE INVLOED VAN DE SCORE OP DE MENO-TEST

provincie woonplaats provincie secundaire school
b bèta sign R² b bèta Sign R²

Limburg -0,304 -0,055 0,307 0,136 -0,188 -0,034 0,526 0,127
Antwerpen -0,085 -0,017 0,735 0,077 0,016 0,756
West-Vlaanderen 0,715 0,118 0,043 0,869 0,144 0,014
Vlaams-Brabant -0,454 -0,107 0,029 -0,214 -0,047 0,343
Brussel 0,236 0,037 0,556 -0,294 -0,058 0,254
MENO-test 0,077 0,352 0,000 0,073 0,336 0,000
significantie: *** p<0,001  ** p<0,01  * p<0,05
Bron: MENO

1.2.6 Drop-out in het hoger onderwijs

Het onderzoek naar drop-out in het hoger onderwijs gebeurde in
universiteiten en hogescholen in Brussel en Leuven. Een belangrijk gevolg
hiervan is dat de resultaten niet representatief zijn voor alle universiteiten of
hogescholen in Vlaanderen. Er werden drie schriftelijke enquêtes
afgenomen: de eerste in het begin van het academiejaar, de tweede in
november of december, de derde in april. De eerste enquête bevat onder
andere heel wat vragen over achtergrondkenmerken van de studenten. Eén
van deze achtergrondkenmerken is de regio van herkomst van de studenten.
Hiervoor zijn er twee indicatoren: de woonplaats van de student en de
vestigingsplaats van de secundaire school waar de student het laatste jaar
secundair onderwijs volgde. Zonder indicator voor provincie en zonder
achtergrondkenmerken zijn de studenten niet zo interessant voor ons.
Daarom beslissen we om alleen verder te werken met de studenten die deze
eerste vragenlijst ingevuld hebben, en dat zijn er 3615 (van de
oorspronkelijke 3826 in het bestand).

In tabel 61 zien we hoeveel studenten er van elke instelling nog
vertegenwoordigd zijn. Dezelfde studenten staan in tabel 62 volgens het type
hoger onderwijs dat ze volgen. Er zijn slechts 271 studenten uit het hoger
onderwijs van twee cycli. Wegens dat kleine aantal zullen we in de analyses
alleen een onderscheid maken tussen universiteiten en hogescholen en niet
tussen hogeschoolopleidingen van één of van twee cycli.

Zoals eerder al gezegd, beschikken we over twee indicatoren van de regio
van herkomst: de woonplaats en de vestigingsplaats van de secundaire
school. Het verschil tussen de twee indicatoren zou voor de studenten van
het drop-outonderzoek niet groot mogen zijn, want het zijn alleen studenten
die pas afgestudeerd zijn in het secundair onderwijs en nu hun eerste jaar
hoger onderwijs beginnen. We verwachten dat er nog maar weinig studenten
hun officiële woonplaats hebben in de stad waar ze studeren en dat de
vertekening voor de indicator op basis van woonplaats, beperkt zal zijn. Een
negatief punt bij de indicator op basis van de secundaire school, is wel dat
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de gegevens daarover voor 151 studenten ontbreken. Er zijn daarentegen
maar 64 studenten waarvan we de woonplaats niet kennen. Omdat we geen
duidelijke reden hebben om voor één van de twee indicatoren te kiezen,
presenteren we in dit hoofdstuk alle analyses van het drop-outonderzoek
voor beide indicatoren voor regio van herkomst. Op die manier kunnen we
de twee indicatoren met elkaar vergelijken. Deze werkwijze is echter ook
interessant om het eventuele effect van Brussel beter te bekijken: wat is het
effect van wonen in Brussel en wat is het effect van schoollopen in Brussel?

TABEL 61: VERDELING VAN DE STUDENTEN IN HET DROP-OUTONDERZOEK OVER DE VERSCHILLENDE

INSTELLINGEN

Aantal Percentage
Erasmushogeschool 619 17,1
Katholieke Hogeschool Leuven 614 17,0
Katholieke Universiteit Leuven 1104 30,5
VLEKHO 174 4,8
Vrije Universiteit Brussel 1104 30,5
Totaal 3615 100
Bron: drop-out

TABEL 62: VERDELING VAN DE STUDENTEN IN HET DROP-OUTONDERZOEK  NAAR TYPE HOGER ONDERWIJS

Aantal Percentage
Hogeschool één cyclus 1136 31,4
Hogeschool twee cycli 271 7,5
Universitair onderwijs 2208 61,1
Totaal 3615 100
Bron: drop-out

De maat voor studieprestatie in het drop-outonderzoek, is het resultaat van
de leerlingen op het einde van het academiejaar. De leerlingen worden in
zeven categorieën indgedeeld. Er zijn vier categorieën voor studenten die
ergens tijdens het schooljaar met hun studies gestopt zijn: dat kan zijn vóór
de examens, tijdens de eerste zittijd, tussen eerste en tweede zittijd of
tijdens de tweede zittijd. De andere drie categorieën zijn studenten die niet
geslaagd zijn (na twee zittijden), studenten die geslaagd zijn met voldoening
en studenten die een graad behaalden. Voor studenten die slaagden, werd
geen onderscheid gemaakt tussen eerste en tweede zittijd. De resultaten
staan in tabel 63 en tabel 64.

De beste prestaties in de vijf instellingen van het drop-outonderzoek, komen
duidelijk van de West-Vlaamse studenten. De verschillen zijn vooral groot in
de uiterste categorieën. Er zijn relatief gezien veel minder West-Vlamingen
die met hun studies stoppen voor het einde van de tweede zittijd. Van alle
niet-geslaagde West-Vlamingen (dat zijn degenen die stopten of  niet
geslaagd waren na twee zittijden) deed 43 procent (tabel 63) of 45 procent
(tabel 64) mee tot aan het einde van de tweede zittijd. Gemiddeld voor alle
provincies is dit slechts 28 of 29 procent. West-Vlamingen lijken dus langer
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te proberen om hun studies tot een goed einde te brengen. De
‘hardnekkigheid’ van de West-Vlaamse studenten, al vastgesteld in het
MENO-onderzoek, wordt hier bevestigd. Motivatie is duidelijk een factor in
de vastgestelde verschillen. Ook aan het andere uiteinde vallen de West-
Vlamingen op door goede resultaten. Het percentage studenten dat
‘voldoening’ behaalde ligt nog net iets hoger bij de Oost-Vlamingen, maar als
we kijken naar wie een ‘graad’ behaalde (de hoogste categorie), zijn de West-
Vlamingen alweer de absolute winnaars. Maar liefst 25 procent van hen
behaalde een graad, terwijl dit gemiddeld voor alle provincies slechts 13,9
procent is.

TABEL 63: RESULTAAT VOOR ALLE STUDENTEN NAAR PROVINCIE (OP BASIS VAN WOONPLAATS)

West- Oost-
Ant- Vlaan- Vlaan- Vlaams-

Limburg werpen deren deren Brabant Brussel Totaal
gestopt voor examens aantal 29 52 9 21 196 28 335

% 6,5 8,0 3,8 7,4 11,3 13,6 9,4
gestopt tijdens aantal 34 49 7 12 162 22 286
1e zittijd % 7,6 7,6 3,0 4,3 9,3 10,7 8,1
gestopt tussen 1ste aantal 39 50 8 11 191 12 311
en 2e zittijd % 8,7 7,7 3,4 3,9 11,0 5,8 8,8
gestopt in de loop van aantal 36 67 23 30 176 40 372
2e zittijd % 8,1 10,4 9,7 10,6 10,1 19,4 10,5
niet geslaagd aantal 83 108 35 35 227 27 515

% 18,6 16,7 14,8 12,4 13,1 13,1 14,5
voldoening aantal 167 227 95 121 573 54 1237

% 37,4 35,1 40,3 42,9 33,0 26,2 34,8
graad aantal 58 93 59 52 210 23 495

% 13,0 14,4 25,0 18,4 12,1 11,2 13,9
Totaal aantal 446 646 236 282 1735 206 3551

% 100 100 100 100 100 100 100
Cramer’s V: 0,090 (p<0,001); Bron: drop-out

De enige regio’s die duidelijk onder het gemiddelde scoren zijn Vlaams-
Brabant en Brussel. Als we regio van herkomst meten op basis van de
woonplaats, is de lagere score voor Brussel het duidelijkst: het
slaagpercentage in Brussel is 37,4 en het gemiddelde is 48,7. Als we de
provincie op basis van de secundaire school meten, is het verschil tussen
Brussel en het gemiddelde veel kleiner (44,3 voor Brussel en 49,5
gemiddeld). Hieruit zouden we kunnen besluiten dat het wonen en
opgroeien in Brussel nefaster is voor de studieresultaten dan het
schoollopen in Brussel. Dit zal nog in de verdere analyses van het drop-
outonderzoek onderzocht worden. Voor Vlaams-Brabant lijken er op het
eerste zicht geen verschillen te zijn tussen de indicator op basis van de
woonplaats en die op basis van de secundaire school.

Dat de Vlaams-Brabantse studenten uit het drop-outonderzoek het minder
goed doen, heeft misschien voor een deel te maken met de ligging van de
instellingen die aan het drop-outonderzoek deelnamen. De instellingen
liggen namelijk allemaal in Brussel of Leuven. Het is plausibel dat
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studenten die dicht bij huis studeren, verschillen van studenten die het
verder van huis gaan zoeken. In de Databank Tertiair Onderwijs vonden we
hiervoor aanwijzingen. Wie tabel 17 tot tabel 20 goed bestudeert, zal zien
dat studenten die in de provincie studeren waar ze wonen, het doorgaans
iets minder goed doen dan degenen die verder weg gaan studeren.

TABEL 64: RESULTAAT VOOR ALLE STUDENTEN NAAR PROVINCIE (OP BASIS VAN SECUNDAIRE SCHOOL)

West- Oost-
Ant- Vlaan- Vlaan- Vlaams-

Limburg werpen deren deren Brabant Brussel Totaal
gestopt voor examens aantal 21 47 10 29 140 55 302

% 5,0 7,4 4,4 9,3 10,2 11,0 8,7
gestopt tijdens aantal 32 46 7 11 123 51 270
1e zittijd % 7,6 7,2 3,1 3,5 9,0 10,2 7,8
gestopt tussen 1ste aantal 36 47 9 13 181 22 308
en 2e zittijd % 8,5 7,4 4,0 4,2 13,2 4,4 8,9
gestopt in de loop van aantal 33 69 17 39 129 70 357
2e zittijd % 7,8 10,8 7,5 12,5 9,4 14,0 10,3
niet geslaagd aantal 83 110 35 34 170 80 512

% 19,7 17,3 15,4 10,9 12,4 16,0 14,8
voldoening aantal 161 232 94 128 455 152 1222

% 38,2 36,5 41,4 41,0 33,3 30,5 35,3
graad aantal 56 85 55 58 170 69 493

% 13,3 13,4 24,2 18,6 12,4 13,8 14,2
Totaal aantal 422 636 227 312 1368 499 3464

% 100 100 100 100 100 100 100
Cramer’s V: 0,097 (p<0,001); Bron: drop-out

Om te controleren of de verschillen die we vinden in de kruistabellen (tabel
63 en tabel 64) ook significant zijn, gaan we verder met regressie-analyses.
Onze maat voor studieprestatie is een ordinale maat, namelijk de zeven
categorieën in de pas besproken tabellen (van ‘gestopt voor examens’ tot
‘graad’). De meest correcte methode om deze maat te analyseren is een
ordinale regressie. De resultaten van zo’n ordinale regressie zijn echter
moeilijker te interpreteren dan de resultaten van een ‘gewone’ lineaire
regressie. Daarom zullen we de resultaten presenteren van een lineaire
regressie met het al dan niet slagen als afhankelijke variabele. De groep
geslaagden en de groep niet-geslaagden zijn ongeveer even groot en daarom
kunnen we deze variabele zonder problemen analyseren met lineaire
regressie-analyse13. De resultaten worden telkens wel gecontroleerd aan de
hand van een ordinale regressie, maar hierover zullen we enkel rapporteren
wanneer er belangrijke verschillen tussen beide methoden naar voren
komen.

In dit eerste model willen we alleen de regionale verschillen nagaan. We
voeren de provincies in via effectcodering (in de resultaten zullen vijf van de

                                          
13  Het zou voor moeilijkheden kunnen zorgen als het ‘geslaagd zijn’ erg scheef verdeeld

zou zijn
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zes provincies vergeleken worden met een gemiddelde van alle provincies).
We controleren voor eventuele verschillen in de geslachtsratio in de
provincies, en voegen daarom geslacht toe aan het model. De resultaten voor
de provincie op basis van woonplaats (tabel 65) en de provincie op basis van
secundaire school (tabel 66) lijken sterk op elkaar, alleen zijn de effecten
voor de provincies kleiner wanneer ‘provincie’ gemeten wordt op basis van
het adres van de secundaire school.

TABEL 65: REGRESSIE-ANALYSE VOOR HET AL DAN NIET GESLAAGD ZIJN, MET DE PROVINCIES EN GESLACHT

ALS ONAFHANKELIJKE VARIABELEN (PROVINCIE OP BASIS VAN WOONPLAATS)

parameter Standaard-
fout

bèta significantie

Constante 0,469 0,015 0,000
Limburg -0,014 0,022 -0,019 0,538
Antwerpen -0,017 0,019 -0,025 0,388
West-Vlaanderen 0,141 0,028 0,174 0,000***
Oost-Vlaanderen 0,095 0,026 0,121 0,000***
Brussel -0,144 0,030 -0,174 0,000***
Geslacht (ref=jongen) 0,076 0,017 0,075 0,000***
R2: 0,022; sign: * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001
Bron: drop-out

Studenten die wonen of naar school geweest zijn in West- of Oost-
Vlaanderen, hebben een sterk significant hogere slaagkans dan gemiddeld
(de parameter in tabel 65 en tabel 66 geeft het aantal procentpunten
verschil aan). Studenten die in Brussel wonen, scoren evenveel ónder het
gemiddelde als de West-Vlamingen erboven. Voor de studenten die
secundair onderwijs in Brussel gevolgd hebben, is het verschil minder groot,
maar ook sterk significant. Het slaagpercentage voor meisjes is acht
procentpunten hoger dan dat voor jongens. Merk op dat het
geslachtsverschil maar half zo groot is als het verschil tussen West-
Vlamingen (of Brusselaars)  en de andere provincies.

TABEL 66: REGRESSIE-ANALYSE VOOR HET AL DAN NIET GESLAAGD ZIJN, MET DE PROVINCIES EN GESLACHT

ALS ONAFHANKELIJKE VARIABELEN (PROVINCIE OP BASIS VAN SECUNDAIRE SCHOOL)

standaard-
parameter fout bèta significantie

Constante 0,484 0,014 0,000
Limburg -0,018 0,022 -0,024 0,409
Antwerpen -0,027 0,019 -0,039 0,158
West-Vlaanderen 0,132 0,029 0,157 0,000***
Oost-Vlaanderen 0,068 0,025 0,085 0,007**
Brussel -0,085 0,021 -0,117 0,000***
Geslacht (ref=jongen) 0,072 0,017 0,070 0,000***
R2: 0,018; sign: * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001; Bron: drop-out

Als we deze resultaten controleren aan de hand van een ordinale regressie,
zien we een gelijkaardig patroon van effecten. Een belangrijk verschil tussen
de ordinale prestatiemaat en de dummy is wel dat het effect van West-
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Vlaanderen op de studieprestaties nog onderschat wordt in tabel 65 en tabel
66. In tabel 65 zijn de effecten van West-Vlaanderen en Brussel ongeveer
even groot. Als we diezelfde analyse uitvoeren met een ordinale maat van
studieprestatie, blijkt het effect van West-Vlaanderen nog een vierde groter
te zijn dan dat van Brussel. Het verschil tussen de regressie met de dummy-
variabele ‘al dan niet geslaagd’ en de ordinale regressie is gemakkelijk te
verklaren met behulp van tabel 63. We haalden trouwens eerder al aan dat
de betere prestatie van de West-Vlamingen vooral zichtbaar was in de
uiterste categorieën. Als we alleen maar een onderscheid maken tussen
geslaagden en niet-geslaagden, houden we niet helemaal rekening met de
uiterste categorieën en wordt het effect van West-Vlaanderen een beetje
afgezwakt. Wat we hieruit moeten onthouden is dat de gepresenteerde
regressie-analyses waarschijnlijk een kleine onderschatting van het effect
van West-Vlaanderen inhouden.

Deze onderschatting wordt echter gecompenseerd door een andere
vertekening in de resulaten van het drop-outonderzoek. Het onderzoek
betreft alleen Vlaams-Brabantse en Brusselse instellingen, en dit is nu net
de regio waar het verschil in slaagpercentages tussen West-Vlamingen en de
andere studenten het grootst zijn (zie tabel 20).

1.3 Conclusie hoofdstuk 1

Uit alle geanalyseerde gegevens blijkt dat West-Vlamingen het veel beter
doen op school dan leerlingen of studenten uit andere provincies. Dat geldt
voor het aantal B- en C-attesten dat leerlingen in het secundair onderwijs
krijgen (TOR2000 en WOP), voor toetsen van leesvaardigheid, wiskunde en
wetenschappen in het secundair onderwijs (PISA2000 en TIMSS), voor de
slaagpercentages in het hoger onderwijs (Databank Tertiair Onderwijs, VLIR-
databank en het onderzoek naar drop-out in het hoger onderwijs), voor de
score op een kennis- en vaardighedentest (MENO) en voor de gemiddelde
score van de VUB-generatiestudenten van het jaar 1995-1996 in de eerste
zittijd (MENO).

Personen uit Vlaams-Brabant, maar vooral Brusselaars, scoren lager.
Wonen in Brussel blijkt nefaster te zijn voor de prestaties in het hoger
onderwijs dan schoolgelopen hebben in Brussel. We hebben voor de
gegevens uit het secundair onderwijs de Brusselse scholen niet apart
bekeken, wegens het kleine aantal Brusselse scholen dat in deze
onderzoeken geselecteerd werd. Het lijken vooral de prestaties van de
Brusselaars die de score voor Vlaams-Brabant ongunstig beïnvloeden. Er
zijn ernstige aanwijzingen dat het hier gaat om een grootstedelijke
problematiek die zich ook in Antwerpen en Gent stelt (DTO), maar bijzonder
uitgesproken is in Brussel. Voor de leesvaardigheidstest uit het PISA2000-
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onderzoek en de testen van de TIMSS-onderzoeken wijken de Vlaams-
Brabanders niet statistisch significant af van het gemiddelde (al komen ze
wel in de buurt op de wiskundetoets van het TIMSS99-onderzoek). Vlaams-
Brabantse leerlingen behalen wel meer B- en C-attesten (TOR2000 en WOP).

Oost-Vlamingen zitten meestal niet ver van het gemiddelde (of er iets boven).
Antwerpse leerlingen krijgen meer B- en C-attesten dan andere leerlingen,
maar voor de andere prestatiematen werden geen significante verschillen
teruggevonden. De Limburgers laten geen significante effecten optekenen op
de prestatiematen. Zij zitten altijd dicht bij het Vlaamse gemiddelde.

Over het beter presteren van West-Vlaamse leerlingen en studenten kan
geen twijfel bestaan. Het slechter presteren van Vlaams-Brabanders lijkt (in
grote mate) het gevolg van de zwakkere prestaties van Brusselse leerlingen
en studenten. Voor de andere provincies doen zich geen consistente
afwijkingen of verschillen voor. Dat, in een notedop, zijn de conclusies.

Uit de analyses van de DTO- en de VLIR-gegevens bleek dat de regionale
verschillen zich ook nog op een lager niveau manifesteren dan het
provinciale niveau. De arrondissementen in het Zuidoosten van West-
Vlaanderen (Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Diksmuide) doen het nog beter
dan de andere West-Vlaamse arrondissementen. Analyses op het provinciale
niveau onderschatten daarom de regionale verschillen die nog
indrukwekkender zouden zijn indien we altijd konden werken op het niveau
van arrondissementen. Kleine steekproeven laten dat echter niet toe.
Daarom zullen we de lagere score van de Brusselaars of de hogere score van
Zuidoost-West-Vlaanderen niet grondig kunnen analyseren. We zullen,
zeker bij het zoeken naar verklaringen, doorgaans op het niveau van de
provincie moeten werken. Daarom ook zal onze aandacht veel meer uitgaan
naar het betere presteren van de West-Vlamingen, dan naar het slechter
presteren van de Brusselaars. Door verder te analyseren op het niveau van
de provincie, en niet op dat van het arrondissement, zullen we de bestaande
regionale verschillen stelselmatig onderschatten! Zij komen als belangrijk
uit onze analyse naar voor, maar zijn in feite nog belangrijker.

Verder zijn er aanwijzingen dat het effect voor West-Vlaanderen groter is
voor maten die het resultaat op het einde van het schooljaar meten, dan
voor de score op kennistesten afgenomen bij het begin van het schooljaar. In
het onderzoek bij de VUB-generatiestudenten konden we de
regressiecoëfficiënten voor twee verschillende maten met elkaar vergelijken
(zie tabel 59): de betere prestatie van West-Vlamingen bleek meer
uitgesproken voor het resultaat behaald in de eerste zittijd, dan voor een
test die afgenomen werd in het begin van het academiejaar. De vastgestelde
verschillen zijn consistent, maar niet statistisch significant. Bovendien is de
betere prestatie van de West-Vlamingen op de toetsen van de PISA2000- en
TIMSS-onderzoeken wel significant, maar niet echt groot. De verschillen in
B/C-attesten en in slaagpercentages in het hoger onderwijs daarentegen,
zijn wel heel groot. Al deze vaststellingen laten geen hard besluit toe, maar
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hun consistentie verleent wel plausibiliteit aan de stelling dat motivatie, vlijt
en doorzettingsvermogen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de
verklaring van de betere prestaties van de West-Vlamingen. Het lijken ook
hardnekkiger leerlingen. Daarom zal de rol van die factoren nader worden
onderzocht in hoofdstuk 7.

Regionale verschillen in studieprestatie zijn dus een reëel verschijnsel en
doen zich voor op een brede waaier van prestatiematen. De verschillen zijn
groot (zeker voor West-Vlaanderen en Brussel), wat de zoektocht naar
verklaringen alleen maar interessanter maakt. Die verklaringen vormen het
onderwerp van de volgende hoofdstukken.
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2 Structurele schoolkenmerken als oorzaak van regionale verschillen
in studieprestaties?

In dit hoofdstuk gaan we na welke structurele schoolkenmerken een invloed
hebben op de studieprestaties van leerlingen en of deze invloed een
(gedeeltelijke) verklaring kan bieden voor de regionale verschillen in
studieprestatie. De structurele schoolkenmerken die we in dit hoofdstuk
behandelen, zijn kenmerken die vooral met de organisatie van het onderwijs
en de school te maken hebben. We gebruiken voor de analyse van de
structurele schoolkenmerken alleen de databanken uit het secundair
onderwijs, en dat zijn er vier. In elk van deze databanken toetsen we voor
ongeveer dezelfde structurele schoolkenmerken.

Een kenmerk waarvan al herhaaldelijk aangetoond is dat het een effect heeft
op studieprestatie, is het schoolnet. Internationaal gezien doen  scholen van
het openbaar onderwijs het in vrijwel alle onderzoeken slechter dan scholen
uit het vrij onderwijs (Scheerens en Bosker, 1997; OECD, 2001). Ook in het
Vlaams onderwijs zijn er prestatieverschillen tussen het
gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs (Van Damme, Meyer et al.,
2001). Men stelt echter evenzeer vast dat vrije scholen een publiek met een
gemiddelde hogere sociaal-economische status aantrekken en daarom
leerlingen hebben die beter presteren. Zonder ons voorlopig om de reden te
bekommeren, verwachten we een sterkere prestatie van leerlingen in het vrij
onderwijs. In de analyses wordt het vrij onderwijs onderscheiden van het
gemeenschapsonderwijs; soms wordt ook het officieel gesubsidieerd
onderwijs als apart schoolnet bekeken. Dit wordt voor elke databank nog
apart besproken.

Een voor de Vlaamse context heel relevant schoolkenmerk is de combinatie
van onderwijsvormen die de school aanbiedt. In de meeste
onderwijssystemen bestaat er in het secundair onderwijs een differentiatie
tussen types van opleidingen die sterk verschillen in moeilijkheidsgraad en
doorstromingsmogelijkheden (Pelleriaux, 2001: 31-50). De differentiatie in
het Vlaams onderwijs is echter vrij sterk, wanneer we deze vergelijken met
andere landen (Scheerens, Vermeulen et al., 1989). Er zijn in Vlaanderen
grote verschillen tussen de studieprestaties van leerlingen uit verschillende
scholen. Het aanbod van onderwijsvormen op school is alvast een variabele
die sterk samenhangt met de studieprestaties van leerlingen (Verhoeven,
Vandenberghe et al., 1992; Van Damme, Meyer et al., 2001). Wij
onderscheiden drie types van scholen. Ten eerste de scholen die alleen ASO
aanbieden, ten tweede de scholen die alleen  BSO en TSO aanbieden en ten
derde de scholen die een andere combinatie van onderwijsvormen
aanbieden. We verwachten de beste prestaties in de ASO-scholen en de
minst goede prestaties in scholen met alleen BSO en TSO. Als er een effect
is van het aanbod van onderwijsvormen op school, betekent dit dat
bijvoorbeeld een ASO-leerling beter zal presteren in een school die alleen



HOOFDSTUK 2: STRUCTURELE SCHOOLKENMERKEN ALS OORZAAK VAN REGIONALE VERSCHILLEN?

[67]

ASO aanbiedt, dan in een school die ook andere onderwijsvormen aanbiedt.
Ook dit verschil is mogelijk te wijten aan instroom: de ASO-leerlingen in
ASO-scholen hebben een hogere sociaal-economische status dan ASO-
leerlingen uit scholen die ook andere vormen aanbieden (Van Damme,
Meyer et al., 2001).

Verder controleren we nog voor twee algemene structurele kenmerken van
de schoolbevolking: de schoolgrootte en de geslachtsratio van de leerlingen.
De invloed van de schoolgrootte op de studieprestaties van de leerlingen is
onduidelijk. Bosker (1992) vond in een internationaal onderzoek geen effect
van de schoolgrootte op prestatie. In het onderzoek van Postlethwaite en
Ross (1992) was schoolgrootte één van de variabelen op basis waarvan men
een goed onderscheid kan maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ scholen. In
Vlaams onderzoek (Rymenans, Geudens et al., 1996) vond men een klein
positief effect van de schoolgrootte op de prestatie van leerlingen. De
onderzoekers suggereren dat dit effect een gevolg is van de gerichtere keuze
die leerlingen in grote scholen kunnen maken. We verwachten dus eerder
een positief dan een negatief effect van de schoolgrootte. Op basis van
Vlaams onderzoek verwachten we dat de geslachtsratio van de leerlingen
weinig of geen effect heeft op de studieprestatie (Verhoeven, Vandenberghe
et al., 1992; Derks en Vermeersch, 2002; Siongers, Glorieux et al., 2002).

We nemen geen structurele leerkrachtenkenmerken op in ons model
(geslacht leerkrachten, opleiding leerkrachten, ervaring leerkrachten,
verhouding leerlingen-leerkrachten). In internationaal onderzoek werd
slechts zeer weinig invloed van deze leerkrachtenkenmerken op de
studieprestaties van leerlingen gevonden (Scheerens en Bosker, 1997). In
Vlaanderen blijkt de geslachtsratio van de leerkrachten geen invloed te
hebben op de prestaties van leerlingen (Siongers, Glorieux et al., 2002).

We kijken dus naar de onderzoeken uitgevoerd in het secundair onderwijs.
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd bij leerlingen die binnen een beperkt
aantal scholen geselecteerd werden. Via multilevel-modellen kunnen we de
variantie op schoolniveau en de variantie op individueel niveau van elkaar
scheiden en kunnen we individuele effecten en schooleffecten in hetzelfde
model schatten. Alle modellen die we in dit hoofdstuk presenteren, zijn
modellen op twee niveaus: het leerlingniveau en het schoolniveau.

Allereerst moeten we nagaan of er wel schooleffecten te verklaren zijn. Er is
alleen ruimte voor een structurele verklaring op schoolniveau als scholen
onderling betekenisvol verschillen in de prestaties van hun leerlingen. Als
de prestaties van leerlingen weinig verschillen tussen de scholen, kunnen
schoolkenmerken geen verklaring geven voor de regionale verschillen die wij
bestuderen. Weinig prestatieverschillen tussen scholen, zou betekenen dat
de scholen onderling niet verschillen in hun invloed op de prestatie van de
leerlingen. Het bestaan van prestatieverschillen tussen scholen kunnen we
nagaan door de variantie-componenten voor studieprestatie in een
zogeheten nulmodel te meten. Een nulmodel bevat geen enkele verklarende
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variabele en schat alleen welke proportie van de verschillen in
studieprestatie zich op het individueel niveau dan wel het schoolniveau
bevindt. De intraschoolcorrelatie is de proportie van de variantie van een
bepaald kenmerk (hier: studieprestatie), die aan het schoolniveau kan
worden toegeschreven. Deze ‘schoolvariantie’ kan een gevolg zijn van alle
schoolkenmerken, met inbegrip van instroomkenmerken.

Het bestaan van een voldoende grote intraschoolcorrelatie is niet alleen
noodzakelijk voor een verklaring vanuit structurele kenmerken van de
secundaire scholen, maar ze is een voorwaarde voor elke verklaring die zich
op het niveau van de scholen bevindt.

Voor de leesvaardigheidstoetsen uit het PISA2000-onderzoek, bedraagt de
intraschoolcorrelatie voor de volledige steekproef van alle Vlaamse scholen
meer dan 0,50. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de verschillen in
leesvaardigheid kan worden toegeschreven aan verschillen tussen scholen14.
De intraschoolcorrelatie voor Vlaanderen is erg hoog in vergelijking met de
andere landen uit het PISA2000-onderzoek. Wij nemen echter niet alle
scholen uit het PISA2000-onderzoek op in onze analyse. Er werden immers
ook leerlingen ondervraagd die niet tot de ‘normale’ onderwijsvormen (ASO,
BSO, TSO) behoren. Vier BUSO-scholen en één DBSO-school werden
opgenomen in het onderzoek. Deze scholen liggen echter niet evenredig
verspreid over de provincies en aangezien we ervan uitgaan dat de leerlingen
uit deze scholen minder goed presteren dan de andere leerlingen, kan dit
onze schatting van de regionale verschillen beïnvloeden. Daarom worden
deze ‘bijzondere’ scholen weggelaten uit de analyse. Als we de overblijvende
scholen bekijken, zien we een intraschoolcorrelatie van 0,43. Dat is nog
altijd zeer hoog. De intraschoolcorrelatie voor de wiskunde-toetsen uit het
PISA2000-onderzoek is 0,51. Deze verschillen hoeven niet samen te hangen
met de ‘prestatie’ van de scholen. Zij kunnen ook het resultaat zijn van de
instroom in de scholen.

De scores op de wiskunde-toetsen van het TIMSS99-onderzoek, vertonen
een intraschoolcorrelatie van 0,36. Ook bij de TIMSS kan dus een groot deel
van de prestatieverschillen tussen leerlingen, worden toegewezen aan het
schoolniveau.

De zaak ligt anders voor de gegevens van het TOR2000- en het WOP-
onderzoek. Om te beginnen beschikken we hier over een minder precieze
maat voor studieprestatie (het al dan niet gekregen hebben van een B- of C-
attest). De intraschoolcorrelatie voor het ooit gehad hebben van een B- of C-
attest is 0,21 voor WOP en 0,15 voor TOR2000. Maar als we de B- en C-
attesten van de leerlingen willen verklaren aan de hand van
schoolkenmerken, mogen we natuurlijk alleen maar die B- en C-attesten in
rekenschap nemen die in de huidige school behaald zijn. Het krijgen van

                                          
14 De verschillen tussen de scholen kunnen een gevolg zijn van de instroom. Zij wijzen

niet noodzakelijk op verschillen in de aanpak van de scholen.
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een B- of C-attest kunnen we niet verklaren door de schoolkenmerken van
de school waar de leerling  naartoe ging ná het B- of C-attest. Daarom
moeten we een selectie maken uit de gegevens. Voor de WOP-gegevens is het
duidelijk wat we moeten doen, omdat er zeer gedetailleerde gegevens zijn
over de schoolloopbaan van de leerlingen. We kunnen voor elk B- en C-
attest bepalen of het in de huidige of in een vorige school werd gekregen.
Onze maat voor studieprestatie wordt een dummy-variabele die leerlingen
die een B- of C-attest in de huidige school gekregen hebben, onderscheidt
van de andere leerlingen. Leerlingen die op het moment van de ondervraging
nog maar voor het eerste of tweede jaar in de huidige school zitten, worden
uit de analyse gelaten. Zij hebben immers weinig kans om in de huidige
school een B-of C-attest gekregen te hebben, aangezien ze er nog maar zo
kort verblijven. Na deze aanpassing blijven 4074 leerlingen over in de
analyse. De intraschoolcorrelatie bedraagt nu nog maar 0,09, heel wat
minder dan de 0,21 van de oorspronkelijke gegevens. Met maar 9 procent
van de variantie op schoolniveau, is er minder ruimte voor het verklaren van
de studieprestatie door schoolkenmerken; onze analyses van de WOP-
gegevens zullen wat aan kracht inboeten.

Bij het TOR2000-onderzoek werd minder gedetailleerde informatie over de
schoolloopbaan van de leerlingen verkregen. Zo is er bijvoorbeeld geen
informatie over het schooljaar waarin de leerlingen een B- of C-attest
kregen. Het onderscheid tussen B- en C-attesten van de huidige school of
van vorige scholen, kan hier strikt gezien niet gemaakt worden. Wel kunnen
we een maatregel nemen die een eind in de goede richting gaat. We weten
namelijk wél wanneer de leerlingen van school veranderd zijn en hoe lang ze
al in de huidige school les volgen. Voor de verdere analyse selecteren we de
vierdejaars die al minstens vier jaar in de huidige school zitten en de
zesdejaars die al minstens zes jaar in de huidige school zitten. Voor scholen
die geen middenschool hebben, worden de criteria met twee jaar
verminderd. In sommige scholen blijven er na deze operatie nog maar weinig
leerlingen over, maar in totaal hebben we nog 9538 leerlingen. Voor deze
groep is de intraschoolcorrelatie 0,16.

Er zijn dus genoeg verschillen in studieprestaties tussen de scholen om het
zoeken naar een verklaring op schoolniveau te wettigen. Vooral bij de
TIMSS- en de PISA2000-gegevens is de intraschoolcorrelatie hoog.

Vooraleer we de invloed van de structurele schoolkenmerken nagaan,
presenteren we voor elke databank eerst een basismodel waarin het effect
van de provincies op de studieprestaties geschat wordt. In het basismodel
controleren we het effect van de provincies voor een paar leerlingkenmerken:
leerjaar, geslacht en onderwijsvorm (tenminste wanneer er over deze
kenmerken informatie is in de databank). We doen dit om het effect van de
provincies te controleren voor toevallige verschillen in de samenstelling van
de groep leerlingen per provincie. De noodzaak van de controle voor
geslacht, leerjaar en onderwijsvorm, werd al uitvoeriger uitgelegd in het
eerste hoofdstuk, en apart per databank bij de schatting van de regionale
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verschillen in hoofdstuk 1. Bij de schatting van de regionale verschillen in
hoofdstuk 1, werd ook gecontroleerd voor deze leerlingkenmerken. Waar
mogelijk zullen we dan ook verwijzen naar tabellen die reeds in hoofdstuk 1
gepresenteerd werden. Voor het TOR2000-jeugdonderzoek en het onderzoek
naar waardeopvoeding (WOP), kunnen we de tabellen uit hoofdstuk 1 niet
gebruiken. Bij deze twee databanken maken we voor dit hoofdstuk immers
een selectie uit de gegevens (zie boven). Bovendien gebruiken we vanaf dit
hoofdstuk voor de WOP- en de TOR2000-gegevens een zogenaamd ‘logit-
model’. Deze techniek is specifiek voor het analyseren van een binaire
afhankelijke variabele (in ons geval: al dan niet een B/C-attest). Een logit-
analyse geeft correctere parameters, zeker wanneer de verdeling van de
afhankelijke variabele scheef is15.

In het basismodel schatten we dus het effect van de provincies,
gecontroleerd voor geslacht, leerjaar en onderwijsvorm. De provincies
worden als dummy-variabelen in het model opgenomen16. De ‘provincie’ is in
onze modellen een kenmerk van de scholen, hetgeen betekent dat we
eigenlijk regionale verschillen tussen de scholen analyseren17. Alle analyses
gebeuren op twee niveaus, het leerlingniveau en het schoolniveau, aan de
hand van zogeheten multilevel modellen.

We kijken in het basismodel naar de effectparameters voor de provincies, die
aangeven welke provincie hoger of lager scoort op de maat van
studieprestatie. Dit zijn dus de provincie-effecten die we zullen proberen te
verklaren aan de hand van de verschillende hypothesen. We zullen nagaan
wat er met de effectparameter voor de provincies gebeurt, wanneer we
verklarende variabelen in het model inbrengen. Als het inbrengen van de
structurele schoolkenmerken de parameter voor een bepaalde provincie doet
dalen, zullen we dit interpreteren als een ‘verklaring’ voor het provincie-
effect.

Om de invloed van de structurele schoolkenmerken na te gaan, vergelijken
we een model zonder deze kenmerken met een model waarin de kenmerken
wel zijn opgenomen. Het model dat als referentie dienst doet, is het
basismodel waarin het effect van de provincie gecontroleerd wordt voor de
invloed van geslacht, leerjaar en onderwijsvorm. Voor het PISA2000- en het
TIMSS-onderzoek gebruiken we voor het toetsen van de structurele
schoolkenmerken dezelfde leerlingen als voor het schatten van de regionale
verschillen in hoofdstuk 1. We kunnen dus voor het nagaan van de invloed

                                          
15 We hebben de analyses zowel met een gewoon lineair model, als met een logit-model

uitgevoerd. De verschillen tussen deze twee modellen zijn eerder klein.

16 De dummy-variabelen zijn gecodeerd volgens de effectcodering, zodat elke provincie
vergeleken wordt met een gemiddelde van alle provincies.

17 We zullen later ook modellen presenteren waar de provincie als een individueel
kenmerk beschouwd wordt. In dat geval analyseren we regionale verschillen
tussen leerlingen. Uit onze analyses blijkt trouwens dat het heel weinig uitmaakt
of de provincie als een individueel of een schoolkenmerk beschouwd wordt.
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van de structurele schoolkenmerken vertrekken van het basismodel uit
hoofdstuk 1. Voor het comfort van de lezer zullen we deze tabellen kopiëren
naar dit hoofdstuk, zodat er niet teveel teruggebladerd moet worden.

2.1 Programme for International Student Assessment (PISA2000)

Het basismodel waarvan we vertrekken voor het analyseren van de regionale
verschillen, is het model in tabel 28 van hoofdstuk 1. We reproduceren deze
tabel hier als tabel 67, zodat de lezer niet moet terugbladeren naar het
eerste hoofdstuk. Het basismodel schat alleen het effect van de provincies,
gecontroleerd voor geslacht, leerjaar, onderwijsvorm waarin de leerling les
volgt, en aanbod van onderwijsvormen op school.

TABEL 67: PISA2000 LEESVAARDIGHEID: PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR GESLACHT, LEERJAAR,

ONDERWIJSVORM  EN AANBOD VORMEN OP SCHOOL

standaard-
parameter fout p

Intercept 530,567 6,752 0,000
Antwerpen -1,914 5,612 0,733
Vlaams-Brabant -2,471 4,060 0,543
West-Vlaanderen 11,333 4,137 0,007
Limburg -7,700 6,373 0,227
alleen ASO (ref=andere) 23,619 6,057 0,000
alleen BSO en TSO (ref=andere) -21,768 6,935 0,002
Leerling TSO (ref=ASO) -27,630 4,860 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -92,998 5,554 0,000
Geslacht (ref=jongen) 11,599 2,644 0,000
Leerjaar (ref=1e, 2e of 3e) 44,592 3,157 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,26
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,80
Bron: PISA2000

Vervolgens brengen we alle structurele schoolkenmerken in het model. De
significante effecten worden behouden, dit resulteert in tabel 68. De
proportie verklaarde variantie ten opzichte van het nulmodel, staat steeds
onderaan de tabel gegeven.

In vergelijking met het vorige model (tabel 67) bracht de invoering van de
structurele schoolkenmerken een verhoging van de verklaarde variantie op
schoolniveau van 0,80 naar 0,85. Een zeer groot deel van het effect van de
school op de leesvaardigheid kan worden toegeschreven aan verschillen in
geslachtsratio, aangeboden vormen en selectie van leerjaren. De structurele
schoolkenmerken dragen ook enigszins bij aan de verklaring van de
verschillen in studieprestatie tussen de scholen in het PISA2000-onderzoek
(de verklaarde variantie stijgt van 80 naar 85 procent). Ze bieden echter
geen verklaring voor de hogere score van de West-Vlamingen. De structurele
kenmerken verklaren zo’n 9 procent van de hogere score van de West-
Vlaamse leerlingen. Dit is volledig te wijten aan de variabele ‘schoolnet’. 9
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procent van het effect van West-Vlaanderen op de leesvaardigheid kunnen
we voorlopig verklaren door het groter aantal scholen uit het vrij onderwijs
in West-Vlaanderen. 9 procent is echter maar een klein deel van het
verschil. Om een echt verhelderende verklaring gaat het dus niet.
Controlerend voor alle andere variabelen in het model, behalen West-
Vlaamse leerlingen nog steeds gemiddeld 10 punten meer op de
leesvaardigheidstoets.

TABEL 68: PISA2000 LEESVAARDIGHEID: GETOETST VOOR STRUCTURELE KENMERKEN

standaard-
parameter fout p

Intercept 534,603 6,211 0,000
Antwerpen -6,824 5,483 0,214
Vlaams-Brabant -0,804 3,753 0,831
West-Vlaanderen 10,356 3,624 0,005
Limburg -4,671 4,903 0,341
schoolgrootte 0,016 0,008 0,044
proportie meisjes 24,747 9,155 0,007
openbare school (ref=vrij ondw) -21,254 6,881 0,002
alleen ASO (ref=andere) 22,685 5,647 0,000
alleen BSO en TSO (ref=andere) -17,215 6,008 0,005
Leerling TSO (ref=ASO) -28,687 4,683 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -92,925 5,508 0,000
Geslacht (ref=jongen) 10,727 2,752 0,000
Leerjaar (ref=1e, 2e of 3e) 43,990 3,093 0,000
Verklaarde variantie op leerlingniveau: 0,25
Verklaarde variantie op schoolniveau: 0,85
Bron: PISA2000

2.2 Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)

De TIMSS-gegevens die hier geanalyseerd worden, zijn de gegevens van het
TIMSS-repeat-onderzoek dat uitgevoerd werd in 1999. De gegevens van het
internationale luik van het TIMSS99-onderzoek (uitgevoerd door de equipe
van de Universiteit Gent) werden gekoppeld aan de gegevens van het
Vlaamse luik (uitgevoerd door de equipe van de Katholieke Universiteit
Leuven). Als maat voor studieprestatie hebben we gekozen voor de
resultaten van de wiskunde-toetsen.

Ons basismodel voor de TIMSS-gegevens schat het effect van de provincies
op de wiskunde-scores, gecontroleerd voor geslacht en voor de optie die de
leerling volgt. De resultaten staan in tabel 69. Dit is een reproductie van
tabel 38 uit hoofdstuk 1.

Aangezien er in het tweede jaar secundair onderwijs nog geen vormen (ASO,
BSO, TSO) bestaan, moeten we de variabele ‘aanbod van vormen op school’
aanpassen. We maken gelijkaardige categorieën op basis van het aanbieden
van de drie opties. Een eerste categorie scholen biedt geen technisch
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gerichte opties aan, een tweede categorie biedt alleen maar technische
opties aan. De overblijvende scholen vormen de derde categorie, die als
referentiecategorie fungeert. De andere structurele schoolkenmerken zijn
dezelfde als bij PISA (schoolgrootte, percentage meisjes en openbaar versus
vrij onderwijs). Het model met alleen de significante effecten, staat in tabel
70.

TABEL 69: TIMSS99 WISKUNDE: PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR GESLACHT EN OPTIEGROEP

standaard-
parameter fout p

Intercept 628,146 3,998 0,000
Limburg -3,803 4,220 0,368
Antwerpen -2,440 4,422 0,581
West-Vlaanderen 10,421 3,807 0,007
Vlaams-Brabant -9,237 4,859 0,057
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -44,308 3,211 0,000
Technisch gerichte optie (ref=klassieke) -92,261 5,088 0,000
Geslacht (ref=jongen) -9,631 3,626 0,045
Verklaarde variantie op leerlingniveau: 0,21
Verklaarde variantie op schoolniveau: 0,53
Bron: TIMSS99

TABEL 70: TIMSS99 WISKUNDE: GETOETST VOOR STRUCTURELE KENMERKEN

standaard-
parameter fout p

Intercept 631,812 3,844 0,000
Limburg -3,378 3,872 0,383
Antwerpen -3,080 4,335 0,477
West-Vlaanderen 9,123 3,478 0,009
Vlaams-Brabant -8,101 4,223 0,055
Schoolgrootte 0,011 0,006 0,053
Openbare school (ref=vrij ondw) -17,635 6,213 0,005
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -44,134 3,199 0,000
Technisch gerichte optie (ref=klassieke) -91,609 4,989 0,000
Geslacht (ref=jongen) -9,639 3,638 0,045
Verklaarde variantie op leerlingniveau: 0,21
Verklaarde variantie op schoolniveau: 0,63
Bron: TIMSS99

Het enige sterke effect komt van het schoolnet: leerlingen uit openbare
scholen (gemeenschapsonderwijs of officieel gesubsidieerd onderwijs)
behalen gemiddeld 17 punten minder dan leerlingen uit het vrij onderwijs.
De schoolgrootte heeft (net zoals bij de PISA2000) een klein positief effect op
de prestaties, maar voor de TIMSS-gegevens is dit effect net niet significant.
De effecten van West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant worden 12 procent
kleiner door het toevoegen van de structurele schoolkenmerken, maar ze
blijven significant. 12 procent van de betere wiskundeprestatie van West-
Vlaamse leerlingen kan dus toegeschreven worden aan de grotere proportie
vrije scholen in West-Vlaanderen. De geslachtsratio van de leerlingen is niet
significant.
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2.3 Onderzoek naar waardeopvoeding (WOP)

In het begin van dit hoofdstuk bleek dat de intraschoolcorrelatie aan de lage
kant is bij de WOP-data, namelijk 0,09. Dit ligt deels aan de maat die we
gebruiken voor studieprestatie (of de leerling ooit een B- of C-attest gekregen
heeft), deels aan het feit dat we de B- en C-attesten moeten beperken tot die
attesten die in de huidige school behaald werden.

Voor we de invloed van de structurele schoolkenmerken kunnen nagaan,
presenteren we eerst het basismodel dat het effect van de provincies schat.
We presenteerden al zo’n model in hoofdstuk 1, maar we moeten dit
opnieuw berekenen omdat we vanaf dit hoofdstuk overschakelen naar logit-
modellen18. Het basismodel controleert het effect van de provincies voor
geslacht en voor de onderwijsvorm waarin de leerlingen les volgen.

Het basismodel staat in tabel 71. Dit model schat dat in West-Vlaamse
scholen de odds voor het gehad hebben van een B/C-attest in de huidige
school, slechts drie vierde bedraagt van de gemiddelde odds in alle scholen.
Het verschil is echter niet significant. Ook voor de andere provincies is er
geen significant effect.

TABEL 71: WOP B/C-ATTEST BASISMODEL: PROVINCIES GECONTROLEERD VOOR GESLACHT EN VORM

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,333 0,116 0,264 0,000
Antwerpen -0,051 0,132 0,951 0,703
Vlaams-Brabant -0,062 0,127 0,940 0,625
West-Vlaanderen -0,278 0,164 0,757 0,094
Limburg 0,258 0,158 1,294 0,109
Geslacht (ref=jongen) -0,370 0,108 0,691 0,001
Leerling TSO (ref=ASO) 1,177 0,163 3,245 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,537 0,169 4,653 0,000
Bron: WOP

We voegen dan de structurele kenmerken aan het model toe (percentage
meisjes, schoolgrootte, aanbod vormen op school en schoolnet), maar veel
verandert er niet. Geen enkele provincie heeft een significant effect op het al
dan niet gehad hebben van een B- of C-attest. De parameter voor West-

                                          
18 Logit-modellen zijn specifiek voor analyses met een binaire afhankelijke

variabelen (in ons geval: geslaagd of niet geslaagd). De interpretatie van de
parameters gebeurt in termen van odds. De odds is de kans dat iets gebeurt,
gedeeld door de kans dat iets niet gebeurt (bv. als de kans 0,75 is, bedraagt de
odds (0,75/0,25) = 3). De odds is dus een kansverhouding. Een odds-ratio is een
verhouding tussen twee odds (vb. de verhouding tussen de odds op slagen voor
meisjes en de odds op slagen voor jongens).
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Vlaanderen geeft wel aan dat daar minder B- en C-attesten behaald worden,
maar het effect is niet significant. Twee schoolkenmerken blijken wel een
effect te hebben: het schoolnet (openbare scholen hebben meer leerlingen
die er een B- of C-attest kregen) en het aanbod van vormen op school
(scholen die alleen BSO en TSO aanbieden, huisvesten minder leerlingen die
op dezelfde school een B- of C-attest kregen).

TABEL 72: WOP B/C-ATTEST: GETOETST VOOR STRUCTURELE SCHOOLKENMERKEN

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,459 0,123 0,232 0,000
Antwerpen -0,008 0,112 0,992 0,943
Vlaams-Brabant -0,128 0,131 0,880 0,334
West-Vlaanderen -0,223 0,142 0,800 0,121
Limburg 0,217 0,139 1,243 0,124
Openbare school (ref=vrij ondw) 0,345 0,134 1,412 0,013
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -0,548 0,177 0,578 0,003
Geslacht (ref=jongen) -0,361 0,109 0,697 0,001
Leerling TSO (ref=ASO) 1,357 0,185 3,885 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,754 0,217 5,780 0,000
Bron: WOP

2.4 Jeugdonderzoek (TOR2000)

De variabele die we in het leefwereldonderzoek gebruiken om de
studieprestatie te meten, is dezelfde als bij de WOP: het al dan niet behaald
hebben van een B- of C-attest. Bij de WOP zijn er problemen met het
beperken van de B- en C-attesten tot de huidige school: na deze beperking
bevindt er zich slechts 9 procent van de variantie op schoolniveau. Het was
dan ook niet helemaal onverwacht dat we geen effect konden vinden van de
provincies op de studieprestatie. Voor de gegevens van het TOR2000-
leefwereldonderzoek ligt de zaak anders (zoals in het begin van dit hoofdstuk
werd gezegd). Hier is de intraschoolcorrelatie immers 0,16 en blijft er dus
nog meer variantie over op het schoolniveau. We verwachten dan ook dat de
effecten van de provincies hier duidelijker zullen naar voren komen.

In het basismodel, waarin we het effect van de provincies schatten,
controleren we voor geslacht, leerjaar en onderwijsvorm. Twee provincies
hebben in het basismodel een significant effect op het feit of de leerlingen al
dan niet een B- of C-attest behaald hebben (zie tabel 73). In Vlaams-Brabant
zijn er meer leerlingen met een B- of C-attest, maar het grootste verschil met
het gemiddelde zien we in West-Vlaanderen, waar er minder leerlingen met
een B- of C-attest zijn. De effecten van geslacht, leerjaar en onderwijsvorm
gaan in de verwachte richting.
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TABEL 73: TOR2000 B/C-ATTEST: PROVINCIE GECONTROLEERD VOOR LEERJAAR, GESLACHT EN VORM

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,493 0,102 0,225 0,000
Antwerpen 0,201 0,132 1,223 0,126
Vlaams-Brabant 0,531 0,136 1,701 0,000
West-Vlaanderen -0,576 0,181 0,562 0,002
Limburg -0,016 0,126 0,984 0,897
Leerjaar (ref=4des) 0,274 0,077 1,315 0,001
Geslacht (ref=jongen) -0,603 0,064 0,547 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,606 0,104 4,984 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,216 0,146 9,168 0,000
Bron: TOR2000

TABEL 74: TOR2000 B/C-ATTEST: GETOETST VOOR STRUCTURELE KENMERKEN

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,776 0,120 0,169 0,000
Antwerpen 0,233 0,104 1,262 0,025
Vlaams-Brabant 0,541 0,111 1,717 0,000
West-Vlaanderen -0,573 0,148 0,564 0,000
Limburg 0,012 0,113 1,012 0,914
Gemeenschapsonderwijs (ref=vrij ondw) 0,713 0,133 2,039 0,000
Alleen ASO (ref=andere) 0,320 0,168 1,378 0,055
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -0,250 0,144 0,779 0,082
Leerjaar (ref=4des) 0,274 0,079 1,316 0,001
Geslacht (ref=jongen) -0,630 0,066 0,532 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,785 0,116 5,957 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,458 0,182 11,678 0,000
Bron: TOR2000

We gebruiken dezelfde structurele kenmerken als bij de vorige analyses:
schoolgrootte, percentage meisjes, aanbod van vormen op school en
schoolnet (in drie categorieën: vrij onderwijs, gemeenschapsonderwijs en
officieel gesubsidieerd onderwijs). We voegen de structurele
schoolkenmerken toe aan het model en zien dat ze geen verklaring kunnen
bieden voor de provinciale verschillen in het aantal B- en C-attesten. De
effecten van Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zijn nog even groot en
sterker significant dan in het basismodel (zie tabel 74). De structurele
schoolkenmerken hebben wel een impact op het aantal B- en C-attesten.
Leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs hebben meer kans om in de
huidige school reeds een B- of C-attest gekregen te hebben. In scholen waar
alleen ASO aangeboden wordt, zitten meer leerlingen die in die school al een
B- of C-attest gekregen hebben; in scholen waar alleen BSO en TSO wordt
aangeboden, zitten minder leerlingen die daar al een B- of C-attest
behaalden. Op het eerste zicht lijkt dit vreemd, omdat de relatie voor
individuele leerlingen anders is: het zijn de leerlingen uit het TSO en BSO
die meer B- of C-attesten behaald hebben.
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Misschien is dit te verklaren door de beperking van de analyse tot de
leerlingen die al veel jaren in de huidige school zitten (zie begin hoofdstuk).
Leerlingen die na een B- of C-attest van onderwijsvorm veranderen en naar
een school gaan die alleen BSO en TSO aanbieden, hebben op die school
nog geen B- of C-attest behaald. Leerlingen die pas laat van school
veranderen (na het derde jaar), worden trouwens automatisch uit onze
analyses gelaten door voornoemde beperking. Om die redenen zitten
leerlingen die van school veranderen in veel gevallen ofwel niet in onze
analyses, ofwel in onze analyses als leerlingen die nog geen B- of C-attest
gekregen hebben. Leerlingen die er daarentegen voor kiezen om na een B- of
C-attest in dezelfde school te blijven (bijvoorbeeld een school die alleen ASO
aanbiedt), zitten in onze gegevens als leerlingen die al wel een B- of C-attest
behaald hebben in de huidige school. Een andere mogelijke verklaring voor
het effect van onderwijsaanbod, is dat men in BSO-TSO-scholen minder vlug
een B- of een C-attest geeft.

De regionale verschillen in het krijgen van B- of C-attesten kunnen dus niet
verklaard worden aan de hand van de door ons onderzochte structurele
schoolkenmerken.

2.5 Conclusie structurele schoolkenmerken

De geselecteerde structurele schoolkenmerken blijken de prestaties te
beïnvloeden; wat uiteraard nog niet wil zeggen dat ze de regionale
verschillen in prestaties kunnen verklaren.

In de gegevens van het PISA2000- en het TIMSS-onderzoek is er een klein
positief effect van de schoolgrootte op de studieprestaties. Zo’n effect werd
eerder ook al gevonden door Rymenans en collega’s (Rymenans, Geudens et
al., 1996). Het zou kunnen te wijten zijn aan de meer gerichte keuze die
leerlingen in grotere scholen kunnen maken.

Het percentage meisjes op school had alleen in het PISA2000-onderzoek een
effect op de studieprestaties. In scholen met een hoog percentage meisjes
worden betere leesprestaties afgeleverd. Ook individueel zijn meisjes beter in
lezen, blijkbaar is een concentratie van meisjes nog een extra positieve
factor die de leesvaardigheid bevordert.

De invloed van het aanbod van onderwijsvormen op school, heeft meestal de
verwachte effecten: in scholen met alleen ASO-leerlingen behaalt men de
beste prestaties en in scholen met alleen BSO en TSO de slechtste. Dat is in
overeenstemming met ander Vlaams onderzoek (Verhoeven, Vandenberghe
et al., 1992; De Meyer, De Vos et al., 2001; Van Damme, Meyer et al., 2001;
Van Damme, Van de Gaer et al., 2002).
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Het gekende effect van schoolnet op de studieprestaties (Scheerens en
Bosker, 1997; Van Damme, Meyer et al., 2001), vinden we ook terug bij de
leerlingen in onze databanken. De leerlingen uit het vrij onderwijs behalen
betere resultaten dan die uit het gemeenschapsonderwijs of het officieel
gesubsidieerd onderwijs.

Vooral het schoolnet en het aanbod van onderwijsvormen op school hebben
een sterke invloed op de schoolprestaties. Deze kenmerken bieden echter
slechts in zeer beperkte mate een verklaring voor de gevonden provinciale
verschillen in studieprestatie. De andere structurele kenmerken hebben
geen noemenswaardig effect op de regionale verschillen. De effecten van de
provincies blijven ongewijzigd (TOR2000) of dalen met slechts 9 à 12 procent
(PISA2000 en TIMSS) na het invoegen van de structurele schoolkenmerken
in de modellen. Meer specifiek is het de grotere proportie vrije scholen in
West-Vlaanderen die ongeveer 10 procent van het verschil tussen West-
Vlaanderen en de andere provincies verklaart (in het PISA2000- en het
TIMSS-onderzoek). Voor prestatiematen als leesvaardigheid en wiskunde
draagt vooral het onderwijsnet in bescheiden mate (ongeveer 10 procent) bij
tot het verklaren van regionale verschillen. Het betere presteren van de
West-Vlamingen kan dus in zeer bescheiden mate worden toegeschreven
aan het feit dat ze meer school lopen in het vrij onderwijs. Dat geldt echter
niet voor de slaagkansen of de schoolachterstand (B- en C-attesten). Hier
bieden de structurele kenmerken geen verklaring voor de regionale
verschillen.
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3 Verschillen in sociaal-economische en etnische status als oorzaak
van de regionale verschillen in studieprestatie

Dat de sociale achtergrond een invloed heeft op de studieprestaties staat al
lang als een paal boven water (Coleman, Campbell et al., 1966; Jencks,
Smith et al., 1972). De onderzoekstraditie over gelijke kansen op school,
kwam zelfs tot het besluit dat scholen maar weinig invloed hebben op het
resultaat van de leerlingen. De effecten van de sociale achtergrond zijn
volgens deze onderzoekstraditie zo sterk dat de school er maar weinig aan
kan veranderen. Er zijn sindsdien nog andere onderzoekstradities die de
aandacht vestigden op andere factoren die een invloed hebben op de
schoolprestaties van jongeren. De sociale achtergrond blijkt echter steeds
een sterke invloed uit te oefenen op de prestaties, zowel op prestaties in het
secundair als in het hoger onderwijs (Rymenans, Geudens et al., 1996;
Peters en Mullis, 1997; Teachman, Paasch et al., 1997; Tan, 1998; Veenstra
en Kuyper, 1998; Janssens en De Metsenaere, 2000; OECD, 2001; Belet en
Laurijssen, 2002; Elchardus en Siongers, 2002; Lacante, Lens et al., 2002;
Van Damme, Van de Gaer et al., 2002).

De twee kenmerken die het meest frequent en met het meeste succes
gebruikt worden als maat van sociale achtergrond zijn de sociaal-
economische status (SES) van de ouders en de etnische status. De sociaal-
economische status (SES) van de ouders kan op verschillende manieren
geoperationaliseerd worden: het opleidingsniveau, de beroepscategorie (een
veelvoud aan mogelijke categorisaties komen voor), het inkomen… Het
sterkste effect vindt men meestal voor het opleidingsniveau van de ouders
(Rymenans, Geudens et al., 1996; Peters en Mullis, 1997; Teachman,
Paasch et al., 1997; Veenstra en Kuyper, 1998; Belet en Laurijssen, 2002).
De maat die wij gebruiken voor sociaal-economische status verschilt van
databank tot databank, maar de opleiding van de ouders is er wel altijd op
de een of andere manier in verwerkt. Wat de etnische origine betreft,
proberen we autochtone jongeren te onderscheiden van allochtone jongeren.
We brengen dat onderscheid in de vorm van een dummy-variabele in de
analyse. De definitie van ‘allochtonen’ is niet hetzelfde voor alle databanken.
Afhankelijk van de beschikbare gegevens wordt er rekening gehouden met
de taal die men thuis spreekt, of het land waarvan de ouders afkomstig zijn.
De precieze constructie van de maat voor etnische achtergrond zal voor elke
databank apart besproken worden.

In sommige onderzoeken worden ook andere kenmerken (zoals de
participatie aan ‘hoge’ cultuur of de aanwezigheid thuis van educatieve
middelen) tot de sociale achtergrond gerekend. Wij kiezen er echter voor om
die andere kenmerken niet in de categorie ‘sociale achtergrond’ in te delen.
We zullen ze later wel behandelen als onderdeel van de mogelijke culturele
invloeden.
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De SES van de ouders en de etnische origine van leerlingen worden zowel op
individueel als op schoolniveau in de analyse opgenomen. De individuele
gegevens worden geaggregeerd op schoolniveau en vormen het
schoolgemiddelde voor die maat. De interpretatie van een eventueel effect
van deze maten op schoolniveau, is anders dan voor een individueel effect.
Als de gemiddelde SES op school een effect heeft op de studieprestatie,
betekent dit dat alle leerlingen in een hoge-SES-school hierdoor beïnvloed
worden (ook degenen die zelf een lage SES hebben). De concentratie van
leerlingen met een hoge individuele SES in een school, kan ervoor zorgen
dat ook leerlingen met een lage SES het beter doen.

We zullen nagaan of verschillen in sociale achtergrond aan de basis liggen
van de eerder besproken regionale verschillen in studieprestatie.

We gaan uiteraard na in welke mate deze twee factoren een invloed hebben
op de studieprestatie van jongeren, maar kijken vooral naar hun invloed op
het effect van de provincies. Als het effect van de provincies kleiner wordt na
het controleren voor de variabelen die te maken hebben met sociale
achtergrond, kunnen we dit interpreteren als een verklaring van de
regionale verschillen door verschillen in sociaal-economisch achtergrond
van de jongeren. De parameter voor de provincie (vooral West-Vlaanderen,
maar ook Vlaams-Brabant) in de modellen die toetsten voor sociaal-
economische en etnische status, wordt vergeleken met de parameter voor
provincie in een model zonder toetsing voor sociale achtergrond.

3.1 De invloed van de sociaal-economische status en etnische origine op
prestaties in het secundair onderwijs

Voor de databanken PISA2000, TIMSS99, WOP en TOR2000, vertrekken we
van de modellen met controlevariabelen en structurele schoolkenmerken.
Dit zijn de modellen uit het vorige hoofdstuk.  We gaan dus eigenlijk na of
de sociaal-economische en etnische status een invloed hebben op de
studieprestatie, bovenop de invloed van de structurele schoolkenmerken en
de individuele variabelen waarvoor we reeds controleerden (geslacht, leerjaar
en onderwijsvorm). In de modellen worden alleen de significante effecten
gepresenteerd.

3.1.1 Programme for International Student Assessment (PISA2000)

De SES-maat in de PISA2000-gegevens is gebaseerd op het beroep van
vader of moeder. De beroepen worden gecodeerd volgens de ‘International
socio-economic index of occupational status’, de waarden op deze index
gaan van 16 tot 90 (zie Ganzeboom en Treiman, 1996). De maat die wij
gebruiken is de hoogste waarde die vader of moeder op deze index behaalt.
De etnische achtergrond van leerlingen wordt gemeten aan de hand van de
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taal die de leerlingen thuis spreken. Leerlingen die thuis geen Nederlands of
een Nederlandstalig dialect spreken, worden onderscheiden van de andere
leerlingen. Aangezien het bij PISA2000 om een leesvaardigheidstoets gaat, is
de thuistaal natuurlijk bijzonder relevant. De gemiddelde SES van de school
en de proportie niet-Nederlandstaligen op school, worden van deze
individuele variabelen afgeleid.

De resultaten van het model met de sociaal-economische en etnische status
moeten we vergelijken met het model met de structurele schoolkenmerken.
Voor de PISA2000-gegevens is dat tabel 68 uit hoofdstuk 2.

Voor de PISA2000-gegevens hebben alle indicatoren van sociale achtergrond
een invloed op de studieprestaties (zie tabel 75). Een hogere sociaal-
economische status heeft een positieve invloed op de leesvaardigheid;
leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, doen het dan weer beduidend
slechter. Ondanks deze twee significante effecten, is ons model in het
algemeen niet zoveel verbeterd: de verklaarde variantie op individueel niveau
stijgt maar met 1 procent.

Ook de geaggregeerde maten van sociaal-economische status en etnische
origine hebben een invloed op de leesvaardigheid. Een concentratie van
leerlingen met een sterke sociaal-economische achtergrond, heeft een
bijkomende positieve invloed op de leesvaardigheidsprestaties, naast de
invloed van de individuele sociaal-economische achtergrond van de
leerlingen. Als we alleen de gemiddelde SES aan het model toevoegen, zien
we dat het effect van West-Vlaanderen nog groter wordt (de effectparameter
voor West-Vlaanderen stijgt tot 13,4). Dat is eenvoudig te verklaren. We
hebben reeds meermaals aangehaald dat er in West-Vlaanderen heel weinig
leerlingen uit het ASO geselecteerd werden voor het PISA2000-onderzoek.
We hebben voor deze vertekening gecontroleerd door in onze modellen
rekening te houden met de onderwijsvorm waarin de leerling les volgt en het
aanbod van onderwijsvormen op school. Nu blijkt echter dat er ook een
vertekening is met betrekking tot de sociaal-economische status van de
ouders. Doordat er in West-Vlaanderen weinig leerlingen uit ASO-scholen
geselecteerd werden, is de gemiddelde SES voor de West-Vlamingen in de
PISA2000-steekproef lager dan het algemeen gemiddelde. Deze vertekening
wordt gecontroleerd als we de gemiddelde SES van de school aan het model
toevoegen. Doordat de West-Vlaamse leerlingen veel beter presteren dan
hun lage SES laat vermoeden, stijgt het effect voor West-Vlaanderen.

De proportie niet-Nederlandstaligen (personen die thuis geen Nederlands of
een Nederlandstalig dialect spreken) op school, heeft ook een sterk effect op
de leesvaardigheid. De proportie niet-Nederlandstaligen verklaart een groot
deel van het verschil in leesvaardigheid tussen leerlingen in West-Vlaamse
scholen en de andere leerlingen. De effectparameter van West-Vlaanderen
bedraagt nu nog 8, en is nog significant op het 0,05-niveau. Ten opzichte
van de effectparameter voor West-Vlaanderen in tabel 68 (het model met
structurele schoolkenmerken uit het vorige hoofdstuk), is dat een daling met
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20 procent. We kunnen echter ook het model met de SES van de leerlingen
en de gemiddelde SES op school, als referentie nemen. Dat model wordt hier
niet gepresenteerd, maar de effectparameter bedraagt er 13,4. Ten opzichte
van dat model, verklaart de proportie niet-Nederlandstaligen op school bijna
40 procent van de verschillen tussen West-Vlaamse leerlingen en de
anderen (de parameter daalt van 13,4 naar 8,2; individueel heeft de
thuistaal geen effect op de parameter voor West-Vlaanderen). Een groot deel
van de hogere score van West-Vlamingen voor leesvaardigheid, kunnen we
verklaren door het feit dat er in West-Vlaamse scholen slechts een heel
kleine proportie niet-Nederlandstaligen of allochtonen is. De leerlingen uit
Vlaams-Brabant wijken in het PISA2000-onderzoek niet significant af van de
leerlingen uit andere provincies, ook niet na controle voor sociale
achtergrond.

TABEL 75: PISA2000 LEESVAARDIGHEID: GETOETST VOOR STRUCTURELE KENMERKEN EN SOCIALE

ACHTERGROND

standaard-
parameter fout p

Intercept 537,133 4,373 0,000
Antwerpen -1,806 3,064 0,555
Vlaams-Brabant -4,143 3,838 0,281
West-Vlaanderen 8,162 3,591 0,023
Limburg 0,673 3,489 0,847
proportie meisjes 20,453 7,191 0,005
openbare school (ref=vrij ondw) -14,476 4,488 0,002
SES school 2,173 0,384 0,000
proportie niet-nederlandstaligen -105,787 17,401 0,000
SES 0,194 0,066 0,004
Leerling TSO (ref=ASO) -29,678 4,380 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -91,067 4,997 0,000
Geslacht (ref=jongen) 11,288 2,730 0,000
Leerjaar (ref=1e, 2e of 3e) 41,808 3,108 0,000
spreekt geen Nederlands thuis -26,758 4,202 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,26
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,92
Bron: PISA2000

Het toevoegen van de sociaal-economische status en de etnische origine aan
het model, verhoogt de verklaarde variantie (ten opzichte van het nulmodel)
van 85 naar 92 procent. Het eerder gevonden effect van het aanbod van
vormen op school, is niet langer significant als we rekening houden met de
SES en de thuistaal van de leerlingen. Dat betekent dat het effect van het
aanbod van vormen op school, te wijten was aan de sociaal-economische
achtergrond van de leerlingen. Het feit dat ASO-leerlingen uit een ASO-
school beter presteren dan ASO-leerlingen uit een school die ook andere
vormen aanbiedt, komt doordat scholen die alleen ASO aanbieden een
publiek hebben met een sterkere sociaal-economische achtergrond (Van
Damme, Meyer et al., 2001).
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Interessant is nog dat de parameter voor schoolnet daalt van 21 naar 14.
Een derde van de betere prestatie van leerlingen in het vrij onderwijs kan
worden toegeschreven aan de gemiddeld hogere sociaal-economische status
van die leerlingen19.

3.1.2 Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)

De SES-maat voor de TIMSS-data is gebaseerd op het opleidingsniveau van
de ouders. Gegevens uit de vragenlijst van de leerlingen én de vragenlijst
van de ouders werden samengevoegd om zo weinig mogelijk ontbrekende
informatie te hebben. Er werd een factoranalyse uitgevoerd met het
opleidingsniveau van beide ouders. Uit de analyse blijkt dat beide variabelen
één dimensie vertegenwoordigen; de factorscores worden als SES-maat
gebruikt.

Als maat voor etnische achtergrond wilden we eerst de thuistaal gebruiken,
zoals we bij PISA gedaan hebben. Na verkennende analyses bleek echter dat
er een probleem was met de manier waarop de thuistaal gemeten is in het
onderzoek. De leerlingen moesten antwoorden of ze ‘altijd of bijna altijd’,
‘soms’, of ‘nooit’ Nederlands spreken thuis. Van de leerlingen die ‘altijd of
bijna altijd’ Nederlands spreken thuis, zeggen we dat ze Nederlands als
thuistaal hebben. Bij leerlingen die een andere taal als thuistaal hebben,
denken we in de eerste plaats aan vreemde talen zoals Frans of Turks, en
vervolgens nemen we aan dat leerlingen die het Nederlands niet als
thuistaal hebben, geen autochtone Belgen zijn. Wanneer we naar de cijfers
kijken, blijkt deze redenering echter problematisch. In West-Vlaanderen zou
één op vijf leerlingen een andere taal dan Nederlands als thuistaal hebben;
het gemiddelde voor alle provincies is één op tien. Dat zou een wel zeer
verrassend resultaat zijn, aangezien er in West-Vlaanderen relatief gezien
het minst allochtonen in de secundaire scholen zitten (Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 1999). Voor de oplossing van dit raadsel moeten we
even teruggrijpen naar het PISA2000-onderzoek. Daar werd niet alleen een
onderscheid gemaakt tussen Nederlands en andere talen, maar er werd de
leerlingen ook de mogelijkheid geboden om te zeggen dat ze thuis een
Nederlandstalig dialect spreken. Meer dan de helft van de West-Vlaamse
leerlingen spreekt thuis dialect; voor de andere provincies is dit minder dan
één op vier. We vermoeden daarom dat de West-Vlamingen die in het
TIMSS-onderzoek zeggen dat ze thuis geen Nederlands spreken, vooral
leerlingen zijn die thuis West-Vlaams spreken. West-Vlaams mag dan wel
een vreemde taal zijn, we kunnen niet zo ver gaan en deze mensen als
allochtonen beschouwen. Daarom vullen we de thuistaal aan met het land
van geboorte van de ouders om uit te maken of het om allochtonen gaat of
niet. Allochtonen zijn, wat de TIMSS-data betreft, leerlingen die een andere
                                          
19Het percentage allochtonen heeft niets te maken met de betere prestatie van

leerlingen uit het vrij onderwijs.
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thuistaal hebben dan Nederlands en waarvan minstens één van de ouders
geboren is in een niet-Westers land. De gemiddelde SES van de school en
het percentage allochtonen op school werden van deze individuele
variabelen afgeleid.

De indicatoren voor sociaal-economische status en etnische achtergrond,
hebben een kleiner effect in de TIMSS- dan in de PISA2000-gegevens. Alleen
de individuele variabelen hebben een invloed op de wiskundeprestaties, de
geaggregeerde maten hebben geen significant effect. Leerlingen waarvan de
ouders een hogere opleiding genoten hebben, laten een hogere score op de
wiskunde-toetsen optekenen. Allochtone leerlingen scoren minder goed dan
autochtonen. Deze variabelen voegen echter weinig verklaringskracht toe
aan het model: de verklaarde variante op individueel niveau stijgt van 21
naar 22 procent; op schoolniveau blijft de verklaarde variantie hangen op 63
procent. De sociale achtergrond heeft dus meer invloed op de leesprestaties
(PISA2000) dan op de wiskundeprestaties (TIMSS) van de leerlingen.
Verhoeven en collega’s (1992) vonden net hetzelfde in hun onderzoek van
Vlaamse secundaire scholen: de gemiddelde SES van de school heeft een
effect op de leesvaardigheid, maar niet op de wiskundeprestaties.

Het effect van West-Vlaanderen wordt nauwelijks afgezwakt door de
toevoeging van de sociale achtergrond aan het model, de parameter daalt
lichtjes van 9,1 naar 8,9. Ook na controle voor structurele kenmerken en
sociale achtergrond, blijft er een significant betere prestatie voor de West-
Vlamingen op de wiskundetoetsen over. Leerlingen uit Vlaams-Brabant doen
het significant minder goed. Het effect voor Vlaams-Brabant is even groot
(wel met een grotere standaardfout) als het effect voor West-Vlaanderen,
maar wel in de andere richting. Ook het effect van Vlaams-Brabant
verandert nauwelijks door het toevoegen van de sociale achtergrond aan het
model.

We hebben de analyse van structurele schoolkenmerken en sociale
achtergrond ook uitgevoerd op de wetenschappentoets. De resultaten zijn
sterk gelijkaardig met die voor de wiskundetoets. Het zijn dezelfde
variabelen die een significante invloed uitoefenen en de hogere score voor de
West-Vlaamse leerlingen is vergelijkbaar met hun hogere score op de
wiskundetoets (resultaten niet gepresenteerd).
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TABEL 76: TIMSS99 WISKUNDE: REGIONALE VERSCHILLEN GETOETST VOOR STRUCTURELE

SCHOOLKENMERKEN EN SOCIALE ACHTERGROND

standaard-
parameter fout p

Intercept 630,712 4,001 0,000
Limburg -2,841 3,882 0,464
Antwerpen -2,668 4,407 0,545
West-Vlaanderen 8,883 3,369 0,009
Vlaams-Brabant -8,628 4,275 0,043
openbare school (ref=vrij ondw) -19,869 5,984 0,001
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -42,375 3,240 0,000
Technisch gerichte optie (ref=klassieke) -87,960 5,057 0,000
Geslacht (ref=jongen) -9,544 3,665 0,047
opleiding ouders (factorscore) 3,592 1,273 0,017
allochtoon (ref=autochtoon) -23,262 7,685 0,017
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,22
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,62
Bron: TIMSS99

3.1.3 Waardeopvoeding (WOP)

Ook voor de gegevens uit het onderzoek naar waardeopvoeding, vertrekken
we van het model dat toetst voor structurele schoolkenmerken (zie tabel 72
in hoofdstuk 2). In het model met structurele schoolkenmerken waren er
geen regionale verschillen te vinden. Als er geen verschillen zijn, kunnen
deze ook moeilijk verklaard worden door de sociale achtergrond van
leerlingen. Toch voeren we de analyse uit, omdat de regionale verschillen
eventueel sterker naar voren kunnen komen als we meer variabelen in het
model opnemen.

De sociaal-economische status wordt gemeten door een variabele die het
resultaat is van een princals-analyse van de opleiding en de
arbeidsmarktpositie van beide ouders. De gemiddelde SES van de school is
hiervan afgeleid. Als allochtonen beschouwen we in de WOP-gegevens de
leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst, dit zijn leerlingen waarvan
minstens één van de ouders de Turkse of Marokkaanse nationaliteit heeft.
Het percentage Turken en Marokkanen op schoolniveau is niet van deze
gegevens afgeleid, maar werd door de onderzoekers berekend op basis van
gegevens van het Departement Onderwijs over de nationaliteit van de
leerlingen. Het percentage Turken en Marokkanen is het percentage
leerlingen dat de Turkse of Marokkaanse nationaliteit heeft. Hierbij wordt
dus niet naar de ouders gekeken en eventueel genaturaliseerde Turken of
Marokkanen zijn in dit percentage niet meegerekend. Toch is dit een betere
maat omdat ze gebaseerd is op gegevens voor de hele school en niet een
steekproef van de leerlingen. Als we het percentage Turken en Marokkanen
zouden berekenen op basis van gegevens uit de steekproef, worden alleen
leerlingen uit het laatste jaar opgenomen.
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De individuele variabelen voor SES en etnische afkomst hebben geen
invloed op het behaald hebben van een B- of C-attest in de huidige school.
Elk apart hebben beide variabelen op schoolniveau evenmin een invloed,
maar als we ze samen aan het model toevoegen, is de gemiddelde SES van
de school wel significant, zij het maar nipt. Het effect van West-Vlaanderen
(dat al niet significant was) wordt 16 procent kleiner, en het is nu nog verder
verwijderd van de 0,05-significantiedrempel.

TABEL 77: WOP B/C-ATTEST: GETOETST VOOR STRUCTURELE KENMERKEN EN SOCIALE ACHTERGROND

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,542 0,127 0,214 0,000
Antwerpen -0,104 0,131 0,901 0,429
Vlaams-Brabant -0,159 0,129 0,853 0,224
West-Vlaanderen -0,187 0,144 0,829 0,198
Limburg 0,282 0,138 1,325 0,045
openbare school (ref=vrij ondw) 0,439 0,143 1,552 0,004
alleen BSO en TSO (ref=andere) -0,418 0,179 0,658 0,023
SES van de school 0,537 0,198 1,711 0,009
Proportie Turken en Marokkanen 2,447 1,312 11,553 0,067
Geslacht (ref=jongen) -0,339 0,109 0,712 0,002
Leerling TSO (ref=ASO) 1,474 0,197 4,365 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,901 0,230 6,690 0,000
Bron: WOP

3.1.4 Jeugdonderzoek (TOR2000)

De SES-maat in de TOR2000-gegevens is gebaseerd op het opleidingsniveau
van beide ouders, het beroepsstatuut van beide ouders en de functie van de
vader. Via een princals-analyse werd een gemeenschappelijke dimensie in
deze vijf indicatoren gezocht. Alle vijf de indicatoren behoren tot één
dimensie. De scores van de leerlingen op deze dimensie gebruiken we als
maat voor hun sociaal-economische status. Wat de etnische achtergrond
betreft, weten we over elke leerling van welk land vader en moeder afkomstig
zijn. We onderscheiden de leerlingen waarvan minstens één van de ouders
afkomstig is van een niet-Westers20 land, van de leerlingen waarvan beide
ouders uit een Westers land afkomstig zijn. Dezelfde variabelen worden,
geaggregeerd op schoolniveau, als schoolkenmerken in de analyse
opgenomen.

Het is opvallend dat SES noch op leerlingniveau, noch op schoolniveau, een
significante invloed heeft op het gehad hebben van een B- of C-attest. Het
ontbreken van een effect van SES kan te wijten zijn aan het feit dat we reeds
controleren voor onderwijsvorm. Het effect van SES op schoolprestaties en
                                          
20 ‘Westers’ is natuurlijk een voor discussie vatbaar begrip. Wij hebben volgende landen

als Westers beschouwd: landen van de EU, Scandinavische landen, Zwitserland,
de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.
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levenskansen loopt immers voor een deel via de doorstroming van leerlingen
naar de verschillende onderwijsvormen. De opleiding van de ouders hangt
immers sterk samen met de keuze die leerlingen maken in het secundair
onderwijs (Van Damme, De Troy et al., 1997; Belet en Laurijssen, 2002;
Elchardus en Siongers, 2002). De invloed van de sociaal-economische
achtergrond van leerlingen zit dus al voor een deel vervat in de optiegroep of
onderwijsvorm waarin ze les volgen.

De etnische achtergrond heeft strikt genomen geen significante invloed:
zowel op leerling- als op schoolniveau haalt het net niet de 0,05-drempel.
Omdat we echter expliciet de invloed van etnische achtergrond willen
nagaan, presenteren we toch een model waarin beide variabelen zijn
opgenomen (zie tabel 78). Het opnemen van het percentage niet-Westerse
migranten, verkleint het effect van West-Vlaanderen met 6 procent. 6
procent van het kleinere aantal B- en C-attesten in West-Vlaanderen,
kunnen we toeschrijven aan het feit dat er in West-Vlaanderen weinig
leerlingen van allochtone afkomst zijn.

TABEL 78: TOR2000 B/C-ATTEST: GETOETST VOOR STRUCTURELE KENMERKEN EN SCHOOLBEVOLKING

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,770 0,124 0,170 0,000
Antwerpen 0,233 0,104 1,262 0,025
Vlaams-Brabant 0,533 0,110 1,704 0,000
West-Vlaanderen -0,539 0,150 0,584 0,001
Limburg -0,027 0,113 0,973 0,809
Gemeenschapsonderwijs (ref=vrij ondw) 0,673 0,138 1,960 0,000
Alleen ASO (ref=andere) 0,332 0,167 1,394 0,046
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -0,258 0,144 0,773 0,073
Percentage lln niet-Westerse roots 0,007 0,007 1,007 0,351
Leerjaar (ref=4des) 0,273 0,079 1,314 0,001
Geslacht (ref=jongen) -0,643 0,066 0,526 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,781 0,117 5,936 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,444 0,183 11,524 0,000
Niet-Westerse roots (ref=Westers) 0,338 0,159 1,403 0,033
Bron: TOR2000

Het hoger aantal B- en C-attesten in Vlaams-Brabant blijft zo goed als
ongewijzigd. De effecten van Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zijn nog
steeds sterk significant.
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3.2 De invloed van sociaal-economische status en etnische origine op de
studieprestatie in het hoger onderwijs

Voor de analyse van de invloed van sociaal-economische status en etnische
origine op de regionale verschillen in studieprestatie, kunnen we ook twee
databanken van het hoger onderwijs gebruiken. We beginnen met het
onderzoek bij de VUB-generatiestudenten van academiejaar 1995-1996 (het
MENO-onderzoek).

3.2.1 VUB-generatiestudenten 1995-1996

Onze maat voor studieprestatie is hier het gemiddelde resultaat in eerste
zittijd. We presenteren eerst het basismodel waarin we alleen het effect van
de provincie schatten. De provincie wordt in het MENO-onderzoek op twee
manieren gemeten: aan de hand van de woonplaats (tabel 79) en aan de
hand van de secundaire school waar het laatste jaar secundair onderwijs
gevolgd werd (tabel 80).

TABEL 79: MENO: BASISMODEL EERSTE ZITTIJD (PROVINCIE WOONPLAATS)

standaard-
parameter fout bèta P

Constante 11,426 0,146 0,000
Limburg -0,396 0,316 -0,072 0,211
Antwerpen 0,033 0,269 0,007 0,902
West-Vlaanderen 1,117 0,374 0,184 0,003
Vlaams-Brabant -0,524 0,221 -0,123 0,018
Brussel -0,117 0,426 -0,018 0,783
R2: 0,016 ; Bron: MENO

TABEL 80: MENO: BASISMODEL EERSTE ZITTIJD (PROVINCIE SECUNDAIRE SCHOOL)

standaard-
parameter fout bèta p

Constante 11,397 0,132 0,000
Limburg (sec school) -0,345 0,314 -0,063 0,272
Antwerpen (sec school) 0,188 0,262 0,038 0,474
West-Vlaanderen (sec school) 1,254 0,372 0,208 0,001
Vlaams-Brabant (sec school) -0,311 0,239 -0,068 0,192
Brussel (sec school) -0,510 0,271 -0,101 0,061
R2: 0,018 ; Bron: MENO

We controleren vervolgens voor drie factoren. Een dummy voor het
onderwijsnet wordt toegevoegd. Studenten die het laatste jaar secundair
onderwijs in een vrije school hebben gezeten, worden van de anderen
onderscheiden.

Als maat voor de socio-economische status van studenten, worden ook in
deze databank verschillende variabelen gebruikt. Het diploma en de
beroepscategorie (10 categorieën van ‘ongeschoolde arbeider’ tot ‘hogere
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leidinggevende’) van beide ouders worden op hun onderlinge samenhang
onderzocht door een princals-analyse. De vier variabelen vormen één
dimensie, de score op deze dimensie wordt als SES-maat gebruikt. Over de
constructie van de maat ‘migrant’ kunnen we weinig zeggen: deze werd niet
door ons geconstrueerd en was dus al in de MENO-gegevens aanwezig. Elke
informatie over de constructie van deze variabele ontbreekt echter en door
gebrekkige informatie in het databestand is het onmogelijk om zelf een
gelijkaardige variabele te construeren. De variabele ‘migrant’ onderscheidt
19 migranten van de andere studenten.

De effecten van het schoolnet, SES en de etnische achtergrond zijn in de
verwachte richting en ongeveer even sterk in beide analyses (zie tabel 81 en
tabel 82). Afgestudeerd zijn in het vrij onderwijs en een hoge sociaal-
economische status, verhogen de gemiddelde punten in eerste zittijd. Bij het
toevoegen van SES, verkleint het positieve effect van West-Vlaanderen een
beetje. De negatieve effecten van Brussel en Vlaams-Brabant worden
sterker. De 19 migranten doen het beduidend slechter in de eerste zittijd: zij
scoren zowat drie punten lager dan de anderen. Het toevoegen van de
variabele ‘migrant’ verzwakt het effect van SES zodat het niet meer
significant is. Het effect van West-Vlaanderen zakt nog een beetje verder en
bedraagt nu 1,0 tot 1,2. Samen verklaren schoolnet, SES en etnische
achtergrond slechts 7 procent van het effect van West-Vlaanderen. Dat de
effecten van Vlaams-Brabant en Brussel sterker worden als we controleren
voor SES, wijst erop dat de studenten uit deze provincies het minder goed
doen dan we op basis van de socio-economische status van hun ouders
zouden vermoeden.

TABEL 81: MENO 1E ZITTIJD: GECONTROLEERD VOOR SES EN ETNISCHE ORIGINE (PROVINCIE WOONPLAATS)

standaard-
parameter fout bèta p

Constante 14,042 0,814 0,000
Limburg -0,078 0,317 -0,014 0,805
Antwerpen 0,070 0,261 0,014 0,788
West-Vlaanderen 1,037 0,366 0,171 0,005
Vlaams-Brabant -0,691 0,217 -0,163 0,002
Brussel -0,221 0,414 -0,034 0,594
Vrij onderwijs 0,848 0,247 0,147 0,001
SES (princals) 0,205 0,125 0,074 0,103
Migrant -2,872 0,761 -0,172 0,000
R2: 0,076 ; Bron: MENO
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TABEL 82: MENO 1E ZITTIJD: GECONTROLEERD VOOR SES EN ETNISCHE ORIGINE (PROVINCIE SECUNDAIRE

SCHOOL)

standaard-
parameter fout bèta p

Constante 11,139 0,169 0,000
Limburg (sec school) 0,038 0,315 0,007 0,905
Antwerpen (sec school) 0,210 0,255 0,043 0,412
West-Vlaanderen (sec school) 1,158 0,361 0,192 0,001
Vlaams-Brabant (sec school) -0,464 0,233 -0,101 0,047
Brussel (sec school) -0,709 0,265 -0,141 0,008
Vrij onderwijs 0,825 0,244 0,142 0,001
SES (princals) 0,218 0,125 0,078 0,081
Migrant -3,057 0,786 -0,176 0,000
R2: 0,08 ; Bron: MENO

3.2.2 Drop-out in hoger onderwijs

Bij de analyse van de drop-out-gegevens volgen we dezelfde strategie als bij
de MENO-gegevens. Eerst wordt een basismodel gepresenteerd, dat alleen
het effect van de provincies schat. De maat die we voor studieprestatie
gebruiken, is het al dan niet slagen in eerste of tweede zittijd. Het al dan
niet slagen verdeelt de studenten in twee ongeveer even grote groepen. Deze
mooie verdeling (geen scheve verdeling) staat ons toe om gewone (lineaire)
regressie-analyse te gebruiken bij het zoeken naar verklaringen voor het
slagen en voor de regionale verschillen in slaagkans. In het basismodel
controleren we voor geslacht en voor type instelling (universiteit versus
hogeschool). Voor de drop-out-gegevens worden alleen de analyses
gepresenteerd die gebruik maken van de woonplaats als indicator voor
provincie. Deze indicator heeft minder ontbrekende informatie en laat
sterkere regionale verschillen zien dan de indicator gebaseerd op de
secundaire school. In tabel 83 zien we dat zowel West-Vlaamse, Oost-
Vlaamse als Brusselse studenten significant verschillen van de anderen.
West-Vlaamse studenten in de instellingen die meewerkten aan het drop-out
onderzoek, hebben een 14 procentpunten hoger slaagpercentage dan
gemiddeld en Oost-Vlaamse studenten 10 procentpunten. Het
slaagpercentage van studenten die in Brussel wonen is 15 procentpunten
lager dan het gemiddelde voor alle provincies.

Het toetsen voor sociale achtergrond gebeurt alweer aan de hand van SES
en etnische origine. Voor SES wordt een princals-maat geconstrueerd op
dezelfde manier als voor de gegevens uit het MENO-onderzoek. Het diploma
en de beroepscategorie van beide ouders worden in deze princals-analyse
opgenomen en vormen ook hier één dimensie. De scores op deze dimensie
worden als SES-maat gebruikt. Wat de etnische achtergrond betreft,
beschikken we bij het drop-out onderzoek over de moedertaal van de
studenten. Studenten die een andere moedertaal dan het Nederlands
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hebben, worden van de Nederlandstaligen onderscheiden door een dummy-
variabele. Een groot deel van die niet-Nederlandstalige studenten zijn wel
Franstalige Belgen.

TABEL 83: DROP-OUT: BASISMODEL VOOR EFFECT PROVINCIE OP HET AL DAN NIET GESLAAGD ZIJN

standaard-
parameter fout bèta p

Constante 0,480 0,019 0,000
Limburg -0,012 0,022 -0,017 0,579
Antwerpen -0,015 0,019 -0,022 0,446
West-Vlaanderen 0,143 0,028 0,176 0,000
Oost-Vlaanderen 0,095 0,026 0,120 0,000
Brussel -0,146 0,030 -0,175 0,000
Geslacht (ref=man) 0,076 0,017 0,074 0,000
Universiteit (ref=hogeschool) -0,016 0,018 -0,016 0,363
R2: 0,022 ; Bron: drop-out

De effecten van SES en etnische achtergrond zijn in de verwachte richting:
studenten uit een gezin met een hoge socio-economische status hebben een
hogere slaagkans en niet-Nederlandstalige studenten hebben een lagere
slaagkans. De toevoeging van deze variabelen aan het model verzwakt de
effecten van West-Vlaanderen en Brussel tot 12 procentpunten,
respectievelijk een daling met 13 en 16 procent. De effecten blijven wel sterk
significant. Het effect van West-Vlaanderen wordt zowel beïnvloed door de
controle voor SES als door de controle voor etnische achtergrond. Een deel
van het verschil in studieprestatie tussen West-Vlamingen en andere
studenten is een gevolg van de hogere SES van West-Vlamingen en het feit
dat er bij de West-Vlaamse studenten weinig niet-Nederlandstaligen zijn.
Het effect van Brussel verkleint alleen onder invloed van de toevoeging van
de etnische achtergrond aan het model. De toevoeging van SES heeft geen
invloed op het effect van Brussel. Een stuk – 16 procent – van de lagere
slaagkans van de Brusselaars is dus toe te schrijven aan het feit dat er veel
niet-Nederlandstaligen zijn onder de Brusselse studenten en dat deze
studenten de gemiddelde score van Brussel naar beneden halen.

Gelukkig zijn er in de MENO- en drop-out-databank voldoende Brusselaars
aanwezig om ze als een aparte categorie op te nemen. In de databanken voor
het secundair onderwijs blijft deze problematiek immers verborgen voor ons,
en manifesteert ze zich misschien in de lagere scores voor Vlaams-Brabant.
Vooral in het Drop-out-onderzoek wordt duidelijk dat het slecht gesteld is
met de Brusselaars: na controle voor geslacht, type instelling (universiteit-
hogeschool), sociaal-economische status en etnische achtergrond, hebben
Brusselaars nog steeds 12 procentpunten minder slaagkans dan gemiddeld
voor alle studenten.
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TABEL 84: DROP-OUT: EFFECT PROVINCIES OP GESLAAGD ZIJN, GETOETST VOOR SES EN ETNISCHE ORIGINE

standaard-
parameter fout bèta p

Constante 0,504 0,020 0,000
Limburg -0,009 0,022 -0,013 0,673
Antwerpen -0,020 0,019 -0,031 0,289
West-Vlaanderen 0,124 0,028 0,152 0,000
Oost-Vlaanderen 0,095 0,026 0,120 0,000
Brussel -0,123 0,031 -0,148 0,000
Geslacht (ref=man) 0,079 0,017 0,077 0,000
Universiteit (ref=hogeschool) -0,042 0,018 -0,041 0,021
Moedertaal (ref=Nederlands) -0,089 0,037 -0,041 0,017
SES (princals) 0,066 0,008 0,139 0,000
R2: 0,042 ; Bron: drop-out

3.3 Conclusie sociaal-economische status en etnische origine

De sociaal-economische status en de etnische achtergrond van de
leerlingen/studenten hebben in onze analyses doorgaans het verwachte
effect op de studieprestaties. Leerlingen waarvan de ouders een hogere
sociaal-economische status hebben, hebben betere prestaties in het
secundair én in het hoger onderwijs. Leerlingen van allochtone afkomst
doen het beduidend slechter.

In de secundaire scholen blijft de invloed van SES beperkt, alleen voor
leesvaardigheid (PISA2000) laat de SES een sterk effect zien. De SES
(individueel of op schoolniveau) biedt echter nergens een verklaring voor de
regionale verschillen. De etnische achtergrond heeft een negatief effect op de
studieprestaties van leerlingen in het secundair onderwijs. Het kleine aantal
leerlingen van allochtone afkomst in West-Vlaamse scholen, is een
gedeeltelijke verklaring voor bepaalde van de betere prestaties van de West-
Vlamingen. Het percentage allochtonen op school verklaart 40 procent van
de hogere score van West-Vlamingen voor leesvaardigheid (PISA2000), en 6
procent van het kleiner aantal B- en C-attesten in West-Vlaanderen
(TOR2000). Voor de prestaties op wiskunde en wetenschappen (TIMSS99)
hebben noch SES, noch etnische achtergrond een invloed op het effect van
West-Vlaanderen.

Er is dus een duidelijk verschil tussen het PISA2000-onderzoek enerzijds en
het TIMSS-onderzoek anderzijds. In het eerste biedt het percentage
allochtonen op school een gedeeltelijke verklaring voor de hogere score van
West-Vlamingen, in het tweede niet. Is dit een verschil tussen onderzoeken
(PISA2000 versus TIMSS) of tussen de inhoud van de toetsen
(leesvaardigheid versus wiskunde & wetenschappen)? Om op deze vraag te
antwoorden, hebben we het model voor de PISA2000-data met structurele
schoolkenmerken en sociale achtergrond (dat is het model in tabel 75) ook
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geschat met de wiskundeprestaties (uit het PISA2000-onderzoek) als te
verklaren variabele in plaats van de leesvaardigheid. Het percentage
allochtonen op school heeft een sterke invloed op de wiskundeprestaties, en
het verklaart een vierde van de hogere score van de West-Vlamingen (voor
leesvaardigheid was dit 40 procent). Het percentage allochtonen op school
speelt dus een veel belangrijkere rol bij de PISA2000-gegevens dan bij de
TIMSS-gegevens.

Dit kan verklaard worden door de verschillen in opzet tussen beide
onderzoeken en het hieruit volgende verschil in verklaringskracht van de
data. In het PISA-onderzoek werd een steekproef uit de schoolpopulatie van
15-jarigen getrokken, terwijl er in het TIMSS-onderzoek één of twee klassen
geselecteerd werden. In één of twee klassen is er minder variatie dan in een
steekproef uit de hele school. Ook lieten wij de B-stroom uit onze analyses,
waardoor een relatief groot deel allochtonen niet in de analyse werd
opgenomen. Bovendien werd de PISA-toets op maat van de
geïndustrialiseerde landen ontwikkeld en is er geen plafondeffect zoals bij de
TIMSS-toetsen (omdat daar rekening moest gehouden worden met
ontwikkelingslandnen in het opstellen van de toets).

De wiskunde-testen zelf zijn trouwens ook verschillend tussen het
PISA2000- en het TIMSS-onderzoek. De TIMSS-toetsen beperken zich eerder
tot de wiskunde zoals die gezien wordt binnen het curriculum. De
PISA2000-toets zegt expliciet wiskundige geletterdheid te meten:

“de vaardigheid om wiskundige elementen te herkennen, te begrijpen en aan te pakken
en om de rol te kunnen inschatten die wiskunde speelt in iemands huidige en
toekomstige privé-leven, beroepsleven, sociaal leven met vrienden en familieleden, en het
leven als een constructieve, reflectieve en betrokken burger”

Bij deze wiskundige geletterdheid speelt de taalachterstand van allochtonen
waarschijnlijk een grotere rol dan bij de TIMSS-toets.

In het hoger onderwijs is het effect van de SES iets sterker dan in het
secundair onderwijs. Ook de etnische achtergrond van de leerlingen heeft
een effect op de prestatie in het hoger onderwijs. Zowel de hogere SES van
West-Vlamingen als het lagere percentage allochtonen bij de West-
Vlamingen, bieden een gedeeltelijke verklaring voor de betere prestatie van
de West-Vlaamse studenten. In het onderzoek bij de VUB-
generatiestudenten verklaren de twee variabelen slechts enkele procenten
van het effect van West-Vlaanderen, in het onderzoek naar drop-out
verklaren ze 13 procent van dat effect. SES en etnische achtergrond bieden
dus een kleine bijdrage aan de verklaring van de betere prestatie van West-
Vlamingen in het hoger onderwijs21.

                                          
21 Het effect van SES heeft waarschijnlijk te maken met de selectie van studenten

met een sterke sociaal-economische achtergrond die vanuit West-Vlaanderen
naar Brussel of Leuven gaan om te studeren.



HOOFDSTUK 3: SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS EN ETNISCHE ORIGINE

[94]

In het algemeen bieden de sociaal-economische en etnische status van de
leerlingen een bescheiden bijdrage tot de verklaring van de betere prestaties
van de West-Vlamingen. Deze laatste doen het beter omdat er minder
allochtonen zijn. Deze factor wordt belangrijk als het gaat om
prestatieverschillen in lees- en taalvaardigheid.

Er zijn aanwijzingen dat een controle voor sociaal-economische status het
negatieve effect van Vlaams-Brabant eerder vergroot dan verkleint. De
sociaal-economische status van de leerlingen uit Vlaams-Brabant is redelijk
hoog, maar de Vlaams-Brabanders behalen minder goede studieprestaties
dan  we op basis van hun sociale achtergrond zouden vermoeden.

16 procent van het lagere slaagpercentage van de Brusselaars in het drop-
outonderzoek, kunnen we verklaren door de grote aanwezigheid van niet-
Nederlandstaligen (vooral Franstalige Belgen) bij de Brusselse studenten. De
SES heeft in het drop-outonderzoek geen invloed op het effect van Brussel,
maar in het onderzoek bij de VUB-generatiestudenten in 1995-1996,
versterkt de controle voor SES het effect van Brussel.
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4 Participatie en studieprestatie

4.1 Inleiding

Aan participatie worden vaak positieve eigenschappen toegedicht. Zo is er de
positieve relatie met burgerschapsattitudes. De Groof en Siongers (1999)
vonden bijvoorbeeld dat de participatie van jongeren aan sociale en
jeugdverenigingen een positieve invloed had op de burgerschapsattitudes
van deze jongeren. Jongeren die participeren vertonen minder gevoelens van
etnocentrisme, politieke machteloosheid en utilitair individualisme; ze
hebben een minder sterke voorkeur voor een harde aanpak van criminelen
en leggen meer nadruk op verbondenheid tussen mensen. Niet alleen de
individuele participatie heeft positieve gevolgen. Robert Putnam publiceerde
in 1993 het boek Making Democracy Work. Daarin legt hij een verband
tussen het bestaan van een rijk verenigingsleven in bepaalde Italiaanse
regio’s aan de ene kant, en de betere score van die regio’s op talrijke
economische en bestuurlijke criteria aan de andere kant. Het effect gaat hier
niet uit van de individuele participatie, maar van de geaggregeerde
participatie van een groep individuen.

Naast maatschappelijke positieve gevolgen, zijn er ook schoolgebonden
positieve eigenschappen van participatie. Leerlingen die deelnemen aan
activiteiten die op school georganiseerd worden, hebben een grotere
schoolbetrokkenheid (De Groof, Elchardus et al., 2001) en een positievere
beoordeling van het schoolklimaat (De Groof, 2003). Bovendien gaat de
participatie aan extracurriculaire activiteiten samen met positievere
burgerschapsattitudes.

Er is ook een positief verband tussen de schoolse participatie en de
leermotivatie van de leerlingen. Deze relatie loopt via het eerder vernoemde
positieve effect op de beleving van het schoolklimaat (De Groof, 2003). In
hetzelfde onderzoek vond men een verband tussen de deelname aan het
verenigingsleven en een hogere leermotivatie. Buitenlandse onderzoeken
komen tot gelijkaardige bevindingen. Volgens Mahoney en Cairns (1997)
creëert de deelname aan extracurriculaire activiteiten een positieve band
van de leerlingen met de school, zodat leerlingen meer geneigd zijn om in de
school te investeren. Dit is vooral belangrijk voor leerlingen met een groter
risico voor het afhaken op school (Mahoney en Cairns, 1997). Via deelname
aan extracurriculaire activiteiten komen leerlingen met een zwakkere sociale
achtergrond in contact met leerlingen die een positievere attitude tegenover
de school hebben (McNeal, 1995).

Vlaams onderzoek vond geen positieve invloed van individuele schoolse
participatie op de studieprestaties van leerlingen (Derks en Vermeersch,
2002). Dit effect bleek echter wel te bestaan voor participatie op
schoolniveau. Het bestaan van een participatiecultuur op school gaat
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gepaard met een lager percentage leerlingen dat moet bissen. De
participatiecultuur hangt ook samen met andere aspecten van de
schoolcultuur: in scholen met een participatiecultuur heersen er minder
problematische houdingen en een hoger schoolwelbevinden bij de
leerlingen.

We verwachten dus een positief verband tussen participatie en
studieprestatie. De invloed van de deelname aan extracurriculaire
activiteiten op de studieprestatie gaan we na voor de gegevens uit beide
TOR-onderzoeken (het onderzoek naar waardeopvoeding en het
jeugdonderzoek). Ook het effect van deelname aan het verenigingsleven zal
voor deze twee databanken onderzocht worden. We moeten ons tot deze
twee databanken beperken, omdat er in de andere databanken van het
secundair onderwijs hierover geen gegevens beschikbaar zijn.

Voor studenten in het hoger onderwijs verwachten we een gelijkaardig
verband tussen aspecten van participatie en de studieprestatie. Studenten
komen aan de hogeschool of universiteit in een nieuwe sociale omgeving
terecht. Studenten die het moeilijk hebben om zich in deze nieuwe omgeving
te integreren, stoppen vaker met studeren dan de studenten die zich wél
goed weten te integreren (Tinto, 1993). De sociale integratie zou dus positief
moeten samengaan met de slaagkans van de studenten. Deze hypothese
testen we aan de hand van de gegevens van het onderzoek naar drop-out. In
het drop-outonderzoek is er immers heel wat informatie over het verloop van
het integratieproces van de studenten tijdens het eerste jaar hoger
onderwijs. Het gaat hier zowel om formele als om informele participatie.

We gebruiken dus gegevens uit drie databanken om de invloed van
participatie op studieprestaties na te gaan: TOR2000, WOP en Drop-out. In
wat volgt, presenteren we de analyses voor elk van deze databanken apart.
We vertrekken daarbij van het model uit hoofdstuk 3 waar we reeds
controleerden voor de invloed van structurele schoolkenmerken, sociaal-
economische status en etnische origine. We gaan dus eigenlijk na wat de
invloed van participatie op de studieprestatie is, bovenop de invloed van de
structurele schoolkenmerken, de sociaal-economische status en de etnische
origine. Uiteindelijk is het de bedoeling na te gaan of het eventuele effect
van participatie een verklaring biedt voor de regionale verschillen in
studieprestaties. Hiervoor kijken we of de effectparameters voor de
provincies dalen bij het toevoegen van de participatie-variabelen aan het
model.

4.2 Jeugdonderzoek (TOR2000)

We beginnen met de analyse van de gegevens uit de TOR2000-databank. In
deze databank zijn er uitgebreide gegevens aanwezig over de schoolse en
buitenschoolse participatie van de leerlingen. Voor het lidmaatschap van
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verenigingen vonden de onderzoekers drie onderliggende dimensies en
deelden de verenigingen in volgens deze drie types. De
ontspanningsverenigingen zijn sport- en hobbyverenigingen, de
jeugdverenigingen zijn jeugdhuizen en jeugdbewegingen (chiro, scouts…).
Onder de noemer sociale verenigingen vinden we onder meer het
vrijwilligerswerk, milieuverenigingen, mensenrechtenorganisaties,
derdewereldorganisaties, maar ook culturele verenigingen. We gaan na of
het individuele lidmaatschap van deze verenigingen een invloed heeft op de
studieprestatie van de leerlingen. Bovendien controleren we of er sprake is
van een concentratie-effect, namelijk of een concentratie op school van
leerlingen die lid zijn van een vereniging, een invloed heeft op de
studieprestaties van leerlingen.

De extracurriculaire activiteiten op school worden verdeeld in 7 categorieën:
sociale, culturele, wetenschappelijke, technische, economische,
ontspannings- en sportactiviteiten. Voor elke categorie gaan we na of er een
verband is tussen de individuele deelname aan deze activiteit en de
studieprestatie. Dit verband leggen we ook op het schoolniveau: we kijken of
de proportie leerlingen die deelneemt aan een bepaalde soort activiteit, een
invloed heeft op de studieprestatie van de leerlingen in die school. De
individuele deelname aan activiteiten of lidmaatschap van verenigingen
meten we met een dummy-variabele die de waarde ‘0’ heeft voor leerlingen
die niet participeren en de waarde ‘1’ voor leerlingen die wél participeren.
Als maat voor de deelname of het lidmaatschap op schoolniveau nemen we
het percentage van de leerlingen dat participeert. De afhankelijke variabele
is het al dan niet gehad hebben van een B- of C-attest.

We voegen de participatie-variabelen toe aan het model dat reeds controleert
voor de invloed van de structurele schoolkenmerken en sociale achtergrond.
Dit is het model uit hoofdstuk 3 en we hebben het hier in tabel 85 nog eens
gereproduceerd. Na het toevoegen van de participatie-variabelen houden we
alleen de significante effecten over. De resultaten staan in tabel 86.

Het lidmaatschap van verenigingen is op geen enkele manier verbonden met
het al dan niet gehad hebben van een B- of C-attest. Gecontroleerd voor
geslacht, leerjaar, onderwijsvorm, structurele schoolkenmerken, SES en
etnische origine, is er geen significant effect van lidmaatschap van
verenigingen. De deelname aan extracurriculaire activiteiten op school heeft
wel een significante invloed op de studieprestatie. Leerlingen die deelnemen
aan wetenschappelijke activiteiten hebben in het verleden minder vaak een
B- of C-attest gekregen. We hechten niet te veel belang aan dit effect, omdat
slechts 6 procent van alle leerlingen deelneemt aan wetenschappelijke
activiteiten en de prestatie op en belangstelling voor wetenschappelijke
vakken even goed de oorzaak als het gevolg van de participatie kan zijn.

Op schoolniveau heeft het percentage leerlingen dat deelneemt aan sociale
activiteiten op school echter wel een positieve invloed op de studieprestaties
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van leerlingen (zie ook Derks en Vermeersch, 2002). In scholen met een
sterke participatiecultuur worden minder B- en C-attesten behaald.

TABEL 85: TOR2000 B/C-ATTEST: GETOETST VOOR STRUCTURELE KENMERKEN EN SCHOOLBEVOLKING

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,770 0,124 0,170 0,000
Antwerpen 0,233 0,104 1,262 0,025
Vlaams-Brabant 0,533 0,110 1,704 0,000
West-Vlaanderen -0,539 0,150 0,584 0,001
Limburg -0,027 0,113 0,973 0,809
Gemeenschapsonderwijs (ref=vrij ondw) 0,673 0,138 1,960 0,000
Alleen ASO (ref=andere) 0,332 0,167 1,394 0,046
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -0,258 0,144 0,773 0,073
Percentage lln niet-Westerse roots 0,007 0,007 1,007 0,351
Leerjaar (ref=4des) 0,273 0,079 1,314 0,001
Geslacht (ref=jongen) -0,643 0,066 0,526 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,781 0,117 5,936 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,444 0,183 11,524 0,000
Niet-Westerse roots (ref=Westers) 0,338 0,159 1,403 0,033
Bron: TOR2000

TABEL 86: TOR2000 B/C-ATTEST: MULTILEVELMODEL NA TOEVOEGEN VAN PARTICIPATIE-VARIABELEN

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,699 0,123 0,183 0,000
Antwerpen 0,241 0,105 1,273 0,021
Vlaams-Brabant 0,515 0,095 1,674 0,000
West-Vlaanderen -0,522 0,144 0,593 0,001
Limburg -0,022 0,118 0,978 0,850
Gemeenschapsonderwijs (ref=vrij ondw) 0,530 0,144 1,699 0,000
Alleen ASO (ref=andere) 0,375 0,171 1,455 0,028
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -0,350 0,147 0,704 0,017
Percentage deelname sociale activiteiten -0,008 0,002 0,992 0,002
Leerjaar (ref=4e) 0,280 0,080 1,323 0,001
Geslacht (ref=jongen) -0,623 0,065 0,536 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,757 0,127 5,793 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,425 0,191 11,305 0,000
Niet-Westerse roots (ref=Westers) 0,370 0,156 1,448 0,018
Deelname wetenschappelijke activiteiten -0,352 0,126 0,703 0,006
Bron: TOR2000

In West-Vlaanderen ligt de gemiddelde participatie aan sociale activiteiten
op school iets hoger dan in de andere provincies (29,5 procent tegenover 27
procent). Deze hogere graad van participatie op school zou een (gedeeltelijke)
verklaring kunnen zijn voor de regionale verschillen in slaagprestatie. De
effectparameter voor West-Vlaanderen wordt echter maar 5 procent kleiner
door het toevoegen van het percentage leerlingen dat deelneemt aan sociale
activiteiten. We beschouwen dit als een zeer kleine tot verwaarloosbare
wijziging en besluiten dat de participatie van leerlingen nauwelijks een
verklaring biedt voor het lager aantal B- en C-attesten in West-Vlaanderen.
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De effectparameter voor West-Vlaanderen wordt zelfs iets groter, maar dat is
omdat het percentage niet-Westerse leerlingen niet langer significant is en
uit het model gelaten werd. Ook het hogere aantal B- en C-attesten in
Vlaams-Brabant blijft nagenoeg ongewijzigd bij het toevoegen van de
participatie-variabelen aan het model.

4.3 Waardeopvoeding (WOP)

De analyse van de gegevens van het onderzoek naar waardeopvoeding in het
secundair onderwijs, gebeurt op gelijkaardige wijze als de analyse van de
TOR2000-gegevens hierboven. Het enige verschil is dat er andere
categorieën gebruikt worden om de verschillende verenigingen en
activiteiten in op te delen. We gebruiken vier types van verenigingen. Tot de
groep van jeugdverenigingen behoren de traditionele jeugdbewegingen (chiro,
scouts…) en de jeugdhuizen. Ook de sociale verenigingen zijn dezelfde als bij
de TOR2000-databank: milieuverenigingen, derdewereldorganisaties,
vredesorganisaties, vrijwilligerswerk… Tot de vrijetijdsverenigingen behoren
naast de hobbyverenigingen ook de culturele verenigingen, terwijl die
culturele verenigingen volgens de TOR2000-data beter bij de groep sociale
verenigingen pasten. De sportverenigingen zitten in de TOR2000-data bij de
categorie ‘ontspanningsverenigingen’, maar hier zijn de sportverenigingen
een aparte categorie. Voor de deelname aan extracurriculaire activiteiten
wordt in de WOP-data een onderscheid gemaakt tussen culturele, sociale en
sportactiviteiten.

De individuele participatie en de gemiddelde participatie op school, worden
op dezelfde manier in de analyse gebracht als bij de TOR2000-databank.
Individueel gebruiken we dus dummy-variabelen die de participanten van de
niet-participanten onderscheiden en op schoolniveau nemen we de
gemiddelde participatie als maat. Het model waarvan we vertrekken is het
model dat controleert voor geslacht, onderwijsvorm, structurele
schoolkenmerken, SES en etnische origine. Dit is het model uit hoofdstuk 3,
maar zonder het percentage allochtonen (dat geen significant effect had). Dit
model staat in tabel 87. Het model in tabel 88 bevat de significante effecten
die overblijven na het invoeren van de participatie-variabelen.

Eén indicator van participatie van leerlingen heeft een bijkomend significant
effect op het al dan niet gehad hebben van een B- of C-attest. Wie lid is van
een vrijetijdsvereniging, heeft minder kans om in het verleden een B- of C-
attest gekregen te hebben in de huidige school. Ook op schoolniveau is er
één significant effect. In scholen waar gemiddeld veel leerlingen lid zijn van
een jeugdvereniging, worden minder B- en C-attesten behaald. De
gemiddelde participatie aan extracurriculaire activiteiten op school, heeft in
onze modellen geen significante invloed op de prestaties. In een ander
onderzoek van dezelfde gegevens vonden Derks en Vermeersch (2002) dat in
scholen met een gemiddeld hoge participatie aan sociale activiteiten, er
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minder leerlingen bissen. Wij vinden dit effect niet, maar dat heeft alles te
maken met onze afhankelijke variabelen. Wij kijken immers naar zowel B-
als C-attesten, en Derks en Vermeersch (2002) nemen alleen de C-attesten
op in hun analyse.

TABEL 87: WOP B/C-ATTEST: MULTILEVELMODEL MET STRUCTURELE SCHOOLKENMERKEN, SES EN

ETNISCHE ORIGINE (ALLEEN SIGNIFICANTE EFFECTEN)

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,542 0,127 0,214 0,000
Antwerpen -0,104 0,131 0,901 0,429
Vlaams-Brabant -0,159 0,129 0,853 0,224
West-Vlaanderen -0,187 0,144 0,829 0,198
Limburg 0,282 0,138 1,325 0,045
openbare school (ref=vrij ondw) 0,439 0,143 1,552 0,004
alleen BSO en TSO (ref=andere) -0,418 0,179 0,658 0,023
SES van de school 0,537 0,198 1,711 0,009
Proportie Turken en Marokkanen 2,447 1,312 11,553 0,067
Geslacht (ref=jongen) -0,339 0,109 0,712 0,002
Leerling TSO (ref=ASO) 1,474 0,197 4,365 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,901 0,230 6,690 0,000
Bron: WOP

TABEL 88: WOP B/C-ATTEST: MULTILEVELMODEL NA TOEVOEGING PARTICIPATIE-VARIABELEN

standaard-
log odds fout odds (-ratio) sign

Intercept -1,456 0,130 0,233 0,000
Antwerpen -0,188 0,136 0,829 0,172
Vlaams-Brabant -0,219 0,128 0,803 0,092
West-Vlaanderen -0,137 0,134 0,872 0,311
Limburg 0,355 0,129 1,426 0,009
Openbare school (ref=vrij ondw) 0,470 0,132 1,600 0,001
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -0,402 0,171 0,669 0,023
SES van de school 0,771 0,197 2,163 0,000
Proportie Turken en Marokkanen 3,156 1,425 23,485 0,031
Percentage lid jeugdvereniging -1,915 0,599 0,147 0,003
Geslacht (ref=jongen) -0,347 0,105 0,707 0,001
Leerling TSO (ref=ASO) 1,402 0,196 4,062 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,810 0,224 6,113 0,000
Lid vrijetijdsvereniging (ref=geen lid) -0,188 0,089 0,828 0,033
Bron: WOP

Het groter aantal B- en C-attesten in Limburgse scholen22 komt nog sterker
naar voor als we controleren voor de participatie van de leerlingen. De
parameter (log odds) stijgt van 0,28 naar 0,36. Gecontroleerd voor geslacht,
onderwijsvorm, structurele schoolkenmerken, sociale achtergrond en

                                          
22 Limburg is de enige provincie die statistisch significant afwijkt van het

gemiddelde. Voor West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is er in dit model geen
significante afwijking van het gemiddelde.
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participatie, is de odds voor het gehad hebben van een B- of C-attest 1,4
keer groter in Limburg dan gemiddeld voor alle provincies.

Over het effect van West-Vlaanderen kunnen we weinig zeggen. De
prestaties van de West-Vlaamse leerlingen wijkt hier immers niet statistisch
significant af van het gemiddelde (zie tabel 87).

4.4 Drop-out in het hoger onderwijs

De gegevens van het drop-outonderzoek geven ons de mogelijkheid na te
gaan wat de invloed van participatie is op slagen in het hoger onderwijs. De
enquête die de studenten in het begin van het academiejaar invulden, vraagt
naar het engagement dat studenten aangaan in verenigingen. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen verschillende types van verenigingen. We
construeren een dummy-variabele die de waarde ‘0’ geeft aan studenten die
zich niet engageren en de waarde ‘1’ aan studenten die zich wel engageren.

De tweede enquête van het drop-outonderzoek werd van de studenten
afgenomen op het einde van november of het begin van december. De
onderzoekers peilen onder meer naar de sociale integratie van de studenten
in hun nieuwe sociale omgeving: de hogeschool of universiteit. De studenten
wordt gevraagd naar hun deelname aan extracurriculaire activiteiten aan de
hogeschool of universiteit waar ze studeren. Verder moeten de studenten
ook aangeven of ze zich thuis voelen bij de medestudenten, hoeveel
personen op de onderwijsinstelling ze tot hun vrienden rekenen, en of ze
hun vrije tijd vooral doorbrengen met vrienden van vroeger.

We onderzoeken deze aspecten van de sociale integratie door middel van een
princals-analyse op eventuele onderliggende dimensies. De resultaten van
deze analyse vindt u in tabel 89. We vinden twee duidelijk te onderscheiden
dimensies van sociale integratie. Op de eerste dimensie, die 31 procent van
de variantie verklaart, vinden we studenten terug die minder met hun
vroegere vrienden omgaan, die zeggen meer vrienden aan de nieuwe
onderwijsinstelling gemaakt te hebben, en die zich beter thuis voelen bij
hun medestudenten. We noemen deze dimensie de informele integratie aan
de nieuwe onderwijsinstelling.

De tweede dimensie groepeert de twee variabelen die het engagement aan de
nieuwe onderwijsinstelling aangeven. De studenten die hoog scoren op deze
dimensie, engageren zich meer uren per week in verenigingen aan de
onderwijsinstelling en zijn meer lid van raden (bijvoorbeeld de
studentenraad), of zijn er tenminste in geïnteresseerd. We noemen deze
dimensie de formele integratie. We nemen de factorscores van beide
dimensies in de analyse op als onafhankelijke variabelen.
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TABEL 89: PRINCALS: COMPONENTLADINGEN EN VERKLAARDE VARIANTIE VOOR DE PARTICIPATIE-DIMENSIES

componentladingen
variabele 1 2

Vrije tijd met vrienden van vroeger 0,597 0,254
Thuisgevoel bij medestudenten -0,725 0,328
Hoeveel vrienden in onderwijsinstelling -0,702 0,428
Interesse in of lid van raad 0,246 0,652
Engagement in extracurriculaire activiteiten -0,354 -0,638

Verklaarde variantie 0,31 0,24
Bron: Drop-out

Vervolgens onderzoeken we de invloed van deze formele en informele
integratie op de slaagkans. Net zoals bij de TOR2000- en de WOP-databank,
vertrekken we ook nu van het model uit hoofdstuk 3. In het geval van het
drop-outonderzoek is dit een model met het al dan niet slagen als
afhankelijke variabele, dat reeds controleert voor de invloed van het
geslacht, het type instelling (universiteit of hogeschool) en de sociaal-
economische achtergrond van de studenten. We moeten dit model wel
opnieuw schatten met alleen de studenten die geantwoord hebben op de
vragen over de sociale integratie. Van alle studenten die de eerste enquête
van het drop-outonderzoek ingevuld hebben, zijn er immers meer dan 900
waarvoor we geen informatie hebben over hun sociale integratie een paar
maanden na het begin van het academiejaar. De meeste van deze 900
studenten hebben gewoon de tweede enquête van het onderzoek niet
ingevuld. Het is belangrijk dat we het model zónder en het model mét de
indicatoren voor sociale integratie voor dezelfde studenten schatten. Als we
dit niet doen, kunnen verschillen tussen de twee modellen (bij voorbeeld
verschillen in het effect van de provincies) te wijten zijn aan de selectie van
studenten, en niet aan de invloed van de variabelen die toegevoegd worden.
In tabel 90 vindt u het model uit hoofdstuk 3, dat geschat is met alleen de
studenten die antwoordden op de vragen over sociale integratie.

TABEL 90: DROP-OUT: MULTILEVELMODEL MET SES EN ETNISCHE ORIGINE (MODEL UIT HOOFDSTUK 3, MAAR

ALLEEN VOOR DE STUDENTEN WAARVOOR ER INFORMATIE IS OVER PARTICIPATIE)

standaard-
coëfficiënt fout bèta sign

Constante 0,628 0,025 0,000
Limburg -0,010 0,026 -0,014 0,699
Antwerpen -0,030 0,023 -0,045 0,198
West-Vlaanderen 0,102 0,033 0,128 0,002
Oost-Vlaanderen 0,110 0,031 0,142 0,000
Brussel -0,087 0,039 -0,104 0,024
Geslacht (ref=man) 0,062 0,021 0,060 0,003
Universiteit (ref=hogeschool) -0,098 0,022 -0,095 0,000
Moedertaal (ref=Nederlands) -0,093 0,046 -0,042 0,041
SES (princals) 0,071 0,010 0,152 0,000
R2: 0,045; Bron: Drop-out
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We voegen de indicatoren van sociale integratie aan het model toe en
verwijderen de variabelen die geen significant effect hebben, opnieuw uit het
model. Alleen de informele integratie van de studenten heeft een bijkomend
significant effect op de slaagkans in het hoger onderwijs. Wie beter
geïntegreerd is, heeft meer kans om te slagen op het einde van het
academiejaar. De effecten van de andere indicatoren van sociale integratie
zijn wel in de verwachte richting, maar ze zijn niet significant. De effecten
van de provincies blijven wat ze zijn na de toevoeging van de indicatoren van
sociale integratie. De regionale verschillen in slaagkansen in het eerste jaar
hoger onderwijs kunnen dus niet verklaard worden door verschillen in
sociale integratie van de studenten.

TABEL 91: DROP-OUT: INVLOED VAN SOCIAAL KAPITAAL OP AL DAN NIET SLAGEN

standaard-
coëfficiënt fout bèta sign

Constante 0,631 0,025 0,000
Limburg -0,016 0,026 -0,022 0,544
Antwerpen -0,031 0,023 -0,047 0,186
West-Vlaanderen 0,099 0,033 0,124 0,003
Oost-Vlaanderen 0,114 0,031 0,147 0,000
Brussel -0,085 0,039 -0,102 0,027
Geslacht (ref=man) 0,056 0,021 0,055 0,007
Universiteit (ref=hogeschool) -0,098 0,022 -0,095 0,000
Moedertaal (ref=Nederlands) -0,093 0,046 -0,042 0,042
SES (princals) 0,070 0,010 0,150 0,000
Informele integratie 0,030 0,010 0,060 0,003
R2: 0,048; Bron: Drop-out

4.5 Conclusie participatie

Zoals we op basis van de literatuur verwachtten, hangt de participatie van
leerlingen positief samen met hun studieprestaties. Dit geldt zowel voor het
secundair als voor het hoger onderwijs. Veel sterke effecten vinden we
echter niet. Participatie heeft blijkbaar veel sterkere effecten op houdingen
en schoolwelbevinden dan op prestaties. Het belangrijkste effect is het
positieve effect van het percentage leerlingen dat deelneemt aan sociale
activiteiten, op de kans dat leerlingen al een B- of C-attest behaald hebben
op de huidige school (in de TOR2000-databank). Het kleine aantal
significante effecten is voor een deel te wijten aan het feit dat we reeds voor
een aantal factoren controleren in het model waaraan we de participatie-
variabelen toevoegen. Zo is er voor de TOR2000- en de WOP-databank een
sterke samenhang tussen het aanbod van onderwijsvormen, de gemiddelde
SES op school en de gemiddelde participatie van leerlingen aan
extracurriculaire activiteiten. Op individueel niveau is er ook een sterk
verband tussen de onderwijsvorm en de participatie van leerlingen.
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Verschillen in participatie hebben daarenboven weinig of niets te maken met
de regionale verschillen in studieprestaties. Zij leveren geen
noemenswaardige bijdrage aan de verklaring van de regionale verschillen.
Daarom nemen we de participatie-variabelen verder niet meer op in de
modellen.
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5 Selectie, keuze en oriëntering

Tijdens hun opleiding moeten jongeren keuzes maken, of worden ze naar
bepaalde opties georiënteerd. In de eerste graad van het secundair onderwijs
gaat het tussen de A-stroom en de B-stroom, en binnen de A-stroom nog
tussen verschillende opties. In de tweede en de derde graad zijn er de vier
onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO. Na het secundair onderwijs is er
de keuze om al dan niet verder te gaan studeren. Het hoger onderwijs biedt
op zijn beurt een waaier aan mogelijkheden. Gemaakte keuzes hebben vaak
een invloed op latere keuzes. Zo bepaalt de optie die leerlingen in de eerste
graad secundair onderwijs volgen, voor een groot deel in welke
onderwijsvorm ze in de tweede graad terecht zullen komen (Van Damme,
Meyer et al., 2001). De keuzes worden natuurlijk niet door individuele
leerlingen gemaakt. De achtergrond van de ouders heeft een sterke invloed
op de keuzes die de jongeren maken. Ook op school zijn er factoren die de
keuze van jongeren beïnvloeden. Scholen verschillen in de manier waarop ze
de leerlingen begeleiden bij de studiekeuze en oriënteren naar een bepaalde
richting.

Alle informatie die we hebben over de studiekeuze, het keuzeproces, de
oriëntering en de selectie van leerlingen en studenten, presenteren we in dit
hoofdstuk. We hebben zowel aandacht voor het secundair als voor het hoger
onderwijs. Uiteraard gaan we weer op zoek naar regionale verschillen in
keuze of oriëntering. De belangrijkste vraag die we in dit hoofdstuk willen
beantwoorden, is of verschillen in studiekeuze of oriëntering een verklaring
kunnen bieden voor de regionale verschillen in studieprestaties.

5.1 Secundair onderwijs

De belangrijkste differentiatie in het secundair onderwijs, is die tussen de
verschillende onderwijsvormen: het algemeen secundair onderwijs (ASO),
het beroepssecundair onderwijs (BSO), het kunstsecundair onderwijs (KSO)
en het technisch secundair onderwijs (TSO). Om te beginnen bespreken we
de verdeling van leerlingen over deze onderwijsvormen. We analyseren de
officiële cijfers van het Departement Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1999; Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, 2000), en kijken of er in bepaalde provincies
méér leerlingen in een bepaalde onderwijsvorm zitten dan in de andere
provincies. We doen dit voor de schooljaren 1998-1999 en 1999-2000. De
keuze voor deze twee schooljaren is ingegeven door het feit dat de gegevens
voor drie van de vier databanken van het secundair onderwijs waarvan we in
dit onderzoek gebruik maken, verzameld werden in de schooljaren 1998-
1999 of 1999-2000.
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In de eerste graad van het secundair onderwijs is er nog geen sprake van
algemeen vormend, technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs. Er
wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de A-stroom en de B-stroom.
Leerlingen die in de eerste graad les volgen in de B-stroom, kunnen nadien
alleen nog doorstromen naar het beroepssecundair onderwijs. In het eerste
jaar heet de B-stroom ‘eerste leerjaar B’, in het tweede jaar is er het
‘beroepsvoorbereidend jaar’. Het percentage leerlingen dat in de eerste graad
van het secundair onderwijs in de B-stroom les volgt, staat in tabel 92
(1998-1999) en tabel 93 (1999-2000).

TABEL 92: PERCENTAGE LEERLINGEN IN A- EN B-STROOM IN DE EERSTE GRAAD (SCHOOLJAAR 1998-1999)

Percentage Percentage beroeps-
1ste leerjaar B voorbereidend jaar

Antwerpen 12,3% 19,0%
Vlaams-Brabant 9,8% 16,3%
Brussel 7,7% 11,8%
West-Vlaanderen 12,2% 18,5%
Oost-Vlaanderen 11,5% 18,0%
Limburg 14,0% 22,5%
Totaal 11,9% 18,7%
Bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 1998-1999

Zowel in het schooljaar 1998-1999 als in 1999-2000 heeft Limburg een
duidelijk hoger percentage leerlingen in de B-stroom. In Vlaams-Brabant en
vooral in Brussel zitten veel minder leerlingen dan gemiddeld in de B-
stroom.

TABEL 93: PERCENTAGE LEERLINGEN IN A- EN B-STROOM IN DE EERSTE GRAAD (SCHOOLJAAR 1999-2000)

Percentage Percentage beroeps-
1ste leerjaar B voorbereidend jaar

Antwerpen 12,3% 19,0%
Vlaams-Brabant 9,8% 15,9%
Brussel 8,8% 11,9%
West-Vlaanderen 12,7% 18,2%
Oost-Vlaanderen 12,4% 17,6%
Limburg 14,2% 21,9%
Totaal 12,3% 18,4%
Bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, 1999-2000

In de tweede graad van het secundair onderwijs bekijken we de verdeling
van de leerlingen over de onderwijsvormen ASO, TSO, KSO en BSO (tabel 94
en tabel 95). Net zoals dat voor de B-stroom in de eerste graad het geval
was, heeft Limburg het hoogste percentage leerlingen in het
beroepssecundair onderwijs. Het verschil tussen Limburg en de andere
provincies bedraagt ongeveer vijf procentpunten. Vlaams-Brabant en vooral
Brussel vallen op met een hoog percentage leerlingen in het ASO. Brusselse
scholen hebben maar liefst 20 procentpunten meer leerlingen in het ASO
dan gemiddeld. De specificiteit van West-Vlaanderen vinden we in het
technisch secundair onderwijs: West-Vlaamse scholen hebben vijf
procentpunten meer leerlingen in het TSO dan in de andere provincies.
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TABEL 94: VERDELING VAN LEERLINGEN OVER DE ONDERWIJSVORMEN IN DE TWEEDE GRAAD (SCHOOLJAAR

1998-1999)

percentage percentage percentage percentage
ASO TSO KSO BSO

Antwerpen 40,5% 32,8% 2,1% 24,6%
Vlaams-Brabant 51,4% 28,0% 1,0% 19,6%
Brussel 62,7% 17,6% 5,9% 13,9%
West-Vlaanderen 39,7% 36,0% 1,3% 23,0%
Oost-Vlaanderen 46,0% 30,2% 1,5% 22,3%
Limburg 38,5% 33,2% 1,4% 26,9%
Totaal 43,3% 31,9% 1,6% 23,2%
Bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 1998-1999

TABEL 95: VERDELING VAN LEERLINGEN OVER DE ONDERWIJSVORMEN IN DE TWEEDE GRAAD (SCHOOLJAAR

1999-2000)

percentage percentage percentage percentage
ASO TSO KSO BSO

Antwerpen 40,9% 32,9% 2,0% 24,2%
Vlaams-Brabant 50,7% 28,6% 1,0% 19,7%
Brussel 63,5% 17,6% 5,0% 13,9%
West-Vlaanderen 40,1% 35,9% 1,2% 22,9%
Oost-Vlaanderen 46,3% 30,4% 1,4% 22,0%
Limburg 37,9% 33,9% 1,4% 26,8%
Totaal 43,4% 32,1% 1,6% 23,0%
Bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 1999-2000

TABEL 96: VERDELING VAN LEERLINGEN OVER DE ONDERWIJSVORMEN IN DE DERDE GRAAD (SCHOOLJAAR

1998-1999)

Percentage ASO Percentage TSO Percentage KSO Percentage BSO
Antwerpen 34,4% 33,2% 2,0% 30,4%
Vlaams-Brabant 43,7% 29,2% 1,1% 26,0%
Brussel 52,7% 21,6% 8,0% 17,8%
West-Vlaanderen 33,3% 35,2% 1,4% 30,0%
Oost-Vlaanderen 39,5% 30,4% 2,1% 28,1%
Limburg 33,1% 33,2% 2,0% 31,7%
Totaal 36,8% 32,1% 2,0% 29,1%
Bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 1998-1999

De cijfers voor de derde graad secundair onderwijs wijken niet veel af van de
cijfers voor de tweede graad: Limburg heeft het hoogste percentage BSO-
studenten, Vlaams-Brabant maar vooral Brussel heeft een bijzonder hoog
percentage ASO-studenten. Ook in derde graad zitten er meer West-
Vlamingen dan gemiddeld in het TSO, maar nu zitten er ook meer West-
Vlamingen in het BSO (dat is niet zo voor de tweede graad).
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TABEL 97: VERDELING VAN LEERLINGEN OVER DE ONDERWIJSVORMEN IN DE DERDE GRAAD (SCHOOLJAAR

1999-2000)

Percentage ASO Percentage TSO Percentage KSO Percentage BSO
Antwerpen 34,2% 33,2% 2,2% 30,4%
Vlaams-Brabant 43,6% 29,5% 1,1% 25,8%
Brussel 54,2% 21,1% 8,1% 16,7%
West-Vlaanderen 33,0% 35,6% 1,3% 30,1%
Oost-Vlaanderen 39,1% 30,6% 2,0% 28,3%
Limburg 32,9% 33,6% 1,8% 31,7%
Totaal 36,6% 32,4% 1,9% 29,2%
Bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 1999-2000

Naast de verdeling over de vier vormen van het gewoon secundair onderwijs,
bekijken we ook het percentage leerlingen dat les volgt in het ‘deeltijds
beroepssecundair onderwijs (DBSO)’ en het ‘buitengewoon secundair
onderwijs (BUSO)’. In West-Vlaanderen en Limburg zitten meer leerlingen in
het buitengewoon secundair onderwijs dan gemiddeld voor alle provincies
(zie tabel 98 voor schooljaar 1998-1999 en tabel 99 voor schooljaar 1999-
2000). De verschillen zijn echter niet zo groot. Wat het DBSO betreft, valt
alleen het kleine percentage Vlaams-Brabantse leerlingen in het DBSO op.

TABEL 98: PERCENTAGE LEERLINGEN IN BUSO EN DBSO (SCHOOLJAAR 1998-1999)

Percentage BUSO Percentage DBSO
Antwerpen 3,2% 1,3%
Vlaams-Brabant 2,9% 0,4%
Brussel 3,2% 1,5%
West-Vlaanderen 4,2% 1,1%
Oost-Vlaanderen 3,5% 1,4%
Limburg 4,1% 1,2%
Totaal 3,5% 1,2%
Bron: Statistisch jaarboek Vlaams onderwijs, 1998-1999

TABEL 99: PERCENTAGE LEERLINGEN IN BUSO EN DBSO (SCHOOLJAAR 1999-2000)

Percentage BUSO Percentage DBSO
Antwerpen 3,3% 1,4%
Vlaams-Brabant 2,9% 0,5%
Brussel 3,1% 1,5%
West-Vlaanderen 4,3% 1,1%
Oost-Vlaanderen 3,5% 1,4%
Limburg 4,2% 1,2%
Totaal 3,6% 1,2%
Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 1999-2000

We besluiten dat er in West-Vlaanderen meer leerlingen les volgen in het
technisch secundair onderwijs en dat er in Vlaams-Brabant en Brussel meer
leerlingen les volgen in het algemeen secundair onderwijs. Limburg valt op
door het hoge percentage van leerlingen in het beroepssecundair onderwijs.
Er zijn dus duidelijke verschillen tussen de provincies in de keuze voor
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en/of oriëntering naar de verschillende onderwijsvormen in het secundair
onderwijs.

Op zich is dit misschien niet zo interessant, maar dat wordt het wel als we
deze verschillen in keuze en/of oriëntering in verband proberen te brengen
met de studieprestaties. Als we ervan uitgaan dat alleen de beste leerlingen
in het ASO overblijven, dan betekent een lager percentage ASO-leerlingen
dat dit een selectere groep is. Als er in een bepaalde provincie bijvoorbeeld
minder leerlingen in het ASO zitten, verwachten we dat deze leerlingen een
selectere groep vormen en dus kans hebben beter te presteren.

In Limburg en West-Vlaanderen zit er een kleiner percentage van de
leerlingen in het ASO. We verwachten dus dat ASO-leerlingen in Limburg en
West-Vlaanderen extra goed presteren. Toegepast op de eerder gevonden
regionale verschillen, verwachten we dat de betere prestaties voor de West-
Vlamingen meer uitgesproken zijn in het ASO dan in de andere
onderwijsvormen. We testen deze hypothese voor een paar van de
databanken van het secundair onderwijs; we beginnen met het PISA2000-
onderzoek.

We berekenen de regionale verschillen in leesvaardigheid (PISA2000) op
dezelfde manier als in hoofdstuk 1, maar nu apart voor ASO, BSO en TSO.
We schatten de regionale verschillen in leesvaardigheid in het model dat
controleert voor geslacht, leerjaar en het aanbod van onderwijsvormen op
school (zie hoofdstuk 1). Ter herinnering: voor de hele steekproef waren de
West-Vlamingen de enige groep die significant van het gemiddelde afweek,
ze scoorden 11 punten hoger.

Wat Limburg betreft, komen onze verwachtingen min of meer uit. Er zitten
in Limburg relatief weinig leerlingen in het ASO en het was onze hypothese
dat de Limburgse ASO-leerlingen daarom een selectere groep zijn dan de
ASO-leerlingen uit andere provincies. Uit de analyses van de PISA2000-
gegevens per onderwijsvorm, blijkt dat bij de Limburgse ASO-leerlingen de
lagere score voor leesvaardigheid minder uitgesproken is dan bij de
Limburgse BSO- of TSO-leerlingen. De Limburgers uit de drie
onderwijsvormen doen het dus minder goed dan het gemiddelde (hoewel dit
verschil alleen significant is voor de TSO-leerlingen), maar de Limburgse
ASO-leerlingen scoren het minst ver onder dat gemiddelde.

Voor de West-Vlamingen zijn de resultaten anders en komen ze niet overeen
met onze verwachtingen. Zij bevestigen de geformuleerde hypothese niet. Er
zitten weinig West-Vlaamse leerlingen in het ASO en we dachten dat deze
selectere groep het extra goed zou doen in vergelijking met de andere
provincies. We zien echter dat de West-Vlamingen in het ASO slechts 1,5
punt boven het gemiddelde scoren. In het TSO halen de West-Vlaamse
leerlingen daarentegen niet minder dan 15,5 punten meer dan het
gemiddelde, in het BSO 16,3 punten. In plaats van de ASO-leerlingen zijn
het dus de TSO- en BSO-leerlingen die zorgen voor de betere leesvaardigheid
in West-Vlaanderen.
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Met de TIMSS-gegevens voeren we gelijkaardige analyses uit. We nemen de
wiskundeprestaties uit TIMSS99 als maat voor studieprestatie. Het
TIMSS99-onderzoek is uitgevoerd bij leerlingen uit het tweede leerjaar van
het secundair onderwijs. In dat leerjaar bestaan er geen onderwijsvormen,
maar we kunnen de leerlingen wel onderscheiden volgens de basisoptie die
ze gekozen hebben. Om de regionale verschillen te schatten voor de drie
basisopties apart (klassieke talen, moderne wetenschappen, en technisch
gerichte basisopties), nemen we het model uit hoofdstuk 1.

De West-Vlamingen die klassieke talen als basisoptie gekozen hebben,
scoren 6,2 punten hoger op de wiskundetoets, maar dat verschil is niet
significant. Bij de leerlingen moderne wetenschappen doen de West-
Vlamingen het wel significant beter (11,8 punten boven het gemiddelde).
Voor de leerlingen die een technische basisoptie volgden, is de hogere
prestatie van de West-Vlamingen (8,2 punten boven het gemiddelde) dan
weer niet significant. Ook voor de TIMSS-gegevens zien we dus dat de betere
prestaties van West-Vlamingen het minst uitgesproken zijn in het algemeen
secundair onderwijs.

We kunnen dezelfde oefening maken voor de B- en C-attesten. Zijn de
regionale verschillen in het krijgen van B- en C-attesten hetzelfde in alle
onderwijsvormen? We analyseren hiervoor de gegevens van het TOR2000-
jeugdonderzoek. We gebruiken het basismodel uit hoofdstuk 1 om de
regionale verschillen in de drie vormen apart te schatten. Het al dan niet
gehad hebben van een B- of C-attest is de afhankelijke variabele (in 2
categorieën: wel of geen B/C-attest). De provincies zijn onafhankelijke
variabelen, en we gebruiken leerjaar en geslacht als controlevariabelen. Voor
alle onderwijsvormen samen bleek in hoofdstuk 1 dat West-Vlamingen
significant minder B- en C-attesten gekregen hadden, en Antwerpenaren en
Vlaams-Brabanders significant meer.

Uit de analyse per onderwijsvorm blijkt dat geen enkele provincie in elk van
de drie onderwijsvormen significant afwijkt van het gemiddelde. In
Antwerpse scholen hebben TSO-leerlingen gemiddeld meer B- en C-attesten
gekregen; in Vlaams-Brabantse scholen hebben ASO- en BSO-leerlingen
meer B- en C-attesten gekregen. Het lager percentage B- en C-attesten in
West-Vlaanderen is het meest uitgesproken bij de TSO-leerlingen: daar ligt
het aantal B- en C-attesten meer dan 14 procentpunten lager. Bij de BSO-
leerlingen ligt het 12 procentpunten lager en bij de ASO-leerlingen 6
procentpunten (maar dat laatste is net niet significant op het 0,05-niveau).

Het enige duidelijke patroon uit de analyses van de PISA2000-, TIMSS- en
TOR2000-gegevens per onderwijsvorm, is dat de betere prestatie van West-
Vlamingen het minst uitgesproken is bij ASO-leerlingen en het meest
uitgesproken bij TSO-leerlingen. We kunnen de kleinere stroom naar het
ASO dus niet beschouwen als een verklaring voor de betere prestaties van
de West-Vlamingen. Voor de andere provincies zijn de verschillen tussen de
onderwijsvormen niet consistent. De slechtere score van Vlaams-Brabant is
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in de PISA2000-gegevens het meest uitgesproken in het TSO, in de TIMSS-
gegevens zijn er geen verschillen tussen de onderwijsvormen en in de
TOR2000-gegevens is er alleen in ASO en TSO een slechtere score van
Vlaams-Brabantse leerlingen.

Uit deze analyses blijkt wel dat er in West-Vlaanderen iets bijzonders aan de
hand is met het technisch secundair onderwijs. Er volgen meer leerlingen
les in het TSO en deze leerlingen doen het uitzonderlijk goed op
leesvaardigheids- en wiskundetesten, én ze hebben veel minder B- en C-
attesten gekregen in het verleden (alledrie significante verschillen). Vooral
dat laatste wijst erop dat in West-Vlaanderen de stap naar het TSO in
grotere mate dan in de andere provincies een positieve keuze is die ook door
sterke leerlingen wordt gemaakt. De betere prestaties en slaagkansen van de
West-Vlamingen in het secundair onderwijs worden blijkbaar mee
gerealiseerd door een andere (meer positieve) oriëntatie naar het technisch
onderwijs en misschien ook door de kwaliteit van het technisch onderwijs
aldaar.

Als het groter percentage West-Vlamingen in het TSO het gevolg is van een
positieve oriëntatie, dan verwachten we dat deze overgang minder dan in
andere provincies gebeurt na een B- of C-attest. Na een B- of C-attest wordt
een leerling immers min of meer gedwongen om van onderwijsvorm te
veranderen, omdat zijn/haar prestaties niet voldoen. In de gegevens van het
onderzoek naar waardeopvoeding is gedetailleerde informatie aanwezig over
de schoolloopbaan van de leerlingen in het secundair onderwijs. We kunnen
bijvoorbeeld nagaan of een leerling ooit van onderwijsvorm veranderde na
het krijgen van een B- of C-attest. De voorgaande paragrafen in acht
nemend, verwachten we dat er in West-Vlaanderen minder leerlingen zijn
die een vormovergang gemaakt hebben na het krijgen van een B- of C-attest.
In tabel 100 zien we dat dit inderdaad het geval is. Van de West-Vlaamse
leerlingen is een kleinere proportie in het verleden van onderwijsvorm
veranderd na het krijgen van een B- of C-attest.

TABEL 100: PROPORTIE VAN DE ZESDEJAARS DIE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS OOIT VAN ONDERWIJSVORM

VERANDERDEN NA HET KRIJGEN VAN EEN B- OF C-ATTEST

Jongens Meisjes Totaal
aantal proportie aantal proportie aantal proportie

Antwerpen 516 0,290 680 0,210 1196 0,244
Brabant 338 0,218 379 0,215 717 0,216
West-Vlaanderen 666 0,207 316 0,107 982 0,175
Oost-Vlaanderen 417 0,228 691 0,167 1108 0,190
Limburg 296 0,145 370 0,165 666 0,156
Totaal 2232 0,223 2436 0,178 4668 0,200
Bron: WOP
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Net zoals de differentiatie naar de onderwijsvormen in het secundair
onderwijs, is de overgang van secundair naar hoger onderwijs een belangrijk
moment in de studieloopbaan. De keuze of oriëntering die daar gebeurt,
heeft belangrijke gevolgen. In de rest van dit hoofdstuk staan we, vanuit
verschillende invalshoeken, stil bij deze overgang. We zoeken ook naar de
manier waarop de verschillende aspecten van dit keuzemoment een rol
kunnen spelen in het ontstaan van regionale verschillen in slaagpercentages
in het hoger onderwijs.

5.2 Selectie bij de overgang van secundair naar hoger onderwijs

Een eerste aspect van de overgang van secundair naar  hoger onderwijs, is
het aantal jongeren dat de stap zet naar het hoger onderwijs. Niet alle
leerlingen kiezen er immers voor om in het hoger onderwijs te gaan
studeren. Als er vanuit de provincies een differentiële selectie is naar het
hoger onderwijs, kan dit de regionale verschillen in slaagpercentages in het
hoger onderwijs beïnvloeden. Een beperktere selectie van leerlingen naar
het hoger onderwijs heeft mogelijk als gevolg dat de leerlingen die
doorstromen een selecte en sterkere groep vormen. Omgekeerd geldt dit ook:
als er vanuit Vlaams-Brabant bij voorbeeld een hoger percentage van de
leerlingen naar het hoger onderwijs gaat, dan kan dit de lagere
slaagpercentages van studenten uit Vlaams-Brabant verklaren.

Om een beeld te krijgen van de proportie van leerlingen die de stap naar het
hoger onderwijs zetten, vergelijken we de grootte van twee groepen
studenten met elkaar. De eerste groep zijn de leerlingen die in het
schooljaar 1998-1999 in de derde graad van het secundair onderwijs zaten.
Het zou nog beter zijn als we de laatstejaars apart zouden kunnen
selecteren, maar die informatie is minder gemakkelijk voorhanden (de cijfers
voor de derde graad halen we uit het Statistisch Jaarboek van het Vlaams
Onderwijs (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1999)). We nemen
alleen de leerlingen die les volgen in het gewoon secundair onderwijs, en
houden geen rekening met leerlingen uit het buitengewoon secundair
onderwijs of uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs. We vergelijken
deze groep met de studenten die in het schooljaar 1999-2000 in het eerste
jaar van het hoger onderwijs les volgden. De informatie voor die studenten
halen we uit de Databank Tertiair Onderwijs van 1999-2000. We beperken
ons tot de studenten die afstudeerden in het secundair onderwijs op het
einde van schooljaar 1998-1999 en die in 1999-2000 in het eerste jaar
hoger onderwijs ingeschreven waren. Voor de studenten uit het hoger
onderwijs meten we de provincie op basis van de vestigingsplaats van de
secundaire school waar de studenten hun diploma hebben behaald. Dat
moet wel, omdat de provincie in de gegevens voor het secundair onderwijs
ook de provincie van de school is. Alle studenten uit de tweede groep zitten
ook in de eerste groep, aangezien zij in 1998-1999 in het secundair
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onderwijs afstudeerden. Als er (in een bepaalde provincie) meer of minder
leerlingen doorstromen naar het hoger onderwijs, moet dit te merken zijn in
de verhouding tussen de twee groepen. De resultaten voor jongens en
meisjes staan in tabel 101, die voor alle studenten samen staan in tabel
102.

TABEL 101: DE OVERGANG VAN HET SECUNDAIR NAAR HET HOGER ONDERWIJS (APART VOOR JONGENS EN

MEISJES)

aantal lln in aantal studenten
3e graad gewoon hoger onderwijs recht

secundair onderwijs uit secundair
1998-1999 1999-2000 verhouding

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes
Antwerpen 20133 20389 4473 5746 0,222 0,282
Vlaams-Brabant 9177 8864 2148 2688 0,234 0,303
Brussel 1878 1944 397 502 0,211 0,258
West-Vlaanderen 14608 13897 3489 4021 0,239 0,289
Oost-Vlaanderen 16097 16013 3872 4671 0,241 0,292
Limburg 11155 10668 2135 2799 0,191 0,262
Totaal 73048 71775 16514 20427 0,226 0,285
Bron: DTO (1999-2000) en Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs (1998-1999)

TABEL 102 DE OVERGANG VAN HET SECUNDAIR NAAR HET HOGER ONDERWIJS (VOOR JONGENS EN MEISJES

SAMEN)

aantal lln in aantal studenten
3e graad gewoon hoger ondw recht
secundair ondw uit secundair

1998-1999 1999-2000 verhouding
Antwerpen 40522 10219 0,252
Vlaams-Brabant 18041 4836 0,268
Brussel 3822 899 0,235
West-Vlaanderen 28505 7510 0,263
Oost-Vlaanderen 32110 8543 0,266
Limburg 21823 4934 0,226
Totaal 144823 36941 0,255
Bron: DTO (1999-2000) en Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs (1998-1999)

In de eerste kolommen van deze tabellen staat het absolute aantal
studenten in een bepaalde groep. In de laatste kolommen staat de
verhouding (het quotiënt) tussen het aantal studenten in het hoger
onderwijs en het aantal in de derde graad van het secundair onderwijs. Een
grotere waarde voor deze ‘verhouding’ betekent dat er meer studenten
doorgestroomd zijn naar het hoger onderwijs. Het verschil tussen jongens en
meisjes in het doorstromen naar het hoger onderwijs is in alle provincies
aanwezig: meisjes stromen meer dan jongens door naar het hoger onderwijs.
Het verschil tussen jongens en meisjes is het sterkst in Limburg en
Antwerpen. In Brussel is er het kleinste verschil tussen jongens en meisjes.
Er zijn ook regionale verschillen in de doorstroming naar het hoger
onderwijs. Jongens en meisjes uit Brussel en Limburg zetten na het
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secundair onderwijs minder de stap om zich in te schrijven in het hoger
onderwijs. De waarden voor de andere provincies verschillen niet veel van
elkaar.

Als een algemene selectie in de overgang van secundair naar hoger
onderwijs een verklaring zou zijn voor de verschillen in slaagpercentages
tussen Brusselaars, West-Vlamingen en anderen, zouden we verwachten dat
er vanuit West-Vlaanderen een beperktere selectie van leerlingen naar het
hoger onderwijs gaat en vanuit Brussel een grotere selectie. Het tegendeel
blijkt waar te zijn: de selectie van leerlingen die naar het hoger onderwijs
gaan is kleiner in Brussel, in West-Vlaanderen ligt ze iets (maar niet veel)
boven het gemiddelde. De mate waarin post-secundair onderwijs wordt
aangevat kan dus geen verklaring bieden voor de regionale verschillen in
slaagpercentages in het hoger onderwijs, integendeel.

5.3 De studiekeuze in het hoger onderwijs

De keuze die leerlingen moeten maken op het einde van het secundair
onderwijs, is niet alleen een keuze voor het al dan niet volgen van hoger
onderwijs. De leerlingen moeten ook kiezen voor een specifieke richting in
het hoger onderwijs. Ook hier kunnen regionale verschillen optreden. Als
Brusselaars massaal voor ‘moeilijke’ richtingen kiezen, kan dat een
verklaring zijn voor hun lagere slaagpercentages. Voor de analyse van de
studiekeuze in het hoger onderwijs, gebruiken we vooral de gegevens uit de
Databank Tertiair Onderwijs. Eerst bekijken we de verschillen tussen de
drie types hoger onderwijs: hogeschoolopleidingen van één cyclus,
hogeschoolopleidingen van twee cycli en universitaire opleidingen. Daarna
gaan we nog dieper in op de studiekeuze en delen we de studierichtingen in
een aantal studiegebieden in.

5.3.1 Hogeschool één cyclus, hogeschool twee cycli, universiteit

In het hoger onderwijs kunnen we een belangrijk onderscheid maken tussen
hogeschoolopleidingen van 1 cyclus (HO1), hogeschoolopleidingen van 2
cycli (HO2) en universitaire opleidingen (UO). Om te beginnen gaan we de
studiekeuze na van de studenten die rechtstreeks uit het secundair
onderwijs komen. In tabel 103 zien we welk percentage van de studenten
voor elk van de drie types van opleidingen kiest (HO1, HO2 en UO). In
Vlaams-Brabant, maar veel sterker nog in Brussel, kiezen studenten meer
voor een universitaire opleiding en minder voor hogeschoolopleidingen van 1
cyclus. Limburgers en West-Vlamingen vertonen het omgekeerde
keuzepatroon: ze kiezen meer dan gemiddeld voor hogeschoolopleidingen
van 1 cyclus en minder voor universitaire opleidingen.

Deze vaststellingen zijn alleen maar interessant als er een verband is met de
slaagkans. De slaagpercentages voor de eerstejaars die recht uit het
secundair onderwijs komen, zijn ongeveer even hoog in de drie
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opleidingstypes. Voor de provincies apart zijn er echter wel verschillen
tussen de slaagpercentages in de verschillende opleidingstypes. In tabel 104
staat het gemiddelde slaagpercentage voor de studenten uit elke provincie,
opgesplitst naar type opleiding.

Voor provincies waarvan de studenten minder dan gemiddeld kiezen voor
een universitaire opleiding, ligt het slaagpercentage in universitaire
opleidingen hoger dan voor de hogeschoolopleidingen. Dit is het geval voor
Limburg en West-Vlaanderen. Hier lijkt dus wel een selectie-effect te spelen:
wanneer er een kleiner percentage van de studenten voor een universitaire
opleiding kiest, haalt deze groep betere resultaten dan de studenten in
hogeschoolopleidingen. We gaan er dan van uit dat de groep die voor de
universiteit kiest, een selectere groep is met alleen de betere leerlingen.

TABEL 103: REGIONALE VERSCHILLEN IN KEUZE VOOR HOGESCHOOLOPLEIDINGEN VAN ÉÉN CYCLUS,

HOGESCHOOLOPLEIDINGEN VAN TWEE CYCLI OF UNIVERSITAIRE OPLEIDINGEN

Hogeschool Hogeschool
1 cyclus 2 cycli Universiteit Totaal

Limburg aantal 3493 751 1515 5759
percentage 60,7 13,0 26,3 100

Antwerpen aantal 5501 1662 3260 10423
percentage 52,8 15,9 31,3 100

West-Vlaanderen aantal 4354 1185 2070 7609
percentage 57,2 15,6 27,2 100

Oost-Vlaanderen aantal 4361 1545 2848 8754
percentage 49,8 17,6 32,5 100

Vlaams-Brabant aantal 2995 1077 2207 6279
percentage 47,7 17,2 35,1 100

Brussel aantal 160 78 178 416
percentage 38,5 18,8 42,8 100

Totaal aantal 20864 6298 12078 39240
percentage 53,2 16,0 30,8 100

Bron: DTO

TABEL 104: AANTAL STUDENTEN EN GEMIDDELDE SLAAGPERCENTAGE PER TYPE HOGER ONDERWIJS

Hogeschool 1 cyclus Hogeschool 2 cycli Universiteit Totaal
slaag slaag slaag slaag

percen percen percen percen
aantal tage aantal tage aantal tage aantal tage

Limburg 3493 42,8 751 44,3 1515 50,6 5766 45,1
Antwerpen 5501 43,7 1662 45,1 3260 43,1 10505 43,4
West-Vlaanderen 4354 51,9 1185 55,5 2070 57,1 7609 53,9
Oost-Vlaanderen 4361 43,6 1545 44,9 2848 47,8 8764 45,1
Vlaams-Brabant 2995 45,3 1077 42,4 2207 44,0 6282 44,4
Brussel 160 39,4 78 38,5 178 38,8 417 38,8
Totaal 20986 45,4 6368 46,3 12272 47,5 39729 46,1
Bron: DTO

Voor West-Vlamingen en Limburgers ligt het slaagpercentage aan de
universiteit hoger dan hun gemiddelde slaagpercentage. We gaan er van uit
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dat dit komt doordat Limburgers en West-Vlamingen gemiddeld een
gemakkelijkere richting kiezen dan de studenten uit de andere provincies,
en dat daardoor alleen de meest bekwame studenten aan de universiteit
terecht komen. Bij de keuze tussen hogeschoolopleidingen van één cyclus,
hogeschoolopleidingen van twee cycli en universitaire opleidingen, nemen er
elk jaar een aantal studenten de verkeerde beslissing. Deze studenten
kiezen ‘te hoog’ en volgen een studierichting die ze niet tot een goed einde
kunnen brengen. Studenten die niet slagen, kunnen in het daaropvolgende
jaar eventueel een gemakkelijkere studierichting kiezen. Studenten die niet
slagen in het eerste jaar universitair onderwijs, kunnen het daarna
bijvoorbeeld proberen in een hogeschoolopleiding.

In sommige provincies (Limburg en West-Vlaanderen) kiest een kleinere
groep studenten voor de universiteit dan in andere provincies. Als deze
kleinere groep ook een sterkere groep is, zou dit niet alleen te merken zijn in
het slaagpercentage, maar ook in het kiezen voor een hogeschoolopleiding
na mislukking aan de universiteit. Als de studenten uit een bepaalde
provincie onrealistisch hoog mikken, zullen er meer studenten gedwongen
zijn om het volgende jaar een gemakkelijkere keuze te maken. Toegepast op
de eerstejaarsstudenten in de hogeschoolopleidingen van 1 cyclus,
verwachten we dat er in provincies waar de studenten gemiddeld ‘hoger’
mikken, meer eerstejaarsstudenten een mislukte universitaire carrière
achter de rug hebben.

TABEL 105: EERSTEJAARS IN HOGESCHOOLOPLEIDINGEN: WAAR WAREN ZE VORIG JAAR INGESCHREVEN?

geen
informatie universiteit hogeschool Totaal

Limburg aantal 4551 384 2088 7023
percentage 64,8 5,5 29,7 100

Antwerpen aantal 7679 1161 3842 12682
percentage 60,6 9,2 30,3 100

West-Vlaanderen aantal 5776 554 2186 8516
percentage 67,8 6,5 25,7 100

Oost-Vlaanderen aantal 6222 906 3125 10253
percentage 60,7 8,8 30,5 100

Vlaams-Brabant aantal 4309 800 2129 7238
percentage 59,5 11,1 29,4 100

Brussel aantal 272 45 146 463
percentage 58,7 9,7 31,5 100

Totaal aantal 28809 3850 13516 46175
percentage 62,4 8,3 29,3 100

Bron: DTO

In de Databank Tertiair Onderwijs is de nodige informatie aanwezig om deze
hypothese te testen. We weten immers waar de studenten het vorig
academiejaar ingeschreven waren. We nemen de eerstejaars uit alle
hogeschoolopleidingen en selecteren alleen de studenten die nog geen
diploma hoger onderwijs op zak hebben. Vervolgens kijken we welk
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percentage van deze studenten vorig jaar les volgde in het universitair
onderwijs. De resultaten staan in tabel 105.

Omdat Limburgers en West-Vlamingen ‘lager’ mikken met hun studiekeuze,
verwachten we dat er bij hen een kleiner deel in de hogescholen terecht
komt via een omweg (en een mislukking) in het universitair onderwijs. De
resultaten bevestigen deze verwachting: van de Limburgers en West-
Vlamingen in het eerste jaar van een hogeschoolopleiding, zijn er een paar
procentpunten minder die vorig jaar een universitaire opleiding volgden dan
bij de studenten uit andere provincies.

Het is dus plausibel dat het hogere slaagpercentage bij Limburgers en West-
Vlamingen in universitaire opleidingen, een gevolg is van de meer
realistische (‘lagere’) keuze die Limburgers en West-Vlamingen maken.

5.3.2 Analyse van de studiegebieden

Naast de keuze voor hogeschool (één of twee cycli) of universiteit, moeten
studenten natuurlijk ook een specifieke studierichting kiezen. Het is
mogelijk dat studenten uit andere provincies voor andere studierichtingen
opteren. Eventuele keuzeverschillen kunnen de regionale verschillen in
slaagpercentages beïnvloeden. Zo zou het kunnen dat West-Vlamingen een
hoger slaagpercentage halen omdat ze voor richtingen kiezen waar er
gemiddeld een hoger slaagpercentage is. In dit deel zullen we nagaan of het
hogere slaagpercentage van West-Vlamingen kan verklaard worden door
hun keuze voor gemakkelijke studierichtingen, en of het lagere
slaagpercentage van de Brusselaars kan verklaard worden door hun keuze
voor moeilijkere studierichtingen. We zoeken eveneens uit in welke
studiegebieden de regionale verschillen het grootst zijn.

Om te beginnen moeten we een fijnere opdeling maken van de
studierichtingen hoger onderwijs. We delen de studierichtingen op in een
aantal studiegebieden. We hebben ons daarvoor gedeeltelijk gebaseerd op de
studiegebieden die het Departement Onderwijs onderscheidt. De
hogeschoolopleidingen van 1 cyclus, de hogeschoolopleidingen van 2 cycli
en de universitaire opleidingen, zitten sowieso in aparte studiegebieden. De
precieze studiegebieden die wij onderscheiden staan in tabel 106.

Vervolgens gaan we na in welke van deze studiegebieden de
slaagpercentages het hoogst zijn, en of West-Vlamingen meer dan gemiddeld
in deze studiegebieden terug te vinden zijn. Hiervoor selecteren we de
eerstejaarsstudenten die recht uit het secundair onderwijs komen, en we
analyseren hun studiekeuze en slaagpercentages per studiegebied. In de
derde kolom van tabel 107 staat, voor elk studiegebied, het verschil (in
procentpunten) tussen het slaagpercentage in dit studiegebied en het
algemeen slaagpercentage voor alle studiegebieden samen. Een positief getal
betekent dat het slaagpercentage hoger ligt dan gemiddeld; een negatief
getal betekent dat het slaagpercentage lager ligt dan gemiddeld. In deze
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kolom zien we dus of een studiegebied gemiddeld een hoog of laag
slaagpercentage heeft.

TABEL 106: DE INDELING VAN STUDIERICHTINGEN IN STUDIEGEBIEDEN

Bedrijfsbeheer (HO1) Bedrijfsbeheer, communicatiebeheer,
secretariaatsbeheer, hotelbeheer, toegepaste
informatica

Technologie (HO1) Elektromechanica, hout, bouw, chemie, audiovisuele
techniek, multimedia- en communicatietechnologie

Onderwijs (HO1) Kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs
Sociaal-agogisch werk (HO1) Sociaal werk, orthopedagogie
Gezondheidszorg (HO1) Verpleegkunde, voedkunde, ergotherapie, laboratorium-

en voedingstechnologie, logopedie en audiologie
Restcategorie HO1 Architect-assistentie, interieurvormgeving, landschaps-

en tuinarchitectuur, landbouw en biotechnologie,
plastische kunsten, dans

Handelswetenschappen (HO2) Handelswetenschappen, handelsingenieur,
bestuurskunde

Industriële wetenschappen (HO2) Industriële wetenschappen, nautische wetenschappen
Kunst (HO2) Audiovisuele kunst, beeldende kunst, dramatische

kunst, muziek, restauratie
Toegepaste taalkunde (HO2) Vertaalkunde
Gezondheidszorg (HO2) Kinesitherapie, arbeidsorganisatie en gezondheid
Restcategorie HO2 Architectuur en productontwikkeling
Humane wetenschappen (UO) Wijsbegeerte, moraalwetenschappen,

godsdienstwetenschappen, geschiedenis,
kunstwetenschappen, musicologie

Psychologie en pol & soc (UO) Psychologische en pedagogische wetenschappen,
politieke en sociale wetenschappen

Rechten (UO) Rechten, notariaat, criminologie
Economie (UO) Economische wetenschappen, toegepaste economische

wetenschappen, handelsingenieur
Medisch (UO) Geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde,

farmaceutische wetenschappen
Exacte wetenschappen (UO) Wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde,

informatica, geologie, geografie, burgerlijk ingenieur,
bio-ingenieur, biomedische wetenschappen

Gezondheid (UO) Lichamelijke opvoeding, kinesitherapie, sociale
gezondheidswetenschappen

Taal- en letterkunde (UO) Romaanse talen, Germaanse talen, Klassieke talen,
Oosterse talen en culturen, Oost-Europese talen en
culturen, Afrikaanse talen en culturen, Arabistiek,
Sinologie, Japanologie

De vierde kolom in tabel 107 geeft eventuele verschillen in studiekeuze
tussen West-Vlamingen en andere studenten weer. In deze kolom
vergelijken we het percentage West-Vlamingen in een studierichting, met
het gemiddelde percentage studenten dat voor deze studierichting kiest. Een
positief cijfer betekent dat er relatief gezien meer West-Vlamingen voor dit
studiegebied kiezen. Het verschil is uitgedrukt in procentpunten.

Als het hogere slaagpercentage bij West-Vlamingen te maken heeft met hun
keuze voor ‘gemakkelijkere’ studierichtingen, moeten er meer West-
Vlamingen zitten in studierichtingen met een hoog slaagpercentage. Om dit
te testen, berekenen we gewoon een correlatie tussen kolom drie en kolom
vier in tabel 107. De correlatie bedraagt 0,06: er is dus geen verband tussen
het slaagpercentage in een studiegebied en het relatieve aantal West-
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Vlamingen dat er les volgt. De hypothese dat West-Vlamingen een hoger
slaagpercentage hebben omdat ze voor richtingen kiezen met een hoog
slaagpercentage, blijkt niet te kloppen.

TABEL 107: STUDIEKEUZE EN SLAAGPERCENTAGES VOOR EERSTEJAARSSTUDENTEN DIE RECHT UIT HET

SECUNDAIR ONDERWIJS KOMEN, MET SPECIALE AANDACHT VOOR WEST-VLAMINGEN

verschil tussen
verschil tussen % West- verschil tussen
slaag% in dit Vlamingen en slaag% West-

Totaal studiegebied algemeen % Vlamingen en
aantal en algemeen studenten in algemeen

studenten slaag% dit studiegebied slaag%
Bedrijfskunde (HO1) 7209 -3,2 -2,2 7,0
Technologie (HO1) 2679 -3,7 2,6 9,4
Onderwijs (HO1) 5518 0,2 0,4 3,9
Sociaal-agogisch werk (HO1) 2303 -2,9 1,0 4,6
Gezondheidszorg (HO1) 2422 7,4 1,1 7,9
Architectuur, kunst, biotechniek (HO1) 733 4,8 1,0 2,8
Handelswetenschappen (HO2) 1276 -1,1 -0,1 12,6
Industriële wetenschappen (HO2) 2347 0,0 0,2 9,0
Kunst (HO2) 1016 7,5 -0,4 7,8
Toegepaste taalkunde (HO2) 818 -8,3 -0,2 7,6
Gezondheidszorg (HO2) 281 -5,8 0,0 13,8
Architectuur, productontwikkeling (HO2) 560 5,5 -0,1 4,8
Humane wetenschappen (UO) 837 -2,1 0,1 1,6
Psychologie en pol & soc (UO) 2347 -2,5 -0,9 9,6
Rechten (UO) 1557 -4,8 -0,7 5,0
Economie (UO) 1834 0,2 -1,4 11,5
Medisch (UO) 777 18,2 0,1 10,3
Exacte wetenschappen (UO) 3044 4,2 -1,3 10,6
Gezondheid (UO) 680 1,8 0,2 10,7
Taal- en letterkunde (UO) 999 -0,2 0,3 11,4
Totaal 39237 7,6
Bron: DTO

Voor de Brusselse studenten voeren we een gelijkaardige analyse uit. We
moeten wel een grotere groep studenten selecteren, omdat er anders niet
genoeg Brusselaars bij zijn. We nemen alle studenten in de basisopleidingen
van hogescholen en universiteiten en doen dezelfde berekeningen als voor
de West-Vlamingen. De resultaten staan in tabel 108.

Als de studiekeuze van de Brusselaars een oorzaak zou zijn van hun slechte
prestaties, zouden we de Brusselaars meer moeten terugvinden in
studiegebieden met een laag slaagpercentage. Er is echter geen verband
tussen het slaagpercentage in een bepaald studiegebied, en het relatieve
aantal Brusselaars in dat studiegebied. De correlatie tussen kolom drie en
kolom vier in tabel 108 is 0,12 (wat verre van significant is).

In de laatste kolom van tabel 107 en tabel 108 staat het verschil tussen het
slaagpercentage van respectievelijk West-Vlamingen en Brusselaars,  en het
gemiddelde slaagpercentage (uitgedrukt in procentpunten). Deze laatste
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kolom leert ons in welke studierichtingen de West-Vlamingen en
Brusselaars sterker afwijken van het gemiddelde.

Uit de analyses lijkt het dus duidelijk dat het hogere slaagpercentage voor
West-Vlaanderen en het lagere slaagpercentage voor Brussel, niet toe te
schrijven zijn aan de keuze voor specifieke studierichtingen. Een strengere
toets hiervoor is echter het opnemen van de studiekeuze in een regressie-
model. De afhankelijke variabele is het al dan niet geslaagd zijn in de eerste
of tweede zittijd. We vertrekken van een basismodel waarin we alleen het
effect van de provincies (op het al dan niet geslaagd zijn) schatten. Dat
model vergelijken we met een regressie-model met de studiekeuze als extra
onafhankelijke variabele. We vergelijken de effectparameters voor de
provincies uit het basismodel, met de effectparameters voor de provincies in
het model mét de studiekeuze. Als de effecten van de provincies verschillen
tussen de twee modellen, nemen we aan dat de studiekeuze een verklaring
biedt voor dit verschil. Over de resultaten kunnen we echter kort zijn: de
effectparameters zijn bijna identiek in de twee modellen. Zoals verwacht
biedt de studiekeuze in het hoger onderwijs geen verklaring voor de
regionale verschillen in slaagkansen.

TABEL 108: STUDIEKEUZE EN SLAAGPERCENTAGES VOOR DE STUDENTEN UIT DE BASISOPLEIDINGEN, MET

SPECIALE AANDACHT VOOR BRUSSELAARS

verschil tussen
verschil tussen % Brus- verschil tussen
slaag% in dit selaars en slaag% Brus-

totaal studiegebied algemeen % selaars en
aantal en algemeen studenten in algemeen

studenten slaag% dit studiegebied slaag%
Bedrijfskunde (HO1) 27834 -2,2 -6,1 -7,6
Technologie (HO1) 8992 -3,0 -3,4 -0,2
Onderwijs (HO1) 17367 -3,4 -5,5 -0,6
Sociaal-agogisch werk (HO1) 8188 -1,1 -2,5 0,7
Gezondheidszorg (HO1) 9734 5,8 -2,2 0,1
Architectuur, kunst, biotechniek (HO1) 2659 2,6 -0,6 -10,2
Handelswetenschappen (HO2) 5744 -3,6 3,4 -19,4
Industriële wetenschappen (HO2) 9599 2,1 -3,0 -16,2
Kunst (HO2) 5458 -0,5 5,1 -5,6
Toegepaste taalkunde (HO2) 3106 -4,3 1,3 -6,6
Gezondheidszorg (HO2) 722 -17,1 -0,2 -14,3
Architectuur, productontwikkeling (HO2) 2340 1,6 0,0 -2,1
Humane wetenschappen (UO) 4459 -4,3 1,5 -4,6
Psychologie en pol & soc (UO) 10133 -0,7 3,2 -18,6
Rechten (UO) 8360 0,0 2,3 -16,2
Economie (UO) 6940 1,1 1,1 -12,0
Medisch (UO) 6816 11,6 2,7 -7,2
Exacte wetenschappen (UO) 11674 2,9 2,1 -15,3
Gezondheid (UO) 3146 2,8 0,1 -8,3
Taal- en letterkunde (UO) 4665 0,8 0,7 -10,9
Totaal 157936 -9,6
Bron: DTO
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5.4 De afstudeerrichting in het secundair onderwijs en slagen in het hoger
onderwijs

We hebben reeds verschillende aspecten van de studiekeuze in het
secundair en het hoger onderwijs bestudeerd. Nu leggen we het verband
tussen deze twee niveaus en gaan we op zoek naar de invloed van de
afstudeerrichting in het secundair onderwijs op de slaagkans in het hoger
onderwijs. Mogelijk zitten de West-Vlamingen in het secundair onderwijs in
‘sterke’ richtingen, waarvan de afgestudeerden een grote kans op slagen
hebben in het hoger onderwijs. Als de West-Vlamingen zich meer in
bepaalde ‘sterke’ richtingen in het secundair onderwijs bevinden, kan dat
een gedeeltelijke verklaring zijn voor het hogere slaagpercentage van de
West-Vlaamse studenten in het hoger onderwijs. Voor Brussel kunnen we
dezelfde redenering maken, maar dan in omgekeerde vorm. Als Brusselaars
in het secundair onderwijs meer kiezen voor ‘zwakke’ richtingen, kan dat
een verklaring zijn voor hun lagere slaagpercentages in het hoger onderwijs.

We onderwerpen deze hypothesen aan een test met gegevens uit de
Databank Tertiair Onderwijs. Er is in die databank immers informatie
aanwezig over de studierichting die de studenten gevolgd hebben in het
laatste jaar secundair onderwijs. We beperken onze analyse tot de
studenten uit hogescholen en studenten uit de eerste cyclus van
universitaire opleidingen. Bij de andere groepen van studenten zijn er te veel
ontbrekende gegevens over de afstudeerrichting SO om ze in de analyse op
te nemen. Ook voor de groep die we selecteren (hogescholen en universiteit
eerste cyclus), ontbreekt voor 15 procent van de studenten de
afstudeerrichting in het secundair onderwijs. Er blijven wel nog meer dan
118.000 studenten over in de analyse.

We maken om te beginnen een onderscheid naar de onderwijsvorm waarin
de studenten afgestudeerd zijn. In tabel 109 geven we voor elke provincie (1)
hoeveel studenten hun diploma secundair in een bepaalde onderwijsvorm
behaald hebben, (2) het percentage van alle studenten uit een bepaalde
provincie, dat in een bepaalde onderwijsvorm afstudeerde, en (3) het
slaagpercentage (in eerste en tweede zittijd samen) in het hoger onderwijs
voor elk van de onderscheiden groepen. De provincie is hier de provincie
waar de student woont.

De analyse van de slaagpercentages legt een interessante dynamiek bloot.
Voor de studenten die in het ASO afstudeerden, is het slaagpercentage van
de West-Vlamingen 4,7 procentpunten hoger dan het gemiddelde. Voor de
studenten die in het TSO hun diploma secundair onderwijs behaalden, is
het slaagpercentage van de West-Vlamingen 7 procentpunten hoger. West-
Vlamingen uit het TSO doen het dus opvallend goed. Dit resultaat komt
overeen met de prestaties die West-Vlaamse TSO-studenten in het
secundair onderwijs behalen. In het begin van dit hoofdstuk vonden we dat
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de West-Vlaamse TSO-leerlingen het veel beter doen dan de TSO-leerlingen
uit andere provincies op de toetsen van het  PISA2000- en het TIMSS-
onderzoek. Ook behalen de West-Vlaamse TSO-leerlingen opvallend weinig
B- en C-attesten. De betere studieprestaties van de West-Vlamingen (die in
dit rapport al uitgebreid besproken werd) is dus veel meer uitgesproken voor
de TSO-leerlingen.

TABEL 109: HET VERBAND TUSSEN DE ONDERWIJSVORM WAARIN STUDENTEN AFSTUDEERDEN IN HET

SECUNDAIR ONDERWIJS, EN DE SLAAGKANS IN HET HOGER ONDERWIJS (STUDENTEN UIT DE

HOGESCHOLEN EN UIT DE EERSTE CYCLUS VAN DE UNIVERSITEITEN)

ASO TSO KSO BSO Totaal
Limburg aantal (1) 9893 5810 408 354 16465

percentage (2) 60,1 35,3 2,5 2,2 100,0
slaagpercentage (3) 71,9 59,6 59,5 27,6 66,3

Antwerpen aantal (1) 19688 10137 885 687 31397
percentage (2) 62,7 32,3 2,8 2,2 100,0
slaagpercentage (3) 70,4 58,8 60,7 36,8 65,6

West-Vlaanderen aantal (1) 14143 7581 574 323 22621
percentage (2) 62,5 33,5 2,5 1,4 100,0
slaagpercentage (3) 76,9 68,0 68,2 42,9 73,2

Oost-Vlaanderen aantal (1) 18858 7442 635 399 27334
percentage (2) 69,0 27,2 2,3 1,5 100,0
slaagpercentage (3) 71,8 60,0 66,2 38,3 68,0

Vlaams-Brabant aantal (1) 13944 4700 467 334 19445
percentage (2) 71,7 24,2 2,4 1,7 100,0
slaagpercentage (3) 71,4 58,6 61,6 31,1 67,4

Brussel aantal (1) 893 216 52 27 1188
percentage (2) 75,2 18,2 4,4 2,3 100,0
slaagpercentage (3) 64,4 43,3 55,8 22,2 59,2

Totaal aantal 77419 35886 3021 2124 118450
percentage 65,4 30,3 2,6 1,8 100,0
slaagpercentage 72,2 61,0 63,2 35,4 67,9

(1) aantal studenten dat in deze onderwijsvorm afstudeerde (2) percentage van alle studenten uit
deze provincie die in deze onderwijsvorm afstudeerden (3) slaagpercentage in het hoger onderwijs
voor deze groep
Bron: DTO

Ook bij de Brusselaars is de afwijking van het gemiddelde groter voor
studenten die hun diploma secundair onderwijs behaalden in het TSO.
Brusselse studenten met een ASO-achtergrond hebben een slaagpercentage
dat bijna 8 procentpunten lager ligt dan het gemiddelde. Voor de studenten
met een TSO-achtergrond bedraagt dit verschil bijna 18 procentpunten. De
slechte prestatie van Brusselse TSO-leerlingen in het hoger onderwijs kan
een gevolg zijn van het feit dat zeer veel Brusselaars voor het ASO kiezen.
De leerlingen die dan nog overblijven in het TSO en het BSO, zijn
waarschijnlijk door het cascade-systeem gegaan en vormen een veel
zwakkere groep dan in de andere provincies.

In de volgende stap verfijnen we de categorieën voor de studierichting die de
studenten in het secundair onderwijs gevolgd hebben. Voor het ASO nemen
we bijna alle bestaande studierichtingen als aparte categorie over. Dat kan,
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omdat er heel veel studenten uit het ASO komen en het aantal ASO-
richtingen beperkt is. Alle studierichtingen van het KSO worden
samengenomen in één categorie. Deze categorie bevat te weinig studenten
om nog verder opgesplitst te worden. Hetzelfde geldt voor het BSO: alle
richtingen van het BSO worden in één categorie gebundeld. In het TSO
worden de studierichtingen waarvan er voldoende vertegenwoordigers in het
hoger onderwijs zitten, als aparte categorie behouden. Soms hebben we voor
het TSO verschillende studierichtingen die thematisch bij elkaar aansluiten,
in één categorie samengebracht. Uiteindelijk blijven er nog een aantal TSO-
richtingen over die moeilijk in categorieën in te delen zijn, en waarvan we
een restcategorie maken.

We willen in de eerste plaats weten of de richting die de studenten in het
secundair onderwijs gevolgd hebben, iets te maken heeft met de regionale
verschillen in slaagpercentages in het hoger onderwijs. We zijn hierbij
voornamelijk geïnteresseerd in de West-Vlaamse en Brusselse studenten,
omdat zij respectievelijk beter en slechter presteren in het hoger onderwijs.
Voor de Brusselse studenten kunnen we de hypothese niet toetsen, omdat
er te weinig Brusselse studenten in de databank aanwezig zijn (er zijn
gemiddeld slechts een paar tientallen studenten per categorie). We voeren
daarom de analyse alleen uit voor de West-Vlamingen.

tabel 110 is gelijkaardig aan de tabellen die we eerder presenteerden in
verband met de studiekeuze van de studenten in het hoger onderwijs. In
kolom drie staat het verschil tussen het algemeen slaagpercentage in het
hoger onderwijs en het slaagpercentage voor studenten die in een bepaalde
richting in het secundair onderwijs afgestudeerd zijn. Het zal niemand
verbazen dat de studenten die in het secundair onderwijs klassieke talen
gevolgd hebben, de hoogste slaagpercentages halen. Kolom vier geeft een
beschrijving van de achtergrond van de West-Vlaamse studenten in het
hoger onderwijs in het academiejaar 1999-2000. Het cijfer in kolom vier is
het verschil (in procentpunten) tussen het algemeen percentage en het
percentage West-Vlamingen dat afkomstig is uit een bepaalde studierichting
in het secundair onderwijs. Een positief getal betekent dat de West-
Vlamingen procentueel gezien méér uit deze studierichting komen. We
vinden het patroon terug dat we al kennen: West-Vlaamse studenten in het
hoger onderwijs zijn minder afkomstig uit het ASO en meer uit het TSO.

Voor de rest zijn er weinig opzienbarende resultaten. West-Vlamingen
komen niet meer dan anderen uit díe studierichtingen van het secundair
onderwijs die een grote slaagkans in het hoger onderwijs voorspellen. De
correlatie tussen kolom drie en kolom vier is 0,08 (dus nagenoeg
onbestaande). Er zitten minder West-Vlamingen in het hoger onderwijs die
een achtergrond hebben in klassieke, talen, moderne talen of
menswetenschappen. Wat het ASO betreft, zijn de West-Vlaamse studenten
vaker afgestudeerd in de richting wiskunde-wetenschappen. Oud nieuws is
dat ze ook vaker een achtergrond in het TSO hebben. West-Vlamingen lijken
dus eerder ‘wetenschappelijk-technisch’ te kiezen: niet alleen in het
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technisch secundair onderwijs, maar ook in het algemeen secundair
onderwijs.

TABEL 110: DE AFSTUDEERRICHTING IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS EN DE SLAAGKANS IN HET HOGER

ONDERWIJS (STUDENTEN UIT DE HOGESCHOLEN EN UIT DE EERSTE CYCLUS VAN DE

UNIVERSITEITEN)

verschil tussen
verschil tussen % West- verschil tussen

slaag% voor Vlamingen en slaag% West-
totaal deze richting algemeen % Vlamingen en
aantal en algemeen studenten in algemeen

studenten slaag% deze richting slaag%
Grieks-Latijn 2051 8,0 -0,1 2,0
Klassieke talen met wiskunde 7850 10,8 -0,6 2,1
Klassieke talen met wetenschappen 4063 6,8 -0,3 4,7
Latijn-Moderne talen 5818 2,1 -0,4 2,9
Wiskunde-wetenschappen 13229 7,6 0,9 4,0
Moderne talen-wiskunde 4210 5,5 -0,8 9,4
Economie-wiskunde 8323 6,7 0,2 4,9
Economie-moderne talen 16401 1,4 0,5 4,9
Moderne talen-wetenschappen 5602 3,7 -0,8 6,8
Menswetenschappen 8729 -3,0 -1,3 5,5
Sport-wetenschappen 1138 -3,3 -0,2 -1,4
Steiner 256 -6,6 -0,1 -0,6
KSO 3038 -4,8 0,0 5,0
BSO 2147 -32,4 -0,4 7,4
Informatica 4135 -6,4 0,1 10,2
Elektro-mechanica, electriciteit, elektronica 3981 -2,6 0,1 7,5
Handel 5962 -7,4 -0,2 9,1
Industriële wetenschappen 2597 7,5 0,4 7,4
Secretariaat-talen 2768 -13,5 0,4 4,9
Sociale en technische wetenschappen 4521 -7,4 0,3 5,9
Techniek-wetenschappen 1955 2,7 0,6 6,1
Verpleegaspiranten 1388 -4,3 -0,2 3,4
Toerisme, onthaal, PR 1242 -21,6 -0,2 2,8
Sport 1078 -16,9 0,2 5,0
Praktijk, technieken 2242 -17,6 0,7 9,8
Andere TSO-richting 4060 -7,5 1,0 4,3
Totaal 118784 5,3
Bron: DTO

De hogere slaagpercentages van West-Vlamingen zijn het meest
uitgesproken bij de studenten die informatica gestudeerd hebben in het
secundair onderwijs. Dat het verschil ook groter is in andere TSO-
richtingen, wisten we al.

Wat West-Vlaanderen betreft, suggereert tabel 110 dus weinig invloed van
de afstudeerrichting van het secundair onderwijs. Toch testen we in een
regressie-analyse de invloed van de afstudeerrichting op de slaagkans in het
hoger onderwijs (en op de regionale verschillen in die slaagkansen). We
vertrekken van een model waarin alleen de provincies als onafhankelijke
variabelen opgenomen zijn. De afhankelijke variabele is het al dan niet
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geslaagd zijn in eerste of tweede zittijd. We vergelijken de effectparameters
van de provincies vóór en ná dat we de afstudeerrichting in het model
opnemen.

Het effect van West-Vlaanderen verandert niet door de toevoeging van de
afstudeerrichting SO aan het model. Dat wil zeggen dat het hogere
slaagpercentage van West-Vlamingen niet kan worden toegeschreven aan
het feit dat West-Vlamingen ‘sterke’ richtingen zouden gevolgd hebben in
het secundair onderwijs. Het lagere slaagpercentage voor studenten die
wonen in Brussel stijgt van -0,074 naar –0,081 procentpunten wanneer we
de afstudeerrichting aan het model toevoegen. Brusselaars komen vaker dan
gemiddeld uit het ASO, maar hebben minder goede prestaties dan we op
basis van die achtergrond zouden verwachten (resultaten niet
gepresenteerd).

5.5 Keuzeproces bij overgang van secundair naar hoger onderwijs

Bij het onderzoek naar drop-out in het eerste jaar hoger onderwijs waren de
onderzoekers geïnteresseerd in het keuzeproces van jongeren bij de
overgang van secundair naar hoger onderwijs. Op basis van een model van
Tinto (1993) verwacht men dat een ‘goede’  studiekeuze de kans op slagen
vergroot. Een eerste aspect van studiekeuze zijn de keuzemotieven. Uit
eerder onderzoek was gebleken dat een extrinsieke motivatie (dus niet
gericht op de inhoud van wat men gaat studeren) samengaat met minder
kans op slagen (Simons, 1996 in Lacante, Lens et al., 2002). Om de
keuzemotieven van de studenten te achterhalen, werden drie schalen in de
vragenlijst opgenomen: ‘sociale’ keuzemotieven, ‘materiële’ keuzemotieven
en motieven die de persoonlijke ontwikkeling voorop stellen. Keuzemotieven
worden door Lacante, Lens en collega’s (2002) gezien als een concrete
operationalisatie van ‘levenswaarden’. Daarom werden ook vragen over
levenswaarden in de vragenlijst opgenomen. Bij de levenswaarden worden
dezelfde drie categorieën onderscheiden: sociale levenswaarden, materiële
levenswaarden, en levenswaarden die de nadruk leggen op persoonlijke
ontwikkeling. In tabel 111 en tabel 112 staan de gemiddelde scores voor de
provincies op de drie schalen voor ‘keuzemotieven’ en de drie schalen voor
‘levenswaarden’. Er zijn weinig verschillen tussen de provincies, maar we
zien wel dat de Brusselaars en de Oost-Vlamingen iets meer belang hechten
aan materiële keuzemotieven en levenswaarden.

In een regressie-analyse gaan we na of de (kleine) verschillen in
keuzemotieven en levenswaarden iets te maken hebben met regionale
verschillen in studieprestaties. In tabel 113 staat het basismodel dat alleen
het effect van de provincies schat. De effectparameters voor de provincies in
dit model vergelijken we met de effectparameters in het model waar ook de
levenswaarden en keuzemotieven als onafhankelijke variabelen opgenomen
zijn. Dit model staat in tabel 114. Het enige significante effect van
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levenswaarden of keuzemotieven, vinden we voor de studenten die het
materiële hoog in het vaandel dragen. Een nadruk op materiële waarden of
keuzemotieven gaat samen met een lagere slaagkans op het einde van het
academiejaar. Dat geldt zowel voor de levenswaarden als voor de
keuzemotieven, maar als we beide variabelen in het model opnemen, hebben
alleen de materiële levenswaarden een significant effect op het al dan niet
slagen.

TABEL 111: GEMIDDELDE SCORES VOOR 'KEUZEMOTIEVEN', NAAR PROVINCIE

persoonlijke
sociaal materieel ontwikkeling

Limburg gemiddelde 2,87 2,26 3,43
aantal studenten 405 403 404

Antwerpen gemiddelde 2,82 2,30 3,49
aantal studenten 593 594 594

West-Vlaanderen gemiddelde 2,77 2,37 3,46
aantal studenten 213 212 213

Oost-Vlaanderen gemiddelde 2,83 2,50 3,50
aantal studenten 242 243 241

Vlaams Brabant gemiddelde 2,80 2,42 3,43
aantal studenten 1495 1491 1492

Brussel gemiddelde 2,87 2,51 3,40
aantal studenten 155 155 155

Totaal gemiddelde 2,82 2,38 3,45
aantal studenten 3103 3098 3099

Bron: Drop-out

TABEL 112: GEMIDDELDE SCORES VOOR 'LEVENSWAARDEN', NAAR PROVINCIE

persoonlijke
sociaal materieel ontwikkeling

Limburg gemiddelde 3,58 3,02 3,44
aantal studenten 405 405 405

Antwerpen gemiddelde 3,56 3,00 3,45
aantal studenten 593 593 593

West-Vlaanderen gemiddelde 3,50 3,00 3,41
aantal studenten 215 215 214

Oost-Vlaanderen gemiddelde 3,56 3,12 3,42
aantal studenten 243 243 243

Vlaams Brabant gemiddelde 3,53 3,05 3,36
aantal studenten 1498 1498 1498

Brussel gemiddelde 3,51 3,13 3,41
aantal studenten 155 155 155

Totaal gemiddelde 3,54 3,04 3,40
aantal studenten 3109 3109 3108

Bron: Drop-out
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TABEL 113: BASISMODEL DROP-OUT

standaard-
b fout bèta sign

constante 0,541 0,012 0,000
Limburg -0,019 0,023 -0,026 0,420
Antwerpen -0,028 0,020 -0,043 0,174
West-Vlaanderen 0,121 0,030 0,149 0,000
Oost-Vlaanderen 0,113 0,029 0,142 0,000
Brussel -0,115 0,035 -0,136 0,001
R2: 0,016: Bron: Drop-out

TABEL 114: DROP-OUT: INVLOED LEVENSWAARDEN OP HET SLAGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

standaard-
b fout bèta sign

constante 0,879 0,056 0,000
Limburg -0,023 0,023 -0,033 0,313
Antwerpen -0,034 0,020 -0,052 0,096
West-Vlaanderen 0,115 0,030 0,141 0,000
Oost-Vlaanderen 0,122 0,029 0,153 0,000
Brussel -0,107 0,034 -0,126 0,002
materiële levenswaarden -0,110 0,018 -0,110 0,000
R2: 0,028; Bron: Drop-out

De effecten van de provincies wijzigen echter slechts heel licht door het
toevoegen van de materiële levenswaarden aan het model. Oost-Vlamingen23

halen ondanks hun iets grotere nadruk op materiële levenswaarden, toch
goede resultaten. Het hogere slaagpercentage van de Oost-Vlamingen is nu
12,2 in plaats van 11,3 procentpunten. Ook Brusselaars hebben iets hogere
materiële levenswaarden: deze verklaren 7 procent van het lagere
slaagpercentage van de Brusselse studenten. De effectparameter voor
Brussel daalt van 0,115 tot 0,107. De iets kleinere nadruk van West-
Vlamingen op materiële levenswaarden verklaart 5 procent van de grotere
slaagkans van de West-Vlamingen. Deze motieven en waarden dragen dus
slechts in zeer geringe tot nagenoeg verwaarloosbare mate bij tot het
verklaren van regionale verschillen in slaagpercentages in het hoger
onderwijs.

Een andere factor die de studiekeuze beïnvloed, is het bespreken van deze
keuze met anderen. Aan de studenten uit het drop-outonderzoek werd
gevraagd met welke mensen zij hun studiekeuze besproken hadden en of dit
hun keuze had beïnvloed. Er worden 7 categorieën van mensen
onderscheiden: ouders, familie, vrienden, iemand van PMS (nu CLB),
leerkrachten, iemand die het beroep uitoefent, en iemand die de
studierichting volgt. Het percentage van studenten binnen elke provincie dat

                                          
23 Bij de codering van de provincies in het drop-outonderzoek laten we Vlaams-Brabant

wegvallen. Voor alle andere databanken is dat Oost-Vlaanderen.



HOOFDSTUK 5: SELECTIE, KEUZE EN ORIËNTERING

[128]

de studiekeuze met deze mensen besproken had, vinden we in tabel 115 tot
en met tabel 121.

TABEL 115: STUDIEKEUZE BESPROKEN MET OUDERS?

besproken met ouders?
niet besproken wel besproken Totaal

Limburg aantal 59 346 405
percentage 14,6 85,4 100

Antwerpen aantal 72 522 594
percentage 12,1 87,9 100

West-Vlaanderen aantal 19 196 215
percentage 8,8 91,2 100

Oost-Vlaanderen aantal 38 204 242
percentage 15,7 84,3 100

Vlaams Brabant aantal 218 1276 1494
percentage 14,6 85,4 100

Brussel aantal 31 123 154
percentage 20,1 79,9 100

Totaal aantal 437 2667 3104
percentage 14,1 85,9 100

Bron: Drop-out

TABEL 116: STUDIEKEUZE BESPROKEN MET FAMILIE?

besproken met familie?
niet besproken wel besproken Totaal

Limburg aantal 283 120 403
percentage 70,2 29,8 100

Antwerpen aantal 398 195 593
percentage 67,1 32,9 100

West-Vlaanderen aantal 135 80 215
percentage 62,8 37,2 100

Oost-Vlaanderen aantal 167 75 242
percentage 69,0 31,0 100

Vlaams Brabant aantal 1051 445 1496
percentage 70,3 29,7 100

Brussel aantal 114 41 155
percentage 73,5 26,5 100

Totaal aantal 2148 956 3104
percentage 69,2 30,8 100

Bron: Drop-out
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TABEL 117: STUDIEKEUZE BESPROKEN MET VRIENDEN?

besproken met vrienden?
niet besproken wel besproken Totaal

Limburg aantal 99 306 405
percentage 24,4 75,6 100

Antwerpen aantal 124 468 592
percentage 20,9 79,1 100

West-Vlaanderen aantal 48 167 215
percentage 22,3 77,7 100

Oost-Vlaanderen aantal 61 181 242
percentage 25,2 74,8 100

Vlaams Brabant aantal 383 1113 1496
percentage 25,6 74,4 100

Brussel aantal 54 100 154
percentage 35,1 64,9 100

Totaal aantal 769 2335 3104
percentage 24,8 75,2 100

Bron: Drop-out

TABEL 118: STUDIEKEUZE BESPROKEN MET IEMAND VAN PMS?

besproken met iemand van PMS?
niet besproken wel besproken Totaal

Limburg aantal 202 201 403
percentage 50,1 49,9 100

Antwerpen aantal 329 263 592
percentage 55,6 44,4 100

West-Vlaanderen aantal 95 120 215
percentage 44,2 55,8 100

Oost-Vlaanderen aantal 143 99 242
percentage 59,1 40,9 100

Vlaams Brabant aantal 963 531 1494
percentage 64,5 35,5 100

Brussel aantal 116 39 155
percentage 74,8 25,2 100

Totaal aantal 1848 1253 3101
percentage 59,6 40,4 100

Bron: Drop-out

Studenten bespreken hun studiekeuze het meest met hun ouders en
vrienden. Respectievelijk 75 en 86 procent van de studenten heeft met
zijn/haar ouders of vrienden overlegd over de studiekeuze in het hoger
onderwijs. Uit de kruistabellen blijkt dat West-Vlamingen meer over hun
studiekeuze overlegd hebben dan studenten uit andere provincies. Het
verschil tussen het percentage West-Vlamingen dat overleg pleegde en het
algemeen percentage, is het grootst bij ouders, familie, maar vooral bij het
PMS. Gemiddeld bespreekt 40 procent van de studenten zijn/haar
studiekeuze met iemand van het PMS (nu CLB), in West-Vlaanderen is dit
55 procent. We moeten er wel rekening mee houden dat de West-Vlamingen
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die in Leuven of Brussel studeren24 waarschijnlijk niet representatief zijn
voor alle West-Vlamingen in het hoger onderwijs. We vermoeden dat
studenten voor wie de afstand tussen wonen en studeren groter is, hun
keuze beter overwogen hebben. Toch kan dit niet de volledige verklaring zijn
voor het merkelijk grotere percentage West-Vlamingen dat met het PMS
heeft overlegd. Limburg ligt immers ook niet dicht bij Brussel of Leuven, en
de Limburgers die in Brussel of Leuven studeren, zijn ook niet representatief
voor alle Limburgers in het hoger onderwijs. Toch zien we dat het verschil
tussen West-Vlamingen en Limburgers (voor wat betreft het percentage dat
met het PMS overlegd heeft) nog 6 procentpunten bedraagt. Verder vestigen
we nog de aandacht op het dramatisch lage percentage van de Brusselaars
dat overlegd heeft met het PMS: slechts 25 procent.

TABEL 119: STUDIEKEUZE BESPROKEN MET EEN LEERKRACHT?

besproken met een leerkracht?
niet besproken wel besproken Totaal

Limburg aantal 180 225 405
percentage 44,4 55,6 100

Antwerpen aantal 275 319 594
percentage 46,3 53,7 100

West-Vlaanderen aantal 89 126 215
percentage 41,4 58,6 100

Oost-Vlaanderen aantal 121 122 243
percentage 49,8 50,2 100

Vlaams Brabant aantal 749 741 1490
percentage 50,3 49,7 100

Brussel aantal 79 76 155
percentage 51,0 49,0 100

Totaal aantal 1493 1609 3102
percentage 48,1 51,9 100

Bron: Drop-out

De verschillen tussen de provincies zijn het grootst voor het al dan niet
besproken hebben van de studiekeuze met iemand van het PMS (nu CLB).
Daarom gaan we ook na wat de invloed is van de bespreking met iemand van
het PMS op de studiekeuze van de studenten. In tabel 122 staat in hoeverre
studenten denken dat hun studiekeuze beïnvloed is door hun contact met
het PMS. Eerder vonden we al dat West-Vlamingen veruit het meest overlegd
hebben met het PMS. Nu blijkt dat binnen de groep die overlegd heeft met
het PMS, het ook nog eens de West-Vlamingen zijn die vinden dat ze het
sterkst beïnvloed zijn door hun contact met het PMS.

                                          
24 In het drop-outonderzoek werden studenten uit Leuvense en Brusselse instellingen

bevraagd.
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TABEL 120: STUDIEKEUZE BESPROKEN MET IEMAND DIE BEROEP UITOEFENT?

besproken met iemand die beroep uitoefent?
niet besproken wel besproken Totaal

Limburg aantal 231 174 405
percentage 57,0 43,0 100

Antwerpen aantal 329 264 593
percentage 55,5 44,5 100

West-Vlaanderen aantal 116 97 213
percentage 54,5 45,5 100

Oost-Vlaanderen aantal 140 103 243
percentage 57,6 42,4 100

Vlaams Brabant aantal 919 575 1494
percentage 61,5 38,5 100

Brussel aantal 85 70 155
percentage 54,8 45,2 100

Totaal aantal 1820 1283 3103
percentage 58,7 41,3 100

Bron: Drop-out

TABEL 121: STUDIEKEUZE BESPROKEN MET IEMAND DIE DEZE STUDIE VOLGT?

besproken met iemand uit deze studierichting?
niet besproken wel besproken Totaal

Limburg aantal 206 198 404
percentage 51,0 49,0 100

Antwerpen aantal 288 306 594
percentage 48,5 51,5 100

West-Vlaanderen aantal 97 118 215
percentage 45,1 54,9 100

Oost-Vlaanderen aantal 121 121 242
percentage 50,0 50,0 100

Vlaams Brabant aantal 751 743 1494
percentage 50,3 49,7 100

Brussel aantal 81 74 155
percentage 52,3 47,7 100

Totaal aantal 1544 1560 3104
percentage 49,7 50,3 100

Bron: Drop-out

Deze resultaten suggereren dat de studiekeuzebegeleiding in West-
Vlaanderen op een meer overlegde manier verloopt dan in de andere
provincies25. Uit eerder gepresenteerde analyses bleek dat West-Vlamingen
minder voor universitair onderwijs kiezen. Er zijn ook minder West-
Vlamingen die na een mislukt avontuur in het universitair onderwijs,
overstappen naar een hogeschoolopleiding. Misschien zorgt een betere
studiekeuzebegeleiding van bij de aanvang voor een realistischer
studiekeuze, wat bijdraagt tot het hogere slaagpercentage van West-
Vlamingen. Deze mogelijkheid wordt nu getoetst.

                                          
25 Althans voor wat de laatste contacten voor de overstap naar het hoger onderwijs

betreft.
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We gaan het effect na van het al dan niet besproken hebben van de
studiekeuze, op de slaagkans. Voor elke categorie van mensen (ouders,
PMS, leerkrachten…) maken we een dummy-variabele die de studenten die
niet met deze mensen over hun studiekeuze gesproken hebben,
onderscheidt van de studenten die dit wel hebben gedaan. Deze dummy-
variabelen brengen we in in een regressie-analyse met het al dan niet
geslaagd zijn als afhankelijke variabele. We gaan ook na of de verschillen in
het overleg dat studenten plegen over hun studiekeuze, een verklaring
kunnen bieden voor de regionale verschillen in slaagpercentages. Hiervoor
vergelijken we de effectparameters voor de provincies vóór en ná het
opnemen van de zojuist genoemde dummy-variabelen. We presenteren de
modellen respectievelijk in tabel 123 en tabel 124.

TABEL 122: INVLOED PMS OP STUDIEKEUZE VOLGENS STUDENTEN

niet echt beïnvloed of
niet beïnvloed beïnvloed sterk beïnvloed Totaal

Limburg aantal 96 63 42 201
percentage 47,8 31,3 20,9 100

Antwerpen aantal 147 76 40 263
percentage 55,9 28,9 15,2 100

West-Vlaanderen aantal 56 39 25 120
percentage 46,7 32,5 20,8 100

Oost-Vlaanderen aantal 51 33 15 99
percentage 51,5 33,3 15,2 100

Vlaams Brabant aantal 266 163 102 531
percentage 50,1 30,7 19,2 100

Brussel aantal 24 8 7 39
percentage 61,5 20,5 17,9 100

Totaal aantal 640 382 231 1253
percentage 51,1 30,5 18,4 100

Bron: Drop-out

TABEL 123: BASISMODEL DROP-OUT: EFFECT PROVINCIES

standaard-
b fout bèta sign

constante 0,543 0,012 0
Limburg -0,023 0,023 -0,032 0,333
Antwerpen -0,030 0,020 -0,046 0,142
West-Vlaanderen 0,124 0,030 0,153 0,000
Oost-Vlaanderen 0,114 0,029 0,144 0,000
Brussel -0,114 0,035 -0,134 0,001
R2: 0,016; Bron: Drop-out

Alleen het al dan niet besproken hebben van de studiekeuze met ouders,
familie of PMS, heeft een significante invloed op het studieresultaat. De drie
andere dummy-variabelen hebben geen significant effect (en werden daarom
uit het model weggelaten). Zoals verwacht hebben studenten die met veel
mensen over hun studiekeuze spreken, een grotere kans op slagen.
Studenten die niet met hun ouders overlegd hebben over hun studiekeuze,
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slagen 12 procentpunten minder in het eerste jaar hoger onderwijs (in
vergelijking met de studenten die wel met hun ouders overlegd hebben).

Bij de West-Vlamingen is er een hoger percentage studenten dat zijn
studiekeuze besproken heeft met ouders, familie, of iemand van het PMS
(nu CLB). Dat verschil verklaart 14 procent van het hogere slaagpercentage
van de West-Vlamingen in het drop-outonderzoek (de effectparameter voor
West-Vlaanderen zakt van 0,124 naar 0,107). De Brusselaars zeggen minder
overlegd te hebben met hun ouders, familie, of met iemand van het PMS.
Hun lagere slaagpercentage kan voor 15 procent aan dit gebrek aan overleg
toegeschreven worden (de effectparameter is van -0,114 gedaald tot -0,097).

TABEL 124: DROP-OUT: EFFECT PROVINCIES GECONTROLEERD VOOR 'OVERLEG IVM STUDIEKEUZE'

standaard-
b fout bèta sign

constante 0,403 0,025 0,000
Limburg -0,026 0,023 -0,036 0,273
Antwerpen -0,034 0,020 -0,053 0,090
West-Vlaanderen 0,107 0,030 0,132 0,000
Oost-Vlaanderen 0,117 0,029 0,147 0,000
Brussel -0,097 0,035 -0,113 0,005
besproken met ouders 0,121 0,026 0,084 0,000
besproken met familie 0,048 0,020 0,044 0,015
besproken met PMS 0,050 0,019 0,049 0,007
R2: 0,03; Bron: Drop-out

Een andere indicator van de kwaliteit van het keuzeproces is het tijdstip
waarop de definitieve studiekeuze gemaakt wordt. In tabel 125 staat het
tijdstip waarop de studenten uit de verschillende provincies hun keuze
gemaakt hebben. We weten dat studenten die hun keuze heel laat gemaakt
hebben, een groter risico lopen om niet te slagen (Lacante, Lens et al.,
2002). Niet geheel tegen onze verwachtingen in zien we dat er bij de
Limburgse en West-Vlaamse studenten minder zijn die hun studiekeuze pas
na augustus 1999 gemaakt hebben. We hebben al meermaals gezegd dat het
feit dat voor Limburgers en West-Vlamingen de stap om in Brussel of
Leuven te gaan studeren groter is, ervoor zorgt dat slechts een selecte groep
deze stap uiteindelijk zet. We vermoeden dat het gaat om een groep
studenten die de studiekeuze zeer goed overwogen heeft.

Net zoals voor de andere aspecten van de kwaliteit van het
studiekeuzeproces, testen we nu de invloed van het tijdstip van studiekeuze
op het studieresultaat. Uit tabel 127 blijkt dat het tijdstip van studiekeuze
slechts een zwakke invloed heeft op het al dan niet slagen. Voor studenten
die hun studiekeuze maken na augustus 1999, ligt het gemiddelde
slaagpercentage 6 procentpunten lager dan voor de andere studenten. Voor
de andere periodes werd geen significante afwijking van het gemiddelde
gevonden.

De effecten voor de provincies veranderen zo goed als niet door het
toevoegen van het tijdstip van studiekeuze aan het model. Verschillen in het
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tijdstip van studiekeuze zijn dus geen verklaring voor de regionale
verschillen in slaagpercentages.

TABEL 125: TIJDSTIP VAN KEUZE STUDIERICHTING HOGER ONDERWIJS, NAAR PROVINCIE

voor sept- jan- mei- juli- na
sept 98 dec 98 april 99 juni 99 aug 99 aug 99 Totaal

Limburg aantal 78 44 116 73 66 27 404
percentage 19,3 10,9 28,7 18,1 16,3 6,7 100

Antwerpen aantal 106 67 150 104 100 66 593
percentage 17,9 11,3 25,3 17,5 16,9 11,1 100

West-Vlaanderen aantal 35 32 59 40 32 17 215
percentage 16,3 14,9 27,4 18,6 14,9 7,9 100

Oost-Vlaanderen aantal 46 23 52 49 40 32 242
percentage 19,0 9,5 21,5 20,2 16,5 13,2 100

Vlaams Brabant aantal 242 151 353 302 284 165 1497
percentage 16,2 10,1 23,6 20,2 19,0 11,0 100

Brussel aantal 37 22 18 26 27 25 155
percentage 23,9 14,2 11,6 16,8 17,4 16,1 100

Totaal aantal 544 339 748 594 549 332 3106
percentage 17,5 10,9 24,1 19,1 17,7 10,7 100

Bron: Drop-out

TABEL 126: BASISMODEL DROP-OUT (STUDENTEN MET INFORMATIE OVER TIJDSTIP KEUZE)

standaard-
b fout bèta sign

constante 0,541 0,012 0,000
Limburg -0,019 0,023 -0,026 0,418
Antwerpen -0,029 0,020 -0,044 0,161
West-Vlaanderen 0,124 0,030 0,153 0,000
Oost-Vlaanderen 0,112 0,029 0,141 0,000
Brussel -0,115 0,035 -0,136 0,001
R2: 0,016 ; Bron: Drop-out

TABEL 127: DROP-OUT: INVLOED VAN TIJDSTIP KEUZE

standaard-
b fout bèta sign

constante 0,548 0,012 0,000
Limburg -0,022 0,023 -0,030 0,356
Antwerpen -0,028 0,020 -0,044 0,162
West-Vlaanderen 0,122 0,030 0,151 0,000
Oost-Vlaanderen 0,113 0,029 0,142 0,000
Brussel -0,112 0,035 -0,132 0,001
Studiekeuze na augustus ‘99 -0,061 0,029 -0,038 0,034
R2: 0,017 ; Bron: Drop-out

Nu kunnen we voor de studenten uit het drop-outonderzoek alle aspecten
van de kwaliteit van het keuzeproces samen in één model testen. Zowel het
tijdstip van studiekeuze, het bespreken van de studiekeuze met anderen, als
de studiekeuzemotieven/levenswaarden hebben (wanneer ze apart getest
worden) een invloed op de studieprestaties. Nu willen we zien wat hun
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invloed is als ze samen in hetzelfde model getest worden. We nemen alleen
die variabelen die een significant effect hadden in voorgaande modellen. Het
resultaat staat in tabel 128. De effecten die in voorgaande modellen
gevonden werden, blijven grotendeels behouden.

In hoeverre biedt het keuzeproces een verklaring voor regionale verschillen
in studieprestaties? In totaal verklaren de verschillende aspecten van de
kwaliteit van het keuzeproces 25 procent van het lagere slaagpercentage van
de Brusselaars en 20 procent van het hogere slaagpercentage van de West-
Vlamingen. Vooral het bespreken van de studiekeuze met ouders, familie of
iemand van het PMS, biedt een verklaring voor de regionale verschillen.

TABEL 128: INVLOED VAN HET KEUZEPROCES OP SLAGEN IN HET EERSTE JAAR HOGER ONDERWIJS

standaard-
b fout bèta sign

constante 0,742 0,060 0,000
Limburg -0,029 0,023 -0,040 0,216
Antwerpen -0,040 0,020 -0,062 0,045
West-Vlaanderen 0,099 0,030 0,123 0,001
Oost-Vlaanderen 0,124 0,028 0,156 0,000
Brussel -0,084 0,034 -0,099 0,015
Studiekeuze na augustus '99 -0,069 0,029 -0,042 0,017
Besproken met ouders 0,123 0,026 0,085 0,000
Besproken met familie 0,051 0,020 0,047 0,010
Besproken met PMS 0,046 0,018 0,045 0,012
Materiële levenswaarden -0,109 0,018 -0,109 0,000
R2: 0,043; Bron: Drop-out

5.6 Conclusie selectie, keuze en oriëntering

Er blijken heel wat regionale verschillen te zijn in keuze- en
oriënteringsprocessen van leerlingen en studenten. Limburgers en West-
Vlamingen kiezen minder ‘hoog’. In het secundair onderwijs volgen er
minder Limburgers en West-Vlamingen les in het ASO, en in het hoger
onderwijs opteren ze minder vaak voor universitaire opleidingen. Voor
Vlaams-Brabant en Brussel is het net omgekeerd: meer leerlingen volgen er
les in het ASO en meer studenten kiezen voor een universitaire opleiding.
Deze verschillen lijken samen te hangen met de studieprestaties. Zo zijn er
bij de eerstejaarsstudenten in hogescholen relatief minder Limburgers en
West-Vlamingen die een mislukt avontuur in een universitaire opleiding
achter de rug hebben. Dit suggereert dat Limburgers en West-Vlamingen al
van in het begin een ‘realistischer’ keuze gemaakt hebben.

In West-Vlaanderen zitten er opvallend veel leerlingen in het technisch
secundair onderwijs. Bovendien doen de West-Vlaamse TSO-leerlingen het
uitzonderlijk goed: de betere studieprestaties van West-Vlamingen zijn het
meest uitgesproken voor de TSO-leerlingen. Dit geldt voor leesvaardigheid,
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wiskundeprestaties en het aantal B- en C-attesten, maar ook voor de
slaagkansen in het hoger onderwijs. Het lijkt er met andere woorden op dat
het TSO in West-Vlaanderen beter is dan in andere provincies.

Een fijnere opdeling in studierichtingen in het secundair en hoger
onderwijs, brengt weinig nieuwe dingen aan het licht. De hogere slaagkans
van West-Vlamingen in het hoger onderwijs komt niet doordat ze voor
gemakkelijke studierichtingen kiezen. Evenmin is het zo dat West-Vlaamse
leerlingen meer afstuderen in ‘sterke’ richtingen van het secundair
onderwijs.

Zeer belangrijk zijn ons inziens de bevindingen in verband met het
keuzeproces bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. 15
procent van het lagere slaagpercentage van Brusselaars kan worden
toegeschreven aan het gebrek aan overleg over hun studiekeuze met ouders,
familie en PMS. In West-Vlaanderen wordt er méér overlegd met ouders,
familie, maar vooral meer met het PMS. Hierdoor wordt 14 procent van het
hogere slaagpercentage van West-Vlamingen verklaard.

Alle aspecten van de studiekeuze samen (overleg, tijdstip keuze, de motieven
en achterliggende waarden) verklaren ongeveer 20 procent van het beter
presteren van de West-Vlamingen en een kwart van het slechter presteren
van de Brusselaars.
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6 Effectieve scholen?

6.1 De ontwikkeling van het schooleffectiviteitsonderzoek

Schooleffectiviteitsonderzoek probeert ‘goede’ van ‘slechte’ scholen te
onderscheiden. Meestal bedoelt men hiermee de invloed die scholen
(kunnen) uitoefenen op de prestaties van hun leerlingen. Men gaat op zoek
naar de factoren die ervoor zorgen dat de leerlingen van de ene school beter
presteren dan die van de andere.

Het onderzoek naar schooleffectiviteit is een antwoord op de bevindingen
van andere onderzoekstradities. Coleman (1966) en Jencks (1972)  voerden
grootschalige onderzoeken uit naar de invloed van de sociaal-economische
achtergrond van leerlingen op hun prestaties. Ze namen in hun onderzoek
zowel leerlingkenmerken als schoolkenmerken op. Het eerder pessimistische
besluit van beide onderzoekers was dat scholen maar weinig invloed hebben
op het resultaat van de leerlingen. De effecten van de sociale achtergrond
zijn volgens deze onderzoekstraditie zo sterk dat de school er maar weinig
aan kan veranderen. Alleen leerlingenkenmerken zouden relevant zijn voor
het verklaren van de studieprestaties.

Het probleem van Coleman en Jencks zat hem in de aard van de
schoolkenmerken die ze in hun onderzoek hadden opgenomen. Het ging om
kenmerken zoals de schoolgrootte, de verhouding tussen het aantal
leerlingen en het aantal leerkrachten, uitgaven per leerling, materiële
aspecten van het schoolgebouw enzovoort. Dit soort kenmerken werd in die
tijd gebruikt in onderzoeken naar onderwijsproductiefuncties. Deze
onderwijseconomische onderzoeken keken alleen naar de input (onder
andere de juist genoemde schoolkenmerken) en de output
(leerlingprestaties) van de scholen. Men wilde als het ware een formule
vinden die de ideale verhouding tussen input en output zou aangeven. Het
onderzoek naar onderwijsproductiefuncties had maar weinig succes en
slaagde er niet in om de factoren aan te wijzen die van een school een
‘effectieve school’ maken.

De verschillen in effectiviteit tussen scholen hebben echter niet zozeer te
maken met dit soort input-kenmerken, maar eerder met procesmatige
aspecten van het schoolleven. Dat is meteen ook de reden waarom Coleman
en Jencks geen invloed van schoolkenmerken op leerlingprestaties vonden.
Het onderzoek naar effectieve scholen zocht en vond een antwoord op de
pessimistische conclusie van Coleman en Jencks. In nieuwe onderzoeken
werden meer en andere schoolkenmerken opgenomen. Men probeert het
interne functioneren van een school beter in kaart te brengen. Naast input-
en output- komen er nu ook procesvariabelen aan bod. In de Verenigde
Staten groeide, op basis van dit onderzoek, een consensus over vijf
schoolkenmerken die zouden bijdragen tot de effectiviteit van een school.
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Het zogeheten ‘vijf-factoren-model’ (Edmonds, 1979) legt de nadruk op:

1. een sterk onderwijskundig leiderschap, wat betekent dat de directie zich
bezighoudt met inhoud, werkvormen en evaluatie van het onderwijs

2. hoge verwachtingen van de leerkrachten ten aanzien van de leerlingen

3. een nadruk op het verwerven van basisvaardigheden (taal en wiskunde)

4. een ordelijk en rustig schoolklimaat dat geschikt is voor onderwijs en
leren

5. een continue evaluatie van de vooruitgang van de leerlingen

Dit vijf-factoren-model werd reeds eind jaren ’70 geformuleerd door
Edmonds (1979). Schoolverbeteringsprojecten die op basis van het vijf-
factoren-model werden opgezet, kenden echter weinig succes. Ook zijn er
heel wat wetenschappelijke/methodologische bezwaren tegen het model. Zo
zijn de causale verbanden tussen de vijf factoren en de leerlingprestaties
niet aangetoond. De vijf factoren tonen wel een samenhang met de
prestaties, maar zijn er daarom nog niet de oorzaak van. Belangrijk is ook
dat het vijf-factoren-model sterk contextgevoelig bleek: buiten de Verenigde
Staten werd de samenhang tussen de vijf factoren en de leerlingprestaties
zelfs niet teruggevonden.

Verder onderzoek in de jaren ’80 werd beter uitgewerkt en kwam tot meer
betrouwbare resultaten. In een bekende studie van Mortimore (1988)
werden niet alleen de leerlingprestaties, maar ook de vooruitgang in die
prestaties onderzocht. De school bleek een veel sterkere invloed uit te
oefenen op de vooruitgang in prestaties dan op de prestaties op zich. De titel
van Mortimores studie verraadt al zijn conclusie: ’school matters’. De school
waar leerlingen les volgen kan dus wel degelijk een verschil maken.

Een andere ontwikkeling in het onderzoek naar effectieve scholen is de
aandacht voor de effectiviteit van leerkrachten en lesmethoden (‘effective
instruction’) en het functioneren van de klas. Er zijn dus drie belangrijke
niveaus waarop men de effectiviteit van scholen kan bekijken: het
leerlingniveau, het klasniveau en het schoolniveau. De laatste stap die men
in het onderzoek naar schooleffectiviteit heeft gezet, is de ontwikkeling van
algemene, geïntegreerde modellen. Deze modellen houden rekening met de
verschillende niveaus (leerling, klas, school) en bevatten input-, proces- en
output-variabelen.

Een overzicht geven van het veelvoud aan benaderingswijzen en gebruikte
onderzoeksinstrumenten bij het schooleffectiviteitsonderzoek, valt buiten
het bestek van dit rapport. Er verschenen recent wel twee overzichtswerken:
Scheerens & Bosker (1997) en Teddlie & Reynolds (2000). Wij bespreken
vooral de variabelen die in onze databanken aanwezig zijn, met natuurlijk



HOOFDSTUK 6: EFFECTIEVE SCHOLEN?

[139]

extra aandacht voor de factoren die een significante samenhang vertonen
met de leerlingprestaties.

6.2 Structuur van onze analyses

In dit hoofdstuk onderzoeken we de invloed van drie soorten variabelen op
de studieprestatie. Als eerste stap nemen we individuele houdingen van
leerlingen in verband met ‘leren’ of de school, op in het model. Deze
houdingen gaan van de attitude ten opzichte van een bepaald vak tot de
verschillend aspecten van schoolwelbevinden. De gebruikte houdingen
hangen uiteraard af van de beschikbaarheid in de databank, en zullen
daarom per databank apart besproken worden.

In een tweede stap van de analyse, nemen we twee soorten variabelen op in
het model: kenmerken die te maken hebben met het schoolklimaat aan de
ene kant en met schoolbeleid of gedrag van leerkrachten aan de andere
kant. Wat betreft het schoolklimaat kan het gaan over geaggregeerde
houdingen van leerlingen of over het oordeel van leerkrachten of directie
over verschillende aspecten van het schoolklimaat. Onder schoolbeleid
verstaan we kenmerken die de school zelf in de hand heeft of op zijn minst
kan beïnvloeden. Schoolklimaat en schoolbeleid zijn niet perfect van elkaar
te onderscheiden (zo is het bijvoorbeeld duidelijk dat zowel leerlingen als
leerkrachten bijdragen tot de schoolcultuur), maar toch is het ons inziens
een belangrijk onderscheid. Het is immers gemakkelijker om het
schoolbeleid aan te passen, dan om leerlingenkenmerken of de
samenstelling van de schoolbevolking aan te passen. Als de regionale
verschillen het gevolg blijken te zijn van verschillen in schoolbeleid, schept
dit meer perspectieven voor het onderwijs- en schoolbeleid dan wanneer de
regionale verschillen uitsluitend het gevolg zijn van (geaggregeerde)
leerlingenkenmerken.

Op basis van een meta-analyse van schooleffectiviteitsonderzoeken
besluiten Scheerens en Bosker (1997: 229) dat het verwachte effect van
schoolklimaat op prestaties nul is. Ten minste, dat is zo als men een
multilevel-model gebruikt en controleert voor het prestatieniveau van de
leerlingen bij het binnenkomen in de school (Scheerens en Bosker, 1997:
229). Wij kunnen in onze analyses niet controleren voor het aanvangsniveau
van de leerlingen. Betekent dit dat we mogelijk relaties (tussen
schoolklimaat en prestaties) vinden die er niet zouden zijn als we zouden
controleren voor het aanvangsniveau van de leerlingen? Misschien wel,
maar voor het doel dat wij willen bereiken is dit niet zo erg. Wij willen de
factoren isoleren die samenhangen met de betere prestatie van West-
Vlaamse leerlingen. Als kenmerken van het schoolklimaat hierin belangrijk
zijn, is dat sowieso een interessante bevinding. Ook al is de causale
structuur tussen schoolklimaat en prestaties onduidelijk, of is het
schoolklimaat een gevolg van de groepering van leerlingen met een sterke
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achtergrond in bepaalde scholen, het zegt ons nog steeds iets over de
processen die in West-Vlaanderen leiden tot betere prestaties.

Voor de analyses vertrekken we van ons zogenaamde basismodel, waarin we
het effect van de provincies schatten, gecontroleerd voor geslacht, leerjaar
en onderwijsvorm. Om de complexiteit van de modellen niet te groot te
maken, zijn de andere variabelen uit de vorige hoofdstukken, zoals de
sociaal-economische status van de leerlingen, niet in dit hoofdstuk
opgenomen. De integratie van alle variabelen uit de verschillende
hoofdstukken, zal later gebeuren, in hoofdstuk 8.

Wat de provincies betreft zal de aandacht in dit hoofdstuk bijna uitsluitend
gaan naar de betere prestaties van West-Vlamingen. Voor de PISA2000- en
TIMSS-gegevens (veruit onze belangrijkste databanken voor het onderzoeken
van schooleffectiviteit) vinden we in het basismodel immers alleen maar voor
de West-Vlamingen een statistisch significante afwijking van het gemiddelde
(zie verder).

6.3 PISA2000

In het PISA2000-onderzoek zijn er heel wat variabelen beschikbaar om te
peilen naar de effectiviteit van scholen. We bespreken deze variabelen
volgens de indeling in het PISA2000-rapport (Adams en Wu, 2002) en
verduidelijken, waar nodig, hun betekenis. Ze zijn afkomstig uit de
leerlingenvragenlijst of de vragenlijst van de directie (de leerkrachten werden
in PISA2000 niet bevraagd).

We beginnen met de schalen die afgeleid zijn van de antwoorden op de
leerlingenvragenlijst. Een eerste reeks variabelen heeft te maken met
instructie en leren:

• de lestijd besteed aan Nederlands meet het aantal minuten per week dat
de leerlingen Nederlands krijgen

• tijd besteed aan huiswerk

• de ervaren steun van leerkrachten, deze maat is gebaseerd op de
antwoorden van leerlingen over hoe vaak de leerkracht hen helpt bij het
leerproces en alles uitlegt tot ze het begrijpen

• de prestatiedruk, dit is de perceptie van leerlingen over hoeveel druk de
leerkracht Nederlands op hen uitoefent om goed te presteren (leerkracht
zegt leerlingen dat ze beter kunnen, dat ze hard moeten werken, geeft de
leerlingen veel werk en is ontevreden over minder goede prestaties)

De PISA-onderzoekers plaatsen de volgende variabelen onder de noemer
school- en klasklimaat:

• disciplinair klimaat: voor deze schaal moesten de leerlingen aangeven
hoe vaak tijdens de lessen Nederlands de leerlingen niet naar de
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leerkracht luisteren, de leerlingen niet goed kunnen werken, het
lawaaierig en rommelig is…

• leerling-leerkracht relaties

• gevoel erbij te horen op school: leerlingen die hoog scoren op deze schaal
voelen zich niet eenzaam op school, maar voelen zich er thuis en maken
gemakkelijk vrienden

Wat betreft de leesgewoonten van de leerlingen, peilde het PISA2000-
onderzoek bij de leerlingen naar:

• het leesplezier

• de diversiteit van het leesgedrag

• de interesse in lezen

Deze drie schalen hangen sterk samen: leerlingen die graag lezen, zijn er
ook in geïnteresseerd en hebben een meer divers leesgedrag. Door middel
van een tweede-orde-factoranalyse kunnen we ze dan ook als één schaal
gebruiken. We zullen in de analyses zowel de drie schalen apart gebruiken
als de ene tweede-orde-schaal.

Er zijn ook heel wat vragen opgenomen in verband met de leerstrategieën
en het leervertrouwen van de leerlingen:

• controlestrategieën tijdens het leren

• memorisatie tijdens het leren

• verbanden leggen met andere kennis

• inzet en doorzettingsvermogen

• zelfvertrouwen over het leren

• verwachting van de stof aan te kunnen als men zich inzet

Deze variabelen hangen echter zo sterk samen dat we ze onmogelijk samen
in één regressie-model kunnen brengen. Uit een factoranalyse blijkt dat vijf
van de zes aspecten van ‘leerstrategieën’ heel sterk met elkaar samenhangen
en eigenlijk één factor vormen. Alleen de variabele ‘memorisatie tijdens het
leren’ behoort niet tot deze factor. We noemen deze tweede-orde-factor
‘leerstrategieën’. In de analyses moeten we ofwel deze tweede-orde-factor,
ofwel één van de aparte variabelen gebruiken. ‘Memorisatie’ zal als aparte
variabele in de analyses gebruikt worden.

In het PISA2000-onderzoek werden schalen voor twee soorten leerstijlen
gebruikt:

• coöperatief leren: men werkt graag samen met anderen

• competitief leren: leerlingen willen vooral beter presteren dan de andere
leerlingen
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De laatste leerlingkenmerken die we in de analyse opnemen, hebben te
maken met de vertrouwdheid met computers. Drie schalen meten
respectievelijk de interesse in computers, het gebruik van computers en de
computervaardigheden. Deze drie schalen hangen echter sterk samen en
ook hier kunnen we een tweede-orde-factor construeren. We noemen deze
‘vertrouwdheid met de computer’. In de analyses gebruiken we ofwel de
tweede-orde-factor, ofwel één van de aparte schalen. We kunnen deze
variabelen echter moeilijk samen in één model gebruiken.

De rest van de PISA2000-variabelen die we in dit hoofdstuk bekijken, zijn
afkomstig van de vragenlijst van de directie (de leerkrachten werden in
PISA2000  niet bevraagd). Twee schalen hebben betrekking op schoolbeleid
en –praktijken:

• autonomie van de school: heeft de school iets te zeggen over het
aannemen en ontslaan van leerkrachten, het schoolbudget, de evaluatie
van leerlingen enzovoort.

• autonomie van de leerkrachten, of de participatie van de leerkrachten
aan de besluitvorming

Twee andere variabelen die we bij de schoolpraktijken kunnen indelen,
hebben we zelf geconstrueerd op basis van de PISA2000-gegevens:

• de hoeveelheid evaluaties die de leerlingen te verwerken krijgen: aan de
directie wordt gevraagd hoe vaak de leerlingen geëvalueerd worden op
basis van gestandaardiseerde tests, door de leerkracht opgestelde tests
en op basis van de mening van leerkrachten. De directie kan antwoorden
met ‘nooit’, ‘jaarlijks’, ‘twee keer per jaar’, ‘drie keer per jaar’ of ‘vier of
meer keer per jaar’. Deze drie manieren van evalueren, vormen één
dimensie in een princals-analyse. We construeren een dummy-variabele
die de waarde ‘1’ geeft aan scholen die voor minstens twee van de drie
evaluatievormen boven het gemiddelde scoren. De andere scholen
krijgen de waarde ‘0’.

• Het gebruik van de leerlingenevaluaties voor monitoring. De directie
moest aangeven of de leerlingenevaluaties gebruikt worden voor
monitoring van de school (de leerlingenresultaten vergelijken met het
nationaal gemiddelde, de vooruitgang van de school van jaar tot jaar
volgen, oordelen over de effectiviteit van leerkrachten). Scholen die
minstens één vorm van monitoring toepassen, krijgen de waarde ‘1’, de
andere scholen krijgen de waarde ‘0’.

Het schoolklimaat gezien door de ogen van de directeur wordt door drie
verschillende schalen gemeten:

• goede sfeer en inzet bij de leerkrachten

• mate waarin leerkrachten het schoolklimaat aantasten door lage
verwachtingen, slechte relaties met leerlingen, te streng zijn…
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• mate waarin leerlingen het schoolklimaat aantasten door spijbelen, het
storen van de les, gebrek aan respect, pesten…

Verder werd de directie ook gevraagd naar een aantal input-kenmerken.
Het gaat om het soort input-kenmerken dat gebruikt werd in het onderzoek
naar onderwijsproductiefuncties:

• mate waarin het leren van 15-jarigen gehinderd wordt door slecht
didactisch materiaal

• mate waarin het leren van 15-jarigen gehinderd wordt door slechte
infrastructuur

• mate waarin het leren van 15-jarigen gehinderd wordt door een gebrek
aan bekwame leerkrachten

• de beschikbaarheid van computers

• het opleidingsniveau van de leerkrachten

De variabelen worden in twee stappen in het model ingebracht. Eerst
worden de variabelen die op het niveau van het individu (leerling) gemeten
worden, ingebracht. We houden alleen de variabelen in het model die nog
significant zijn na controle voor leerjaar, geslacht, onderwijsvorm waarin de
leerling les volgt, en het aanbod van onderwijsvormen op school. Het
resultaat hiervan staat in tabel 130. Drie individuele leerlingvariabelen
hebben een significant effect op de leesvaardigheid. Leerlingen die het gevoel
hebben erbij te horen op school en leerlingen die in het algemeen goede
leerstrategieën gebruiken, hebben een iets hogere score voor leesvaardigheid
dan andere leerlingen. Veruit het grootste effect is echter de positieve
invloed van het leesplezier op de leesvaardigheid. De tweede-orde-factor (die
het leesplezier, de interesse in lezen en de diversiteit in het leesgedrag meet)
heeft ook een sterk effect op de leesvaardigheid, maar het effect van
leesplezier als aparte variabele is nog sterker. Daarom kiezen we om
leesplezier als aparte variabele in het model te houden, in plaats van de
tweede-orde-factor.

De betere leerstrategieën van West-Vlaamse leerlingen verklaren echter
slechts een schamele vijf procent van hun betere leesvaardigheid (vergelijk
de parameter in tabel 130 met de parameter in tabel 129). Nog eens vijf
procent extra van het effect van West-Vlaanderen wordt verklaard wanneer
we de variabele ‘leesplezier’ aan het model toevoegen. In totaal wordt maar
10 procent van de hogere score van de West-Vlaamse leerlingen verklaard
door verschillen in hun houdingen in verband met school en leren. Zoals
eerder al gezegd, wijkt de score van de Vlaams-Brabantse leerlingen in het
basismodel niet af van het gemiddelde (zie tabel 129). Over Vlaams-Brabant
kunnen we verder dus niets zeggen.

In de tweede stap van onze analyse voegen we alle schoolkenmerken toe aan
het model. Dit zijn zowel variabelen die afkomstig zijn van de vragenlijst voor
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de directie, als schoolgemiddeldes van vragen uit de leerlingenvragenlijst.
Nu krijgen we een inzicht in de verklarende waarde van de
schooleffectiviteitsvariabelen. We houden uiteindelijk vier variabelen in het
model over die te maken hebben met de effectiviteit van scholen. Deze
variabelen verklaren nog drie procent extra variantie op schoolniveau. Zij
dragen echter in grote mate bij tot het verklaren van de regionale
verschillen. We zien in tabel 131 dat het resterende, niet verklaarde effect
van West-Vlaanderen niet langer statistisch significant is.

TABEL 129: PISA2000 LEESVAARDIGHEID: BASISMODEL

standaard-
coëfficiënt fout T-ratio sign

Intercept 530,567 6,752 78,577 0,000
Antwerpen -1,914 5,612 -0,341 0,733
Vlaams-Brabant -2,471 4,060 -0,608 0,543
West-Vlaanderen 11,333 4,137 2,739 0,007
Limburg -7,700 6,373 -1,208 0,227
Geslacht (ref=jongen) 11,599 2,644 4,386 0,000
Leerjaar (ref=1e, 2e of 3e) 44,592 3,157 14,126 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) -27,630 4,860 -5,685 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -92,998 5,554 -16,743 0,000
Alleen ASO (ref=andere) 23,619 6,057 3,900 0,000
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -21,768 6,935 -3,139 0,002
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,26
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,80
Bron: PISA2000

TABEL 130: PISA2000 LEESVAARDIGHEID: INDIVIDUELE HOUDINGEN VAN LEERLINGEN IVM SCHOOL EN

LEREN

standaard-
coëfficiënt fout T-ratio sign

Intercept 531,334 6,554 81,074 0,000
Antwerpen -2,477 5,699 -0,435 0,663
Vlaams-Brabant -2,053 3,831 -0,536 0,592
West-Vlaanderen 10,119 4,076 2,483 0,013
Limburg -5,938 6,172 -0,962 0,336
Geslacht (ref=jongen) 3,293 2,692 1,223 0,222
Leerjaar (ref=1e, 2e of 3e) 44,864 2,994 14,983 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) -22,574 4,687 -4,816 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -85,316 5,617 -15,190 0,000
Gevoel erbij te horen op school 2,683 1,207 2,222 0,026
Leesplezier 15,232 1,201 12,684 0,000
Leerstrategieën (2e orde) 2,347 1,094 2,146 0,032
Alleen ASO (ref=andere) 22,436 5,924 3,787 0,000
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -19,921 6,931 -2,874 0,005
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,30
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,81
Bron: PISA2000

Een goede sfeer bij en inzet van de leerkrachten (zoals beoordeeld door de
directeur) hangt samen met goede prestaties van leerlingen. De betere sfeer
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bij West-Vlaamse leerkrachten verklaart 7 procent van de betere prestaties
van West-Vlaamse leerlingen. De invloed van het disciplinair klimaat is
tegengesteld aan de verwachtingen: een goed disciplinair klimaat (in de ogen
van leerlingen) gaat samen met minder goede leerlingprestaties. Dat is
vreemd aangezien de positieve invloed van een rustig en ordelijk klimaat een
van de best gedocumenteerde effecten uit het schooleffectiviteitsonderzoek
is. De prestatiedruk hangt samen met het disciplinair klimaat en heeft ook
een onverwacht negatief effect op de leesvaardigheid (prestatiedruk is niet
significant na controle voor andere variabelen en wordt dus uit het model
gelaten). Op de onverwacht negatieve effecten van een goed disciplinair
klimaat en van een hoge prestatiedruk, komen we nog terug na de
bespreking van de analyse van de TIMSS-gegevens. Het disciplinair klimaat
verklaart in ieder geval nog 23 procent extra (tegenover het model zonder
disciplinair klimaat) van het effect van West-Vlaanderen. Strikt genomen
levert het disciplinair klimaat geen significante bijdrage aan het model (de
variabele is niet significant op het 0,05-niveau), maar we houden deze
variabele toch in het model wegens het belang voor het verklaren van het
effect van West-Vlaanderen.

TABEL 131: PISA2000 LEESVAARDIGHEID: MODEL SCHOOLEFFECTIVITEIT

standaard-
coëfficiënt fout T-ratio sign

Intercept 535,500 6,247 85,722 0,000
Antwerpen -0,135 5,067 -0,027 0,979
Vlaams-Brabant 2,768 4,306 0,643 0,520
West-Vlaanderen 5,628 3,979 1,414 0,157
Limburg -5,173 5,843 -0,885 0,376
Geslacht (ref=jongen) 3,341 2,675 1,249 0,212
Leerjaar (ref=1e, 2e of 3e) 44,917 2,983 15,058 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) -22,487 4,651 -4,835 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) -84,882 5,595 -15,172 0,000
Leesplezier 15,183 1,198 12,673 0,000
Leerstrategieën (2e orde) 2,285 1,088 2,099 0,036
Gevoel erbij te horen op school 2,668 1,211 2,203 0,027
Alleen ASO (ref=andere) 17,659 4,690 3,765 0,000
Alleen BSO en TSO (ref=andere) -12,437 6,935 -1,793 0,072
Disciplinair klimaat -11,109 6,980 -1,592 0,111
Sfeer bij de leerkrachten 10,987 4,580 2,399 0,017
Hoeveelheid leerlingenevaluaties -12,624 3,805 -3,318 0,001
Monitoring obv leerlingenevaluaties 8,696 4,103 2,119 0,034
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,30
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,84
Bron: PISA2000

Ook wat de leerlingenevaluaties betreft, is er een onverwacht resultaat. In
scholen waar men de leerlingen frequenter evalueert (op basis van testen of
de mening van de leerkracht), behalen de leerlingen minder goede
resultaten. Het feit dat in West-Vlaamse scholen deze evaluatiemethoden
veel minder frequent gebruikt worden, verklaart nog eens 28 procent extra
van de hogere score van de West-Vlaamse leerlingen. We moeten op deze
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verbanden echter nog terugkomen bij de bespreking van het finale model
(met alle relevante variabelen) in hoofdstuk 8.

De goede inzet van leerkrachten (beoordeeld door de directeur), het
disciplinair klimaat (schoolgemiddelde van de beoordeling door de
leerlingen) en het feit of scholen al dan niet veel leerlingenevaluaties geven,
verklaren samen niet minder dan 48 procent van het effect van West-
Vlaanderen. Er is echter nog een variabele die significant samenhangt met
de leesvaardigheid. In scholen waar men ten minste één vorm van
monitoring toepast op basis van leerlingenevaluaties, zien we een gemiddeld
9 punten hogere score op de leesvaardigheidstoets. Door het toevoegen van
deze variabele, wordt het effect van West-Vlaanderen weer een beetje
sterker; ten opzichte van het model zonder de schooleffectiviteitsvariabelen,
is het effect van West-Vlaanderen nu 44 procent kleiner.

Een laatste variabele die samenhangt met betere prestaties én met regionale
verschillen, is de relatie tussen leerlingen en leerkrachten (het
schoolgemiddelde van het oordeel van de leerlingen over deze relaties). Als
we de relaties tussen leerlingen en leerkrachten als enige
effectiviteitsvariabele aan het basismodel toevoegen, is er een sterk positieve
invloed op de leesvaardigheid, die overigens 17 procent van het effect van
West-Vlaanderen verklaart. Bij controle voor de andere
effectiviteitsvariabelen, zijn de leerling-leerkrachtrelaties niet significant, en
dus wordt deze variabele uit het model gelaten. We mogen echter wel
onthouden dat deze variabele bijdraagt tot de verklaring van de regionale
verschillen, ook al hangt het effect ervan sterk samen met de effecten van
andere effectiviteitsvariabelen (waardoor het niet statistisch significant is in
het model in tabel 131).

We vonden heel wat onverwachte effecten bij de analyse van de PISA2000-
gegevens. Een hoge prestatiedruk en een goed disciplinair klimaat
(beoordeeld door de leerlingen) zouden samengaan met minder goede
prestaties. Ook scholen die de leerlingen frequent evalueren, hebben te
kampen met minder goede prestaties. Deze effecten zijn in tegenspraak met
de internationale literatuur over scholeneffectiviteit. Na de bespreking van
de TIMSS-analyse komen we terug op het onverwacht negatieve effect van
het disciplinair klimaat. We zullen dan stellen dat dit onverwachte effect het
gevolg is van een andere manier van bevragen, namelijk het feit dat het
disciplinair klimaat steunt op de antwoorden van leerlingen. In het laatste
hoofdstuk bij het bespreken van het finale model (met alle relevante
variabelen), komen we terug op het effect van het aantal
leerlingenevaluaties.

Wel kunnen we al zeggen dat de in dit hoofdstuk besproken variabelen bijna
de helft van de betere leesvaardigheid van de West-Vlamingen verklaren.
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6.4 TIMSS 99

Net zoals het PISA-onderzoek is ook het TIMSS-onderzoek bedoeld om het
functioneren van scholen onder de loep te nemen. Het belangrijkste verschil
tussen beide onderzoeken is misschien wel dat er in het TIMSS-onderzoek
ook gegevens werden verzameld op het niveau van lesgroepen (de
onderzoekers verkiezen dit woord boven het woord ‘klas’). Bij PISA2000
verzamelde men gegevens van leerlingen en van scholen (door de directie te
ondervragen). Bij het TIMSS-onderzoek worden daarnaast ook leerkrachten
ondervraagd. Ook heeft men in het TIMSS-onderzoek steeds van een
volledige lesgroep enquêtes afgenomen, terwijl er in het PISA2000-onderzoek
een toevallige selectie was van 15-jarige leerlingen. We kunnen de TIMSS-
gegevens dus op drie niveaus analyseren: de leerling, de lesgroep en de
school. Uit het onderzoek naar schooleffectiviteit blijkt dat het niveau van de
lesgroep (of klas) belangrijk is om de processen te analyseren die ervoor
zorgen dat een school al dan niet effectief is. Het is dus belangrijk dat we dit
niveau in onze analyses opnemen. We voeren de TIMSS-analyses in verband
met schooleffectiviteit uit met een model dat drie niveaus in acht neemt:
leerling, lesgroep en school.

Voor de rest is de analyse gelijkaardig aan die van de PISA2000-gegevens.
Eerst testen we de invloed van individuele houdingen van de leerlingen in
verband met het leren of de school. Daarna bouwen we een model op met
lesgroep- en schoolkenmerken. We overlopen eerst kort de variabelen die we
in de analyse gebruiken.

We beginnen met de variabelen afkomstig van de leerlingenvragenlijst. Er
zijn heel wat vragen opgenomen die peilen naar de attitude van de leerlingen
tegenover wiskunde. In het internationale luik van de TIMSS vinden we
hierover al verschillende vragen. Het TIMSS-onderzoek in Vlaanderen werd
nog uitgebreid met een Vlaams luik, om extra gegevens te verkrijgen. In het
Vlaamse luik van de TIMSS zijn items van een belevingsschaal voor
wiskunde opgenomen ((Martinot, Huhlemeier et al., 1988; Kuhlemeier, van
de Bergh et al., 1989). Deze ‘belevingsschaal voor wiskunde (voortaan
afgekort als BSW)’ werd eind jaren ’80 ontwikkeld in Nederland en bestaat
uit vier subschalen:

1. Plezier in wiskunde: Hierbij gaat het erover of de leerlingen het vak
wiskunde leuk vinden, of ze vinden dat de les snel voorbij gaat, of ze zelf
voor wiskunde zouden kiezen…

2. Angst en moeilijkheid: Deze schaal wordt ook wel eens ‘vertrouwen’
genoemd (Luyten, 2000). Ze gaat over de ervaren moeilijkheid van
wiskunde en de ermee samenhangende angstgevoelens.

3. Inzet en interesse: Hier is de vraag of de leerlingen zich aangesproken
voelen door het vak en bereid zijn om er tijd aan te besteden.

4. Nut en relevantie: Items van deze schaal vragen de leerlingen naar de
bruikbaarheid van wiskunde binnen en buiten de school.
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Er is één grote, algemene component voor de wiskunde-attitude. Deze
component hangt vooral samen met de items van de subschaal ‘plezier in
wiskunde’. De drie andere componenten zijn duidelijk te onderscheiden,
maar minder belangrijk. Uit een doorgedreven onderzoek naar de
psychometrische kwaliteiten van de BSW (‘belevingsschaal voor wiskunde’)
bleek dat de verschillende componenten met elkaar samenhangen
(Kuhlemeier, van de Bergh et al., 1989).

We gaan na of we deze structuur van de verschillende subschalen in de
BSW ook terugvinden in onze data. De TIMSS-onderzoekers namen van elke
subschaal vier in plaats van de oorspronkelijke acht items op (maar voor de
subschaal angst/moeilijkheid werden wel alle acht items gebruikt). Wegens
de correlaties tussen de verschillende subschalen, is het best dat we een
principale componenten-analyse gebruiken met een oblique rotatie
(Kuhlemeier, van de Bergh et al., 1989). Dat wil eenvoudigweg zeggen dat we
op zoek gaan naar structuur en samenhang tussen de items, en dat we
toelaten dat de componenten die gevonden worden, met elkaar correleren
(bij een orthogonale analyse wordt samenhang tussen verschillende
componenten uitgesloten). Naast de items van de BSW nemen we in deze
analyse ook items uit het internationale luik van de TIMSS-studie op. We
kozen voor items die inhoudelijk en volgens de correlatiematrix bij de items
van de BSW aansluiten. De resultaten van deze analyse staan in tabel 132.

De verwachtingen over de interne structuur van de BSW worden grotendeels
bevestigd. Er is één grote, algemene component waarvoor de meeste items
positieve ladingen hebben. Deze component alleen verklaart al 38 procent
van de variantie. De ladingen zijn vooral sterk uitgesproken voor de eerste
vier items, die op ‘plezier’ wijzen. Dit is in overeenstemming met wat in
ander onderzoek gevonden werd (Martinot, Huhlemeier et al., 1988;
Kuhlemeier, van de Bergh et al., 1989). De vier volgende items zijn de items
die tot de subschaal ‘inzet/interesse’ behoren, deze laden het sterkst op de
tweede factor. Er is duidelijk veel samenhang tussen deze twee
componenten, want de items laden soms even sterk op beide. De volgende
zes items behoren tot de subschaal ‘angst/moeilijk’ en vijf van de zes items
laden ook het sterkst op deze component. De laatste vier BSW-items
behoren heel duidelijk tot één aparte component ‘relevantie’.

De items in verband met de wiskunde-attitude, uit het internationale luik
van het TIMSS-onderzoek, laden allemaal sterk op de eerste component. Ze
belichamen dus vooral het plezier in wiskunde en een algemene positieve
houding tegenover wiskunde. We nemen de factorscores van deze vier
subschalen mee voor de verdere analyse. De correlaties tussen de vier
subschalen staan in tabel 133. Alle subschalen correleren positief met
elkaar. Om deze samenhang verder te onderzoeken, voeren we een tweede-
orde-factoranalyse uit met de vier subschalen. Daaruit blijkt dat de
subschalen alle vier tot één dimensie behoren. De ladingen liggen tussen
0,58 en 0,84 en de eerste component verklaart de helft van alle variantie.
We kunnen de wiskunde-attitude dus ook als een tweede-orde-factor in onze
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modellen opnemen. De analyses zullen moeten uitwijzen of we beter de
aparte subschalen of de tweede-orde-factor gebruiken.

TABEL 132: LADINGEN VAN EEN PRINCIPALE COMPONENTEN-ANALYSE (MET OBLIQUE ROTATIE) VAN DE ITEMS

VOOR DE WISKUNDE-ATTITUDE

inzet/ angst/ rele-
plezier interesse moeilijk vantie

items van de belevingsschaal wiskunde (BSW)
Vooral bij wiskunde ben ik blij als het lesuur voorbij is 0,625 0,646 0,257 0,280
Ik vind wiskunde een leuk vak 0,815 0,539 0,232 0,388
Zonder wiskunde zou het op school veel leuker zijn 0,684 0,655 0,363 0,430
Wiskunde hangt mij de keel uit 0,710 0,676 0,344 0,479
Ik weiger veel vrije tijd aan wiskunde te besteden 0,176 0,678 -0,005 0,230
Onze lessen wiskunde zijn vaak boeiend en interessant 0,565 0,542 -0,014 0,267
Het interesseert mij niet zo wat er in de lessen wiskunde wordt verteld 0,443 0,665 0,210 0,416
voor wiskunde doe ik niet meer dan nodig -0,052 0,564 -0,166 0,066
Op de één of andere manier kan ik die wiskunde maar niet onder de
knie krijgen

0,717 0,184 0,614 0,335

Ik ben best goed in wiskunde 0,806 0,085 0,469 0,320
Voor proefwerken wiskunde ben ik zenuwachtiger dan voor andere 0,316 -0,025 0,731 0,070
Tijdens de lessen wiskunde voel ik mij haast nooit zenuwachtig 0,284 0,024 0,476 0,159
Bij wiskunde ben ik banger om fouten te maken dan bij andere vakken 0,271 0,055 0,754 0,085
Van ons boek voor wiskunde begrijp ik meestal niet zoveel 0,426 0,308 0,525 0,312
Ik denk dat je in weinig beroepen iets aan wiskunde hebt 0,295 0,332 0,278 0,736
Ik geloof dat wiskunde maar weinig nut heeft 0,379 0,481 0,324 0,746
Het grootste gedeelte van wiskunde kun je later goed gebruiken 0,355 0,247 0,071 0,800
Bij veel dingen die je iedere dag tegenkomt heb je wat aan wiskunde 0,309 0,203 -0,026 0,721
TIMSS-items over wiskunde-attitude
Ik ben voor wiskunde niet erg begaafd 0,776 0,094 0,533 0,319
Wiskunde is zeker niet één van mijn sterkse vakken 0,796 0,115 0,532 0,309
In het algemeen ben ik sterk in wiskunde 0,814 0,098 0,486 0,312
Hoe graag doe je wiskunde? 0,866 0,468 0,328 0,377
Ik studeer graag wiskunde 0,824 0,513 0,253 0,370
Wiskunde is saai 0,738 0,597 0,224 0,365
Ik zou graag een beroep uitoefenen waar veel wiskunde komt bij kijken 0,760 0,301 0,314 0,464

eigenwaarde 9,62 2,54 1,53 1,30
verklaarde variantie 38,47 10,16 6,13 5,20

TABEL 133: FACTORCORRELATIEMATRIX WISKUNDE-ATTITUDE

inzet/ angst / nut/
plezier interesse moeilijk relevantie

plezier 1,000
inzet / interesse 0,412 1,000
angst /moeilijkheid 0,452 0,055 1,000
nut / relevantie 0,447 0,382 0,234 1,000

Er zijn nu nog een aantal items die de houding tegenover wiskunde meten,
en die we niet opgenomen hebben in de analyse van de BSW. Deze items
onderwerpen we ook aan een principale componenten-analyse, op zoek naar
onderliggende dimensies. We vinden nog één interessante dimensie. Vijf
items die heel sterk met elkaar samenhangen hebben te maken met het
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belang dat leerlingen aan wiskunde hechten (zie tabel 134). De factorscores
van deze schaal worden ook in de analyses opgenomen.

TABEL 134: LADINGEN VAN DE SCHAAL ‘BELANG VAN WISKUNDE’

item lading
Ik denk dat het belangrijk is op school goede resultaten te behalen voor wiskunde 0,627
Ik moet goede resultaten behalen in wiskunde om het beroep van mijn keuze te
kunnen uitoefenen

0,752

Ik moet goede resultaten behalen in wiskunde om de studierichting van mijn keuze te
kunnen volgen

0,785

Ik moet goede resultaten behalen in wiskunde om mezelf tevreden te stellen 0,656
Wiskunde is belangrijk in het leven van iedereen 0,599

eigenwaarde 2,36
verklaarde variantie 47,27

Om het stuk over de wiskunde-attitude van de leerlingen samen te vatten,
sommen we nog een keer de variabelen op die we in de analyses zullen
gebruiken:

• Plezier in wiskunde

• Inzet voor en interesse in wiskunde

• Angst voor en moeilijkheid van wiskunde

• Nut en relevantie van wiskunde

• Een tweede-orde factor gebaseerd op de vier voorgaande schalen

• Het belang dat leerlingen zelf hechten aan wiskunde.

Het is ook nog interessant te vermelden dat de provincies onderling niet
verschillen in de gemiddelde scores voor deze schalen.

In de leerlingenvragenlijst staan drie vragen over de tijd die leerlingen
buiten de schooltijd besteden aan lessen leren of huiswerk maken. Via een
principale componenten-analyse zien we dat deze drie items één component
vormen. Deze component heeft een eigenwaarde van 1,89 en verklaart 63
procent van de variantie. We gebruiken de factorscores als schaal voor de
tijd die leerlingen besteden aan schoolwerk.

Het Vlaamse luik26 van de leerlingenvragenlijst peilt naar de zogeheten
‘constructivistische’ leeromgeving (zie Taylor, Fraser et al., 1997) zoals die
door leerlingen gezien wordt. In een constructivistische leeromgeving houdt
de leerkracht bij het zoeken naar aangepaste opgaven rekening met de
opmerkingen van leerlingen, krijgen leerlingen de kans om hun
oplossingsmethoden met andere leerlingen te bespreken, vraagt de
leerkracht tijdens zelfstandig werk of groepswerk naar de moeilijkheden die
leerlingen hebben enzovoort. Er werden zes items opgenomen, volgens een

                                          
26 Voor technische informatie over de vragenlijst en de schalen van het Vlaamse luik

van het TIMSS-onderzoek, zie Van Damme & Van den Broeck (2002).
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factoranalyse vertegenwoordigen ze één onderliggende dimensie. De
factorscores worden als schaal in de analyses opgenomen.

Zoals gezegd werden er in het TIMSS-onderzoek ook enquêtes van de
leerkrachten afgenomen. Op dit niveau (leerkracht/lesgroep) hebben we heel
wat variabelen ter onzer beschikking, die mogelijk iets zeggen over de
effectiviteit van de scholen. Een eerste reeks variabelen heeft te maken met
houdingen, praktijken, en het instructiegedrag van de leerkrachten (zie
Van Damme en Van den Broeck, 2002):

• Constructivistische leeromgeving zoals gezien door de leerkracht. Dit zijn
dezelfde vragen als bij de leerlingen, maar dan vanuit het standpunt van
de leerkracht.

• Gestructureerd lesgeven en bespreken van fouten. Leerkrachten die
gestructureerd lesgeven proberen nieuwe leerstof in te bedden tussen
behandelde en nog te behandelen leerstof, blijven op het einde van een
hoofdstuk stilstaan om hoofd- en bijzaken te onderscheiden enzovoort.
Het feit of leerkrachten tijd maken om de fouten van leerlingen te
bespreken, hangt hier sterk mee samen en beide aspecten vormen dus
één schaal.

• Overleg tussen leerkrachten over leerlingen

• Overleg tussen leerkrachten over didactische aangelegenheden

• Vertrouwdheid met leerplan/eindtermen: Deze variabele hebben we zelf
geconstrueerd op basis van drie vragen uit het Vlaamse luik van de
vragenlijst. Een princals-analyse gaf aan dat de drie variabelen één
dimensie vormen. We bewaren de princals-scores en gebruiken ze als
schaal in de analyses. Leerkrachten met een hoge score op deze schaal
zijn meer vertrouwd met leerplannen en eindtermen, staan er positiever
tegenover en hebben hun klaspraktijk gewijzigd in functie van de
eindtermen of nieuwe leerplannen.

Er zijn ook enkele variabelen uit het internationale luik van het TIMSS-
onderzoek, die met de houding, praktijken en het instructiegedrag van de
leerkrachten te maken hebben (zie Gonzalez en Miles, 2001):

• Nadruk op probleemoplossend denken: Hoe dikwijls vraagt de leerkracht
de leerlingen om de achterliggende redenering van een idee te verklaren,
vergelijkingen neer te schrijven om verbanden voor te stellen, relaties
voor te stellen en te analyseren door middel van tabellen, kaarten of
grafieken, of om problemen uit te werken waarvoor geen voor de hand
liggende oplossingsmethode is? Volgens hun antwoorden op deze vragen
werden de leerkrachten (internationaal gezien, zie Gonzalez & Miles
(2001)) in drie categorieën opgedeeld. Wegens de lage score van Vlaamse
leerkrachten, nemen we de middencategorie en de hoge categorie samen.
Zo krijgen we een dummy-variabele die de waarde ‘0’ geeft aan
leerkrachten die weinig nadruk leggen op probleemoplossend denken en
de waarde ‘1’ aan leerkrachten die er gemiddeld of veel nadruk op leggen.
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• Het geven van creatief huiswerk (als tegengesteld aan ‘reproduceren’).
Deze variabele is afgeleid van hoe vaak de leerkracht huiswerk geeft
waarbij leerlingen een klein onderzoek moeten doen, een individueel of
groepsproject uitvoeren of toepassingen vinden van de behandelde
leerstof. Het geven van deze vier soorten huiswerk, bleek sterk met
elkaar samen te hangen. Een principale componenten-analyses vond één
component die 57,7 procent van de variantie verklaart.

• Het gebruik van leerlingenevaluaties. Deze schaal hebben we zelf
aangemaakt. De leerkrachten moesten antwoorden op de vraag hoe
dikwijls ze de beoordelingen van de leerlingen gebruiken om punten toe
te kennen, om te rapporteren naar de ouders, om toekomstige lessen te
plannen enz. De zeven items vormen één dimensie die 51 procent van de
variantie verklaart.

Een ander type variabelen meet de gelegenheden die leerlingen krijgen om te
leren. Dit begrip wordt geoperationaliseerd als de tijd die leerlingen aan het
leren besteden.

• Het aantal uren per week dat leerlingen wiskundeles hebben. Op basis
van een variabele uit het internationale TIMSS-bestand, delen we de
lesgroepen op in lesgroepen die minder uren en lesgroepen die meer
uren dan gemiddeld aan wiskundelessen besteden. Een dummy-
variabele onderscheidt deze twee groepen van elkaar.

• Hoeveelheid huiswerk die leerkracht geeft: Op basis van hoe vaak en
hoeveel huiswerk de leerkrachten geven, worden ze in drie groepen
ingedeeld. In de analyses gebruiken we twee dummy-variabelen om deze
drie groepen van elkaar te onderscheiden.

Een ander soort variabelen uit de leerkrachtenvragenlijst gaat over het
klasklimaat. Waar de tot nu toe besproken variabelen meer met het
schoolbeleid te maken hebben, wordt het school- en klasklimaat voor een
groot stuk door de leerlingen beïnvloed. De volgende variabelen, afkomstig
uit het Vlaamse luik van de leerkrachtenvragenlijst, hebben met het
klasklimaat te maken:

• De hinder van de leerlingen bij het lesgeven: De leerkrachten moesten
aangeven in welke mate het lesgeven afgeremd wordt door de
verschillende academische aanleg van de leerlingen, door specifieke
problemen van leerlingen, door storende leerlingen, door een slechte
verstandhouding tussen de leerlingen enzovoort.

• Lesgroepbeoordeling. Aan de hand van elf vragen beoordeelt de
leerkracht de lesgroep. Er zijn twee onderliggende dimensies in deze elf
vragen. Vragen die op de eerste factor laden, geven aan dat leerlingen
rustig zijn in de klas en de leerkracht niet storen. Deze factor wordt
‘rustige lesgroep’ genoemd. De tweede factor geeft aan dat de leerlingen
hun lessen leren, de toetsen serieus voorbereiden enzovoort. Deze factor
krijgt de naam ‘studiegerichte lesgroep’.
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Tot slot is er ook nog een vragenlijst aan de directie, waaruit we een aantal
kenmerken van de school kunnen afleiden. Twee schalen gaan over een
gebrek aan middelen (zie Van Damme en Van den Broeck, 2002) in de
school:

• Algemene tekortkomingen: Wordt het lesgeven op school gehinderd door
gebrek aan leermaterialen, ontoereikend budget voor voorzieningen,
slechte leerruimten en dergelijke?

• Tekortkomingen in de lessen wiskunde: Wordt het lesgeven gehinderd
door een gebrek aan computers, rekenmachines, bibliotheekmateriaal…
voor de lessen wiskunde?

Twee andere schalen hebben te maken met de mate waarin op school een
ordelijk klimaat heerst.

• De frequentie van problematische gedragingen: hoe dikwijls komen
leerlingen te laat, storen ze de les, is er pestgedrag, problemen met bezit
en gebruik van drugs…

• De omvang van problematische gedragingen: hier werd aan de directie
gevraagd in welke mate de problematische gedragingen een probleem
vormen voor de school.

Verder hebben we nog één schaal zelf geconstrueerd. De directie werd
gevraagd voor welke doeleinden de gegevens over de leerlingvorderingen
gebruikt worden. Er waren acht mogelijke doeleinden aangegeven in de
vragenlijst. Met een princals-analyse zoeken we naar onderliggende
dimensies in de antwoorden van de directie. Vijf doeleinden blijken sterk
samen te hangen: het gebruik van de gegevens over leerlingvorderingen om
de leerkrachten van het volgend leerjaar de informeren, om het functioneren
van de school te evalueren, om leerlingen in klassen te plaatsen, om
leerlingen te selecteren voor aangepaste onderwijsprogramma’s en om
leerlingen binnen klassen te groeperen. Het gaat dus over het gebruik van
de gegevens over de leerlingvorderingen om het functioneren van de school
te verbeteren. We kunnen deze factor ook ‘monitoring op basis van
leerlingprestaties’ noemen.

We kunnen nu overgaan tot de analyse. We presenteren eerst de gegevens
van het basismodel (zie tabel 135). In dit basismodel nemen we naast de
provincie ook het geslacht en de optiegroep op. We onderscheiden drie
niveaus in deze analyse van de TIMSS-gegevens: de leerling, de lesgroep en
de school. We meten de provincie op het niveau van de school. In dit
basismodel met drie niveaus heeft alleen West-Vlaanderen een statistisch
significant effect op de wiskundeprestatie. We zullen bij de analyse van
schooleffectiviteit in de TIMSS-gegevens dan ook vooral spreken over West-
Vlaanderen, en niet over Vlaams-Brabant.
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TABEL 135: TIMSS99 WISKUNDE: BASISMODEL MET DRIE NIVEAUS

standaard-
coëfficiënt fout T-ratio sign

Intercept 623,858 4,088 152,606 0,000
Limburg -5,914 4,616 -1,281 0,200
Antwerpen -4,806 4,151 -1,158 0,247
West-Vlaanderen 9,226 3,999 2,307 0,021
Vlaams-Brabant -5,301 5,251 -1,010 0,313
Geslacht (ref=jongen) -9,116 4,151 -2,196 0,078
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -38,703 4,158 -9,308 0,000
Technisch gerichte basisoptie (ref=klassieke) -79,221 5,656 -14,007 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,01
Verklaarde variantie lesgroepniveau: 0,68
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,57
Bron: TIMSS 99

In de eerste stap voegen we de individuele leerlingvariabelen toe aan het
model. Een positieve wiskunde-attitude blijkt een zeer belangrijke factor te
zijn in het behalen van goede wiskundeprestaties. Twee subschalen van de
‘belevingsschaal voor wiskunde’ hebben een sterk positieve invloed op de
wiskundeprestaties. Leerlingen die plezier beleven aan wiskunde en
leerlingen die vinden dat wiskunde hen relevante kennis bijbrengt, scoren
beter op de wiskundetoets (zie tabel 136). Deze twee variabelen verklaren
samen 17 procent van de hogere score van de West-Vlamingen. Nochthans
scoren de West-Vlaamse leerlingen maar een klein beetje boven het
gemiddelde voor de wiskunde-attitude.

Vervolgens gaan we op zoek naar factoren op lesgroep- en op schoolniveau,
die significant samenhangen met de wiskundeprestatie. Op lesgroepniveau
kijken we niet alleen naar de variabelen uit de leerkrachtenvragenlijst, maar
nemen we ook geaggregeerde maten op van leerlingvariabelen (bij voorbeeld
het lesgroepgemiddelde voor de verschillende aspecten van de wiskunde-
attitude).

Na veel analyses en het testen van modellen met verschillende combinaties
van variabelen, blijven er twee belangrijke variabelen over in het model.
Leerlingen uit lesgroepen die door de leerkracht als ‘rustig’ beoordeeld
worden en lesgroepen met een positieve gemiddelde wiskunde-attitude, doen
het beter op wiskunde (zie tabel 137). Het ‘studiegericht’ zijn van een
lesgroep, hangt ook samen met betere prestaties van de leerlingen, maar als
we controleren voor de gemiddelde score van de lesgroep op de wiskunde-
attitude, valt dit effect van de studiegerichtheid weg. Er zijn dan ook hoge
correlaties tussen het studiegericht zijn van een lesgroep en de gemiddelde
wiskunde-attitude van een lesgroep. De gemiddelde score van de lesgroep op
elk van de vier subschalen van de wiskunde-attitude, heeft een significant
effect op de wiskundeprestatie. Door de hoge correlaties tussen deze
variabelen (op lesgroepniveau), kunnen we deze niet samen in het model
opnemen. We kiezen er voor om het gemiddelde op de tweede-orde-factor
van de wiskunde-attitude op te nemen in het model. Elke subschaal van de
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wiskunde-attitude heeft immers een effect; door de tweede-orde-factor op te
nemen, houden we daar rekening mee.

TABEL 136: TIMSS99 WISKUNDE: HOUDINGEN VAN LEERLINGEN IVM SCHOOL EN LEREN

standaard-
coëfficiënt fout T-ratio sign

Intercept 613,835 4,197 146,248 0,000
Limburg -5,603 4,404 -1,272 0,204
Antwerpen -4,659 4,098 -1,137 0,256
West-Vlaanderen 7,645 3,921 1,950 0,051
Vlaams-Brabant -4,083 5,575 -0,732 0,464
Geslacht (ref=jongen) -6,315 4,161 -1,518 0,189
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -27,924 4,222 -6,614 0,000
Technisch gerichte basisoptie (ref=klassieke) -63,862 5,756 -11,094 0,000
Plezier beleven aan wiskunde 13,489 2,507 5,380 0,001
Nut en relevantie van wiskunde 9,038 1,349 6,702 0,000
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,18
Verklaarde variantie lesgroepniveau: 0,72
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,56
Bron: TIMSS 99

Ten opzichte van het vorige model (in tabel 136) wordt er nu 32 procent van
de hogere score van West-Vlamingen op de wiskundetoets verklaard (tabel
137. De gemiddelde wiskunde-attitude heeft hierin een iets groter aandeel
dan de variabele ‘rustige lesgroep’. In het eindmodel zien we nog een hogere
score voor de West-Vlaamse leerlingen van 5,2 punten; dit verschil is niet
meer statistisch significant. We kunnen de hogere score van de West-
Vlaamse leerlingen op de wiskundetoets in het TIMSS-onderzoek dus
verklaren door de positievere houding die ze aannemen tegenover het vak
wiskunde en het feit dat ze rustiger zijn in de klas.

Van alle variabelen die verband houden met het schoolbeleid, is er geen
enkel effect overeind gebleven in het uiteindelijke model. Als er al een effect
is van één van deze variabelen, dan verdwijnt dit effect meestal als we
controleren voor de individuele wiskunde-attitude van de leerlingen. De
factoren van het schoolbeleid hebben in onze modellen dus weinig invloed
op de studieprestatie. De factoren van het klasklimaat daarentegen, hebben
wél een duidelijke invloed. Het klasklimaat speelt de grootste rol in het
verklaren van de wiskundeprestaties van leerlingen, en de verschillen
tussen de West-Vlaamse leerlingen en de anderen.

Ook in het PISA2000-onderzoek wordt het verschil tussen West-Vlamingen
en andere leerlingen vooral verklaard door het schoolklimaat. De
schooleffectiviteitsliteratuur leidt ons dus tot krachtige verklaringen van de
regionale verschillen, maar deze verwijzen niet naar variabelen die
rechtstreeks door onderwijs- en schoolbeleid manipuleerbaar zijn.
Belangrijk zijn houdingen van de leerlingen alsook het klas- en
schoolklimaat. De grote rol van klas- en schoolklimaat (in vergelijking met
schoolbeleid) suggereert een invloed van meer algemene cultuurpatronen.
Deze vraag proberen we te beantwoorden in het volgend hoofdstuk over de
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invloed van culturele factoren op de leerlingprestaties. Eerst gaan we nog na
wat de invloed is van variabelen in verband met schooleffectiviteit in het
TOR2000-jeugdonderzoek en het onderzoek naar waardeopvoeding (WOP).

TABEL 137: TIMSS99 WISKUNDE: MODEL SCHOOLEFFECTIVITEIT

standaard-
coëfficiënt fout T-ratio sign

Intercept 608,059 4,206 144,581 0,000
Limburg -4,776 4,481 -1,066 0,287
Antwerpen -3,861 3,772 -1,024 0,306
West-Vlaanderen 5,222 3,967 1,316 0,188
Vlaams-Brabant -1,669 6,535 -0,255 0,798
Geslacht (ref=jongen) -6,354 4,155 -1,529 0,186
Moderne wetenschappen (ref=klassieke) -22,448 3,991 -5,624 0,000
Technisch gerichte basisoptie (ref=klassieke) -51,536 6,823 -7,554 0,000
Plezier beleven aan wiskunde 13,165 2,512 5,240 0,002
Nut en relevantie van wiskunde 9,011 1,350 6,675 0,000
Rustige lesgroep 5,547 1,993 2,783 0,006
Gemiddelde wiskunde-attitude lesgroep 20,421 5,375 3,799 0,001
Verklaarde variantie leerlingniveau: 0,18
Verklaarde variantie lesgroepniveau: 0,75
Verklaarde variantie schoolniveau: 0,58
Bron: TIMSS 99

6.5 Jeugdonderzoek (TOR2000)

In de gegevens van het jeugdonderzoek zitten weinig elementen van
schooleffectiviteit. Het onderzoek werd dan ook niet met dit doel opgezet.
Wel werden de leerlingen bevraagd over een aantal schoolgebonden
houdingen (zie De Groof, Elchardus et al., 2001):

• Schoolwelbevinden: Leerlingen die hoog scoren op deze schaal, vinden
het tof op school, voelen zich er niet ongelukkig, vinden de sfeer goed…

• Participatief schoolklimaat: Deze schaal peilt naar de mate waarin er
werkelijk rekening gehouden wordt met de meningen van de leerlingen
en de mate van bereidheid bij alle schoolactoren om zich in te zetten voor
de school.

• Informeel klasklimaat: wijst eerder naar het klasklimaat gerealiseerd
door leerkrachten. Enerzijds naar de mate van aansporing van
meningsuiting in de klas en anderzijds naar de mate waarin leerlingen
als gesprekspartners beschouwd worden.

• Schoolaliënatie: 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.
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• Belangrijkheid van informele inspraak: Deze schaal onderzoekt hoe
belangrijk leerlingen een aantal aspecten van de formele en informele
participatie vinden.

• Evaluatie van de leden van de leerlingenraad: Deze schaal peilt naar het
beeld dat leerlingen hebben van de leden van de leerlingenraad en hun
bedoelingen. Vindt men dat het leerlingen zijn die hun steentje willen
bijdragen of zijn ze eerder uit op eigenbelang? Twee schalen meten
respectievelijke de positieve en de negatieve evaluatie van leerlingen van
de leerlingenraad.

• Evaluatie van de werking van de leerlingenraad: Deze schaal handelt
over de werking van de leerlingenraad in de schoolcontext. Hebben de
leerlingen de indruk dat de leerlingenraad  eigenlijk tot iets bijdraagt of
zijn ze er van overtuigd dat de leerlingenraad een zoethoudertje is?

TABEL 138: TOR2000 B/C-ATTEST: BASISMODEL

standaard-
log odds fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,493 0,102 0,225 0,000
Antwerpen 0,201 0,132 1,223 0,126
Vlaams-Brabant 0,531 0,136 1,701 0,000
West-Vlaanderen -0,576 0,181 0,562 0,002
Limburg -0,016 0,126 0,984 0,897
Leerjaar (ref=4e) 0,274 0,077 1,315 0,001
Geslacht (ref=jongen) -0,603 0,064 0,547 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,606 0,104 4,984 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,216 0,146 9,168 0,000
Bron: TOR2000

Ook hier vertrekken we weer van ons basismodel, met de variabelen
provincie, leerjaar, geslacht en onderwijsvorm (tabel 138). We zien dat de
odds voor het gehad hebben van een B- of C-attest in West-Vlaanderen maar
iets meer dan de helft27 bedraagt van de odds voor alle provincies. Aan dit
basismodel voegen we de individuele schoolgebonden houdingen toe. Twee
van die houdingen blijken significant samen te hangen met het al dan niet
gehad hebben van een B- of C-attest. Leerlingen met een hoge mate van
schoolaliënatie, hebben vaker een B- of C-attest gehad. Leerlingen die zich
positief uitlaten over de leden van de leerlingenraad hebben minder dan
andere leerlingen een B- of C-attest gekregen (zie tabel 139). We passen hier
best op met uitspraken over causaliteit: schoolaliënatie kan immers even
goed het gevolg zijn van een B- of C-attest.

                                          
27 De odds is 0,56 keer groter (zie tabel 138), of 1,8 keer kleiner voor West-Vlaanderen,

in vergelijking met het gemiddelde voor alle provincies.
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TABEL 139: TOR2000 B/C-ATTEST: INDIVIDUELE SCHOOLGEBONDEN HOUDINGEN

standaard-
log odds fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,510 0,103 0,221 0,000
Antwerpen 0,205 0,133 1,227 0,123
Vlaams-Brabant 0,530 0,134 1,700 0,000
West-Vlaanderen -0,573 0,179 0,564 0,002
Limburg -0,029 0,126 0,971 0,816
Leerjaar (ref=4e) 0,281 0,078 1,324 0,001
Geslacht (ref=jongen) -0,556 0,068 0,574 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,587 0,102 4,889 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,207 0,145 9,092 0,000
Schoolaliënatie 0,007 0,002 1,007 0,000
Positieve evaluatie leerlingenraad -0,007 0,002 0,993 0,000
Bron: TOR2000

Vervolgens voegen we telkens het schoolgemiddelde van de houdingen toe
aan het model (tabel 140). Eén van die gemiddeldes hangt significant samen
met het al dan niet gehad hebben van een B- of C-attest: in scholen waar de
leerlingen de leden van de leerlingenraad positief beoordelen, zijn er minder
leerlingen die een B- of C-attest gehad hebben. Het kleinere aantal B- en C-
attesten in West-Vlaanderen heeft hier ook iets mee te maken. 9 procent van
het kleinere aantal B- en C-attesten in West-Vlaanderen kan verklaard
worden door de hogere gemiddelde score van West-Vlaamse scholen voor de
positieve evaluatie van leden van de leerlingenraad.

TABEL 140: TOR2000 B/C-ATTEST: INDIVIDUELE HOUDINGEN EN SCHOOLKLIMAAT

standaard-
log odds fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,515 0,104 0,220 0,000
Antwerpen 0,209 0,136 1,233 0,124
Vlaams-Brabant 0,525 0,124 1,691 0,000
West-Vlaanderen -0,520 0,170 0,595 0,003
Limburg -0,095 0,128 0,909 0,456
Leerjaar (ref=4e) 0,274 0,079 1,315 0,001
Geslacht (ref=jongen) -0,549 0,069 0,578 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,575 0,101 4,829 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,188 0,146 8,919 0,000
Schoolaliënatie 0,007 0,002 1,007 0,000
Positieve evaluatie leerlingenraad -0,007 0,002 0,993 0,001
Gemiddelde pos evaluatie llnraad -0,050 0,022 0,951 0,025
Bron: TOR2000

Hoewel het een klein effect is en slechts 9  procent van het effect van West-
Vlaanderen verklaart, is het toch betekenisvol dat een aspect van het
schoolklimaat samenhangt met de betere prestatie van West-Vlaamse
leerlingen. Eerder vonden we voor de PISA2000- en de TIMSS-gegevens
immers ook dat het schoolklimaat de grootste rol speelde in het verklaren
van de betere prestatie van West-Vlaamse leerlingen. Het effect van Vlaams-
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Brabant verandert niet onder invloed van de variabelen van
schooleffectiviteit.

6.6 Waardeopvoeding (WOP)

De analyse van de gegevens van het onderzoek naar waardeopvoeding is
(zoals in de vorige hoofdstukken) minder interessant. Er is immers geen
enkele provincie waar het aantal B- en C-attesten statistisch significant
afwijkt van het gemiddelde. Als er geen regionale verschillen zijn, kunnen
we deze ook niet verklaren door de effectiviteit van scholen. Toch overlopen
we kort de effectiviteitsvariabelen die in de WOP-gegevens aanwezig zijn, en
presenteren we het basismodel en het model met deze
effectiviteitsvariabelen.

De variabelen die we in het model voor schooleffectiviteit getoetst hebben,
zijn afkomstig uit de vragenlijst voor leerkrachten. Per school werd een
gemiddelde genomen van de antwoorden van de leerkrachten.

• Algemene satisfactie met het beroep van leerkracht

• Satisfactie ten aanzien van het schoolbeleid

• Oriëntatie van leerkrachten ten opzichte van hun werk

- Deskundigheidsgerichtheid

- Persoonlijkheidsgerichtheid

• Bereikbaarheid van leerkrachten voor leerlingen

• Mate van samenwerking tussen leerkrachten

• Algemene sfeer onder leerkrachten

• Relatie met directie

• Aanwezigheid van probleemgedrag op school

• Bespreekbaarheid van de schoolreglementen

• Onderwijsdoelstellingen

- Belang opvoedingstaak onderwijs

- Belang opleidingstaak onderwijs

• Oordeel over doeltreffendheid schoolbeleid

- Organisatorische doeltreffendheid

- Pedagogische doeltreffendheid

In het basismodel (tabel 141) wordt het effect van de provincies
gecontroleerd voor geslacht en onderwijsvorm van de leerling. Van alle
opgesomde variabelen gaan we na of ze een invloed hebben op het al dan
niet gehad hebben van een B- of C-attest. Uiteindelijk is er maar één
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variabele die statistisch significant samenhangt met de studieprestatie. In
scholen waar de leerkrachten zeggen meer met elkaar samen te werken,
behalen de leerlingen minder B- en C-attesten (tabel 142). De effecten van
de provincies veranderen niet veel. Het effect van West-Vlaanderen wordt
iets groter en is nu wel statistisch significant.

TABEL 141: WOP B/C-ATTEST: BASISMODEL

coëfficiënt standaard-
(log odds) fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,333 0,116 0,264 0,000
Antwerpen -0,051 0,132 0,951 0,703
Vlaams-Brabant -0,062 0,127 0,940 0,625
West-Vlaanderen -0,278 0,164 0,757 0,094
Limburg 0,258 0,158 1,294 0,109
Geslacht (ref=jongen) -0,370 0,108 0,691 0,001
Leerling TSO (ref=ASO) 1,177 0,163 3,245 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,537 0,169 4,653 0,000
Bron: WOP

TABEL 142: WOP B/C-ATTEST: SCHOOLEFFECTIVITEIT

coëfficiënt standaard-
(log odds) fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,374 0,110 0,253 0,000
Antwerpen -0,002 0,115 0,998 0,988
Vlaams-Brabant -0,042 0,107 0,959 0,693
West-Vlaanderen -0,308 0,146 0,735 0,039
Limburg 0,219 0,150 1,244 0,151
Geslacht (ref=jongen) -0,349 0,107 0,706 0,001
Leerling TSO (ref=ASO) 1,215 0,158 3,371 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,576 0,156 4,836 0,000
Samenwerking leerkrachten -0,029 0,006 0,971 0,000
Bron: WOP

6.7 Conclusie schooleffectiviteit

Uit de analyse van de PISA2000-gegevens kwamen heel wat onverwachte
resultaten. Een goed disciplinair klimaat en een hoge prestatiedruk (beide
zoals beoordeeld door de leerlingen) bleken samen te gaan met een minder
goede leesvaardigheid van de leerlingen. Aangezien deze verbanden tegen de
bevindingen uit de internationale literatuur in gaan, verdienen ze wat extra
uitleg. Het disciplinair klimaat in de PISA2000-gegevens werd gemeten aan
de hand van de leerlingenvragenlijst. De leerlingen moesten aangeven hoe
vaak tijdens de lessen Nederlands zij niet naar de leerkracht luisteren, de
leerlingen niet goed kunnen werken, het lawaaierig en rommelig is enz. Wat
de inhoud van de items betreft, is er een sterke overeenkomst met de items
van de variabele ‘rustige lesgroep’ uit de TIMSS-gegevens. Deze werd
gemeten aan de hand van het oordeel van de leerkracht wiskunde over de
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lesgroep. In rustige lesgroepen zijn de leerlingen rustig in de les en storen ze
de leerkracht niet. De ‘rustigheid’ van de lesgroep heeft in de TIMSS-
gegevens wél het verwachte effect: in lesgroepen die door de leerkracht als
rustig beoordeeld worden, laten de leerlingen betere prestaties zien.
Inhoudelijk komen de variabelen ‘disciplinair klimaat’ uit het PISA2000-
onderzoek en ‘rustige lesgroep’ uit het TIMSS-onderzoek sterk overeen, maar
bij PISA2000 zijn het de leerlingen die op de vragen antwoorden en bij
TIMSS de leerkrachten. Dat verschil kan het verschil in effect tussen de
twee verklaren. We vermoeden dat het oordeel van de leerkrachten eerder
overeen komt met de werkelijkheid. Als een leerling echter vindt dat er in de
lessen Nederlands veel rumoer is en dat de leerlingen niet kunnen werken,
wijst dit er misschien op dat deze leerling zich daaraan stoort. Een hoog
schoolgemiddelde voor ‘disciplinair klimaat’ betekent dan niet noodzakelijk
dat er geen goed disciplinair klimaat is op school, maar wel dat er veel
leerlingen zijn die zich aan een minder goed disciplinair klimaat storen. En
leerlingen die zich hieraan storen, zijn waarschijnlijk vlijtig en hechten veel
belang aan goede prestaties.

Het onverwacht negatieve effect van prestatiedruk kunnen we ook verklaren
door te verwijzen naar het gezichtspunt van de leerlingen die de vraag over
de prestatiedruk moesten beantwoorden. De leerlingen moesten aangeven
hoe vaak de leerkracht zegt dat ze beter kunnen, zegt dat ze hard moeten
werken, de leerlingen veel werk geeft, en ontevreden is over minder goede
prestaties. Het is goed mogelijk dat leerlingen die niet goed presteren, veel
druk van de leerkracht ervaren om het beter te doen. Leerlingen die zelf veel
belang hechten aan goede prestaties, voelen deze druk van de leerkracht
waarschijnlijk minder en rapporteren minder prestatiedruk.

Op het onverwacht negatieve effect van scholen die hun leerlingen vaak
evalueren, komen we nog terug in hoofdstuk 8 als we het finaal model voor
de PISA2000-gegevens (met alle relevante variabelen) presenteren.

Het disciplinair klimaat (schoolgemiddelde van de beoordeling door
leerlingen), het feit of scholen al dan niet veel leerlingenevaluaties geven en
de goede inzet van leerkrachten (beoordeeld door de directeur), verklaren
samen bijna de helft van de betere leesvaardigheid van de West-Vlamingen
in de PISA2000-gegevens. Vooral de leerlingenevaluaties en het disciplinair
klimaat spelen een belangrijke rol, ze verklaren elk zo’n 20 procent van het
effect van West-Vlaanderen. Goede relaties tussen leerlingen en
leerkrachten gaan ook samen met goede prestaties en ze verklaren een deel
van de betere prestaties van de West-Vlamingen. Deze variabele is echter
niet statistisch significant na controle voor de andere, zopas besproken
variabelen, en wordt dus niet in het model opgenomen.

Voor de TIMSS-gegevens hangt het oordeel van de leerkracht over de
rustigheid van de lesgroep sterk samen met de prestaties. Dat er in West-
Vlaanderen rustigere lesgroepen zijn, verklaart 15 procent van de betere
wiskundeprestaties van de West-Vlaamse leerlingen. Een sterkere verklaring
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biedt nog de positieve wiskunde-attitude. Zowel de individuele wiskunde-
attitude van leerlingen als de gemiddelde wiskunde-attitude van een
lesgroep verklaren meer dan 15 procent van het effect van West-Vlaanderen.
Uiteindelijk wordt meer dan 40 procent van de betere wiskundeprestatie van
de West-Vlamingen door deze drie variabelen verklaard. Het oordeel van de
leerkracht over het studiegericht karakter van de lesgroep heeft een
gelijkaardig effect als de gemiddelde wiskunde-attitude van de lesgroep.
Door de sterke correlatie tussen deze twee variabelen, valt de
‘studiegerichtheid’ uit het model weg.

De kenmerken van schooleffectiviteit geven ons dus een krachtige verklaring
voor de regionale verschillen in studieprestatie. Zowel in de TIMSS- als in de
PISA2000-gegevens wordt er zo’n groot deel van de betere prestatie van de
West-Vlamingen verklaard, dat het overblijvende effect niet langer
statistisch significant is.

In de TOR2000-gegevens werd ook nog 9 procent van het kleiner aantal B-
en C-attesten in West-Vlaanderen verklaard door de gemiddeld positievere
beoordeling van de leden van de leerlingenraad. Over Vlaams-Brabant valt
in dit hoofdstuk weinig te zeggen. De prestaties van Vlaams-Brabant wijken
in de basismodellen van PISA2000 (tabel 129) en TIMSS (tabel 135) immers
niet statistisch significant af van het gemiddelde.
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7 En dan nu: cultuur!

Regionale verschillen kunnen uiteraard ook regionale culturele verschillen
zijn. Een culturele verklaringspiste wordt zelfs gesuggereerd door de
bevindingen van het vorige hoofdstuk. Niet zozeer verschillen in onderwijs-
en schoolbeleid, maar wel regionale verschillen in klas- en schoolklimaat
bleken de regionale prestatieverschilen te kunnen verklaren. Dat roept de
vraag op waar die regionale verschillen in school- en klasklimaat vandaan
komen. Eén plausibel antwoord is alvast dat deze het gevolg zijn van meer
omvattende regionale culturen die zich via individuele houdingen en
waarden of via de concentratie van leerlingen met bepaalde houdingen en
waarden, vertalen in schoolculturen. In sommige regio’s kan het dan gaan
over schoolculturen die de prestaties gunstig beïnvloeden, zoals een rustig
klasklimaat en een sterke leermotivatie. De vaststellingen in het vorige
hoofdstuk kwamen er op neer dat West-Vlaamse leerkrachten en directies
het geluk hebben voor rustige klassen te staan, met geïnteresseerde en
gemotiveerde leerlingen. In dit hoofdstuk vragen we ons af waaraan zij dat
geluk te danken hebben.

Over culturele verschillen bestaat er een onoverzichtelijk omvangrijke
literatuur. Deze handelt echter zelden over culturele verschillen binnen zo’n
kleine geografische eenheden als Vlaanderen, de Belgische provincies, laat
staan de Belgische arrondissementen. Het opduiken van culturele
verschillen – zoals de vastgestelde systematische verschillen in
studieprestatie – binnen en tussen zo’n geografisch pietluttige eenheden, is
op zich al hoogstverbazend. Daarenboven gaat niet zoveel aandacht naar de
gevolgen van culturele verschillen voor studieprestaties. Er is, bijvoorbeeld,
meer aandacht voor de effecten van cultuur op de kansen op economische
groei. Tenslotte zitten de variabelen die betrekking hebben op de culturele
variaties die relevant zijn voor studieprestaties, niet altijd in de door ons
gebruikte databanken.  Dit alles betekent dat we enigszins knutselend
moeten te werk gaan. We zoeken naar een doorsnede van, ten eerste,
plausibele theorieën over culturele verschillen en studieprestaties die, ten
tweede, toepasbaar lijken binnen de door ons bestudeerde eenheden en, ten
derde, ook operationaliseerbaar of meetbaar zijn binnen de gebruikte
databanken. We kunnen 4 databanken gebruiken voor de toetsing van de
hypothesen in verband met cultur: TOR2000, WOP, MENO en Drop-out.

We overlopen eerst de theorieën waardoor we ons laten inspireren en duiden
daarbij meteen aan van welke variabelen op basis van die theorieën een
effect wordt verwacht. Die variabelen worden uitvoeriger besproken als de
toetsing per databank wordt uitgevoerd. Bij de bespreking van de variabelen
die per databank beschikbaar zijn, maken we ook het onderscheid tussen
enerzijds de variabelen die door de overlopen theorieën worden gesuggereerd
en anderzijds een aantal variabelen die we in een exploratieve analyse
eveneens aan de modellen zullen toevoegen. Over de effecten van regionale
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culturele variaties in Vlaanderen op de studieprestaties is immers zo weinig
gekend, dat het onverantwoord zou zijn de analyse volledig te steunen op
een aantal uitgangspunten ontleend aan theorie en empirische
veralgemening. Daarom vullen we die analyse aan met een exploratieve
analyse die de invloed nagaat van alle variabelen die in de vermelde
databanken voorhanden zijn en die op een variatie in opvattingen,
houdingen, waarden… kortom, cultuur wijzen.

7.1 Theorieën over cultuur en studieprestatie

7.1.1 Weber, West-Vlaanderen en de arbeidsethiek

De moeder van alle sociologische theorieën over de relatie tussen cultuur en
economie is ongetwijfeld De protestantse ethiek en de geest van het
kapitalisme  van Max Weber. Over die theorie en haar toepasselijkheid zijn
door sociologen, economisten en economische historici bibliotheken
volgeschreven. Hoewel het essay van Weber handelt over de condities
waaronder het moderne kapitalisme gedijt, gebruiken we het hier ook als
inspiratiebron om regionale verschillen in studieprestaties te voorspellen. De
theorie wordt, in aangepast vorm, trouwens veelvuldig gebruikt om schools
en werelds succes van minderheden te verklaren, van Calvinisten en Joden
in Europa en Amerika, van Indiërs in Oost-Afrika, Libanezen in West-Afrika,
Aziaten in de Verenigde Staten, Chinezen in Oost- en Zuid-Oost Azië. De
theorie van Weber stelt immers dat economische groei en kapitalistische
expansie veel te maken hebben met motivatie: wereldgerichtheid,
bekwaamheid tot zelfdiscipline, empirische ingesteldheid, belangstelling
voor wetenschap en techniek. McClelland (1961) haalde de mosterd bij
Weber en stelde dat de motivatie van individuen de belangrijkste factor is
die de economische ontwikkeling van een regio bepaalt. De opvoeding van
kinderen is cruciaal om hen meer belang te doen hechten aan goede
prestaties. McClelland ziet een verandering in de opvoeding van kinderen als
motor van sociale verandering en economische vooruitgang. Robert Merton
heeft aangetoond dat, historisch gezien, de cultuurtrekken die volgens
Weber gunstig zijn voor de economische groei, ook een belangrijke rol
hebben gespeeld in de expansie van moderne wetenschap en technologie
(Merton, 1938). Het lijkt daarom plausibel ze ook toe te passen op
onderwijsprestaties. We zagen overigens al dat in hun keuze in het
secundair onderwijs West-Vlamingen, in vergelijking met de leerlingen van
de andere provincies, meer opteren voor technische en wetenschappelijke
richtingen (hoofdstuk 5) en meer belangstelling (leermotivatie) hebben voor
wiskunde (hoofdstuk 6). Dat wijst op de houding die Weber, en meer nog
Merton (1938), historisch in de protestantse ethiek en de geest van het
kapitalisme meenden te onderkennen.
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Weber vatte de houdingen die volgens hem belangrijk waren, samen onder
de noemer arbeidsethiek, waarin de wereldgerichtheid en de bekwaamheid
tot zelfdisciplinering zich vooral uiten in een gerichtheid op arbeid en in de
opvatting dat presteren in de wereldlijke taak die men verricht een ethische
plicht is. In één van de databanken zit een maat voor arbeidsethiek en deze
geeft ons meteen de beste kans om na te gaan of de Weberiaanse theorie
hout snijdt bij het verklaren van regionale verschillen in studieprestaties.
Onderdeel van de protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme is
volgens Weber ook een mate van individualisme. Het gaat dan weliswaar om
een individualisme dat ethisch sterk is ingekapseld en dat zich uit in de wil
om zelf te oordelen op basis van algemeen aanvaarde of overtuigende
evidentie. Het lijkt waarschijnlijk dat zo’n houding zich uit in zelfzekerheid
en een positief zelfbeeld. Ook deze variabelen zijn beschikbaar en hun
effecten zullen worden onderzocht.

7.1.2 Weber geïndividualiseerd

In de wetenschappelijke, vooral in de economische literatuur over de
condities van economische groei en succesrijk kapitalisme, wordt de
Weberthese sterk geïndividualiseerd (of geliberaliseerd). De nadruk
verschuift dan van disciplinering naar individuele vrijheid. Het
individualisme, dat bij Weber sterk is ingekapseld in morele en ethische
opvattingen, evolueert in de richting van vrijheid, blijheid. Een goed
voorbeeld van deze denk- en onderzoekstratditie is het recente en zeer
leesbare The Wealth and Poverty of Nations van David Landes (1998). Terwijl
Landes ook veel nadruk legt op belangstelling voor wetenschap en
technologie en op de groei van een van empirische kennis doordesemde
cultuur, gaat bij hem toch bijzonder veel aandacht naar de autonomie van
het individu. Het creatieve individu is voor hem een vrijgevochten, autonoom
individu dat zich niet gebonden voelt door traditie, gemeenschap of gezag
(Landes, 1998: 200 e.v.).  Om die houding te meten beschikken we in de
databanken over een aantal variabelen, in de eerste plaats het
autonomiestreven, maar ook, minder rechtstreeks, solidariteitsgevoel,
gelijkheidsstreven en permissiviteit. Men kan immers veronderstellen dat
het non-conformistische, vrijgevochten individu dat Landes en gelijkgezinde
auteurs voor ogen hebben, zich niet wil laten binden door (traditionele)
ethische voorschriften of de beperkingen opgelegd door solidariteit en
gelijkheidsstreven. Als dat juist is en de stelling betreffende de condities van
economische groei kan ook op schoolresultaten worden toegepast, zou men
verwachten dat gelijkheidstreven, solidariteit en ethische gestrengheid
gepaard gaan met minder goede resultaten, autonomiestreven met betere
studieresultaten.

7.1.3 Een meer communautaire Weber

Andere auteurs leggen meer communautaire (of conservatieve) accenten in
de Weberthese. Ulrich Beck (1986: 251) beschouwt de moderne, industriële
samenleving als een mengvorm waarin modernisering en kapitalistische
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expansie werden vergemakkelijkt door het voortbestaan van traditionele
elementen zoals de arbeidsethiek of de traditionele rollenverdeling in het al
even traditionele gezin. Die stelling vinden we al eerder ook bij onder meer
Talcott Parsons. Die Amerikaanse socioloog legt de nadruk op de morele en
ethische inkapseling van het individu en op discipline. Volgens die visie is er
niet noodzakelijk een tegenstelling tussen prestatie in een moderne
samenleving enerzijds, en respect voor conventie en groepsdruk anderzijds.
Parsons (1951) maakt het verschil tussen externe controle (via bijvoorbeeld
opgelegde discipline, evaluatie en sanctie) en geïnternaliseerde controle (via
geïnternaliseerde waarden en groepsbinding). Dat onderscheid acht hij
fundamenteel. Voor de capaciteiten van een organisatie of samenleving is
geïnternaliseerde druk volgens hem veel beter omdat dan minder middelen
moeten worden besteed aan controle. Geïnternaliseerde controle via
zelfdwang, die kan tot stand komen via trouw aan bepaalde waarden en
principes of door groepsbinding, is een vorm van controle die weinig energie
verbruikt en daardoor een grotere performantie van de groep of collectivieit
mogelijk maakt. Externe controle of dwang slorpt energie op, energie die niet
kan gebruikt worden om de performantie van de organisatie te verhogen.
Bovendien wordt veel externe controle door moderne individuen
waarschijnlijk als storend ervaren (Lincoln, Kallenberg et al., 1990), precies
omdat wij veel belang hechten aan individuele vrijheid (Elchardus, 2002).
Houdingen die wijzen op een grotere mate van conformiteit en gehechtheid
aan traditie of respect voor gezag, kunnen in die optiek bevorderlijk zijn
voor de prestaties. Dat argument oogt zeer plausibel in de context van
scholen. Als de leerlingen uit zichzelf braaf zijn en zich inzetten, moet de
leerkracht minder tijd steken in het disciplineren en motiveren van de
leerlingen en kan meer tijd naar het leren en leren leren gaan. Op basis van
de resultaten uit het vorige hoofdstuk, zou dit wel eens de cruciale factor
kunnen zijn. We zagen immers dat een rustiger klasklimaat bijdraagt tot
betere prestaties. In scholen waar de leerlingen veel prestatiedruk ervaren
van de leerkrachten, presteren ze minder goed. Deze bevinding was in
tegenspraak met de effectiviteitsliteratuur. De parsoniaanse theorie kan die
paradoxale vaststelling verklaren. Externe controle (prestatiedruk van
leerkrachten) is beter dan een gebrek eraan, maar minder goed dan een
situatie waarin zij minder nodig is omdat er al een sterke geïnternaliseerde
controle is. Die geïnternaliseerde controle is bij de leerlingen aanwezig in de
vorm van een sterke motivatie en interesse. Verder zagen we in het vorige
hoofdstuk nog dat scholen waar veel leerlingen vinden dat de les (te) veel
gestoord wordt, beter presteren. Deze eveneens paradoxale vaststelling is
ons inziens te verklaren door het feit dat leerlingen die een minder goed
disciplinair klimaat rapporteren, precies die leerlingen zijn die veel belang
hechten aan goede prestaties. In scholen met veel van dit soort leerlingen is
er ook minder externe disciplinering nodig. Belangrijk is nog dat de
verklaring in het vorige hoofdstuk zich meestal op het niveau van de klas of
de school bevond, en niet op het niveau van het individu. Dit wijst op het
belang van de groep en de invloed van de groepsnorm op alle leerlingen. Het
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is dus niet alleen de individuele internalisering, maar ook de neiging tot
conformisme aan de groepsnorm die een rol speelt.

Om die houdingen te meten beschikken we over drie mogelijke variabelen.
De eerste betreft de levensbeschouwing. We kunnen aannemen dat kerkse
gelovigen gezagsgetrouwer zijn dan de andere levensbeschouwelijke
groepen. De gevoeligheid voor groepsdruk kunnen we enkel heel
onrechtstreeks meten, via de opvattingen over vriendschap. Eén van de
dimensies in deze opvattingen geeft immers aan hoe sterk men
overeenkomst en conformiteit als basis van vriendschap ziet. Tenslotte
verwachten we op basis van deze theorie dat individueel autonomiestreven
niet een positieve, maar wel een negatieve invloed laat gelden op de
prestaties. Die laatste variabele laat dus meteen een cruciale toetst toe
tussen de individualistische en de communautaire versies van de
Weberthese.

7.1.4 (Smaak)cultuur en prestatie

Er is een groeiende belangstelling voor de rol van cultuurpraktijken in het
proces van onderwijsverwerving. Deze groeiende belangstelling stoelt op de
steeds weerkerende vaststelling in wetenschappelijk onderzoek naar
intergenerationele overdracht van onderwijskansen, dat culturele
kenmerken van de ouders sterkere determinanten zijn van de
onderwijsverwerving van hun kinderen dan socio-economische
determinanten (De Graaf en De Graaf, 2002; Sullivan, 2002). Velerlei
onderzoek  concludeert dat het cultureel kapitaal van ouders een invloed
heeft op het schools succes van kinderen (vb. De Graaf, 1986; Crook, 1997;
Sullivan, 2001; Elchardus en Siongers, 2002) .

De specifieke cultuurpraktijken die dikwijls worden gebruikt om die invloed
te meten, zijn echter niet erg frequent. De meeste onderzoeken gebruiken
alleen gegevens over exclusieve culturele activiteiten zoals het bezoek aan
galerijen, theatervoorstellingen of klassieke concerten, welke zelfs voor de
middenklasse uitzonderlijke activiteiten vormen (voor een overzicht van
dergelijke onderzoeken zie: Sullivan, 2001; Sullivan, 2002). Slechts een
kleine groep volwassenen woont al eens een klassiek concert, een dans- of
theatervoorstelling bij. Mensen lopen niet zo frequent een museum of
tentoonstelling binnen. Uit de registratie van de tijdsbesteding, waarbij ruim
1500 Vlamingen, 16 tot 75 jaar oud, een week lang hun activiteiten
noteerden, blijkt dat 6 procent die week een museum, tentoonstelling of
monument bezochten. Dit percentage is nog vrij hoog vergeleken bij de 1
procent die in diezelfde week een musical, opera, klassiek concert of ballet
bijwoonde en de 1 procent die naar een toneelvoorstelling, cabaret of show
ging. Van die respondenten had 98 procent die week wel tv gekeken; 28
procent had naar muziek geluisterd en 33 procent had een tijdschrift
gelezen (Glorieux, Coppens et al., 2002). Het lijkt vandaag niet meer zinvol
de cultuurpraktijken te meten zonder rekening te houden met de televisie,
de populaire muziek en de geschreven massamedia. Het is vooral langs die
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kanalen dat symbolen worden verspreid en dat vaardigheden, smaken,
belangstellingen en motieven, kunnen worden beïnvloed (zie verschillende
bijdragen in Elchardus en Glorieux, 2002). De cruciale cultuurpraktijk
heeft, met andere woorden, betrekking op de massamedia en de
massacultuur. In de Vlaamse huiskamers wordt gemiddeld 17 à 20 uur per
week tv gekeken, ruimschoots voldoende opdat dit een grote invloed zou
kunnen hebben op de cultuur van de gezinnen.

Vooralsnog blijken weinig auteurs geneigd hun visie op de impact van
culturele factoren op onderwijskansen te verruimen. De meeste onderzoeken
beperken hun analyses tot de impact van leesgedrag en van culturele
participatie aan vrij elitaire activiteiten. Enigszins een uitzondering hierop
vormt het doctoraatsonderzoek van Alice Sullivan (2001). Naast de invloed
van leesgewoonten en deelname aan formele culturele activiteiten (bv.
bezoek aan musea, tentoonstellingen…) onderzocht zij tevens de impact van
tv-kijkgedrag (op basis van voorkeuren voor verschillende soorten tv-
programma’s) en muziekactiviteiten (bv. het bespelen van een instrument,
naar een klassiek concert gaan, luisteren naar klassieke muziek) op
studieprestaties. De klemtoon blijft evenwel liggen op de impact van
deelname aan de ‘hogere’ cultuur. En ook De Graaf en De Graaf (2002)
kijken in hun meest recente analyses naar de impact van het lezen van
populaire lectuur (historische werken, misdaad- of science-fiction boeken,
informatieve boeken, romans en populaire wetenschapsboeken) van de
ouders op de schoolprestaties van de kinderen. Al blijft ook hier de vraag in
hoeverre we hier kunnen spreken van massacultuur.

In één van de onderzoeken die we gebruiken – TOR2000 – worden culturele
praktijken of smaakvoorkeuren gemeten. De smaken werden gemeten aan
de hand van de muziekvoorkeur, de keuze van tijdschriften, van radio- en
televisiezenders, en de voorkeur op het vlak van televisieprogramma’s en
filmgenres. Uit de analyse van die smaken werden vijf culturele dimensies of
oriëntaties gedistilleerd (Stevens en Elchardus, 2001; verschillende
bijdragen in Elchardus en Glorieux, 2002). De smaakdimensies worden hier
kort beschreven.

De eerste culturele oriëntatie combineert de televisie- en radiozenders van
de openbare omroep met de regionale televisie en met eerder ‘ernstige’ of
‘intellectuele’ televisieprogramma’s zoals journaal, duiding, politieke films,
praatprogramma’s, klein nieuws-programma’s, sociale films en cultfilms. Dit
‘ernstig’ en ‘intellectueel’ aspect komt ook tot uiting in de voorkeur voor de
meer ernstig geachte tijdschriften en natuur(wetenschappelijke)
tijdschriften. Op muzikaal gebied vinden we een hoge lading terug voor
genres als klassieke muziek, folk/wereldmuziek, jazz/blues, kleinkunst,
Franse chansons en in mindere mate sixties-, seventies-, en filmmuziek,
alsook rock en Vlaamse rock. Ter wille van de sterke klemtoon op het
cultureel-educatief aspect van deze populaire cultuur noemen we deze
oriëntatie culturele correctheid.
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Op de tweede culturele oriëntatie vinden we vooral de commerciële
radiozenders, samen met alle commerciële televisiezenders. Dat gaat
gepaard met een voorkeur voor populaire tijdschriften, lifestylemagazines en
tv-bladen. Onderdeel van dit geheel is ook Radio Donna (van de openbare
omroep) waarvan de slogan, De Fun. De Hits, goed het karakter van deze
dimensie weergeeft. Het ligt dan ook voor de hand deze culturele oriëntatie
de amusementsfactor te noemen. De soorten programma’s,  films en
muziek die op deze dimensie laden, weerspiegelen eveneens deze nadruk op
plezier: koppelprogramma’s, grootschalige quizzen en showprogramma’s,
buitenlandse soaps en soaps van eigen bodem, romantische films,
hitparademuziek.

De derde dimensie is hoofdzakelijk een filmculturele dimensie, met een
sterke concentratie van genres als gevechtsfilms, science fiction-films en -
reeksen, avonturenfilms, misdaadfilms, erotische films en reeksen,
horrorfilms, thrillers en oorlogsfilms. Dit soort films wordt vrij frequent
uitgezonden op twee zenders die zich ook uitdrukkelijk profileren als
filmzenders en bij deze dimensie horen. Naast films prefereren ze ook reality
televisie en sportprogramma’s (zowel sportmagazines als rechtstreekse
uitzendingen van sportwedstrijden). Muzikaal zijn de hardere dansgenres
als techno, house en gabber nauw verbonden met deze dimensie. Zij is sterk
doordrongen van traditionele mannelijkheid (Nixon, 1997; Lapp, 1999).
Daarom noemen we het, in navolging van Van Wel en Van der Gouwe, een
macho of viriele culturele oriëntatie (Van Wel en Van der Gouwe, 1990;
Kleijer en Tillekens, 1992; Tillekens, 1993; Van Wel, 1993; Christenson,
1994; Christenson en Roberts, 1998).

De twee laatste dimensies zijn twee factoren die onderling sterk
samenhangen28. Zij worden beide beheerst door muziek en hun onderling
verschil blijkt vooral een kwestie van gendergelieerde smaakverschillen. Op
de vierde dimensie vinden we een hele reeks muziekstijlen zoals R&B, funk,
reggae, ska, rap, raï, maar ook wereldmuziek en folk. Omwille van de
voorname plaats van de muziekstijlen die hun wortels hebben in Afro-
Amerikaanse muziek of etnische muziek hebben we het de rootsdimensie
genoemd. Niettemin is deze dimensie niet uitsluitend beperkt tot
rootsmuziek, ook andere stijlen als klassieke muziek, Franse chansons,
sixtiesmuziek, seventiesmuziek en filmmuziek, stijlen die een zekere
gentrificatie hebben ondergaan, laden relatief hoog op deze dimensie. Dit
soort muziek wordt blijkbaar eerder geassocieerd met MTV dan met TMF.
Tenslotte horen ook romantische films en de ietwat ‘moeilijker’ filmgenres
als sociale films en psychologische films tot deze dimensie.

Op de laatste dimensie vinden we de stoere, harde rockmuziek terug, die
ontstaan en groot geworden is binnen ‘authentieke’, rebellerende

                                          
28 Als de vijf dimensies op een vier dimensionele oplossing worden gedrongen, wat ook

tot aanvaardbare resultaten leidt, vallen deze twee dimensies samen.
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subculturen. Stijlen als heavy metal, hard rock, punk, alternatieve
gitaarmuziek, rock, Vlaamse rock, hardcore en new wave laden op deze
culturele oriëntatie.  Door de nadruk op harde muziek, noemen we het
simpelweg de harde authenticiteit. Daarnaast treffen we opnieuw de
genres aan die bloot staan aan gentrificatie zoals seventies, sixties, folk,
jazz/blues en zelfs kleinkunst. De voorliefde van jongeren die hoog laden op
deze dimensie gaat dan ook niet louter uit naar die harde muziek. Hun
smaakpatroon is breder.

Op basis van de literatuur en eerder onderzoek (Elchardus en Siongers,
2002) kunnen we systematische verbanden tussen deze culturele oriëntaties
en schools presteren verwachten. Smaken en culturele oriëntaties worden
belangrijk geacht omdat zij het materiaal leveren waarmee identiteit, het
‘behoren tot’ en het ‘verschillen van’, worden uitgedrukt (Elchardus en
Siongers, 2003). Omdat identiteit vandaag wordt beleefd als een zelf-
identiteit (Giddens, 1991; Elchardus en Lauwers, 2000) is de kans groot dat
smaken een belangrijke rol spelen in de identiteitsafbakening en de
groepsbinding. Het identiteitswerk wordt verricht in termen van categorieën
die de persoonlijke keuze en smaak, in plaats van een collectieve identiteit,
vooropstellen. Precies daarom kan men verwachten dat de media, de massa-
cultuur en vooral de daar aangereikte smaakkeuzen, een belangrijke rol
spelen in de processen van symbolische afgrenzing. Men wil behoren tot,
zich afzetten van, een duidelijk symbolisch gemarkeerde plaats hebben in de
samenleving en in de groep, maar men wil dit alles beleven als een reeks
individuele keuzes en niet als een gevolg van de keuzepaden die al duidelijk
door de collectieve identiteiten worden aangereikt. Men kan daarom ook
verwachten dat klasculturen sterk zullen samenhangen met bepaalde
smaak- en cultuurdimensies en dat deze laatste een rol zullen spelen in de
soort klascultuur die tot stand komt.

De smaakdimensies of culturele oriëntaties laten twee soorten
voorspellingen toe. De eerste voorspelt dat klas- en schoolculturen zullen
gepaard gaan met een zekere homogeniteit naar of alleszins dominantie van
smaakcultuur of culturele oriëntatie. We verwachten met andere woorden
dat scholen onderling zullen verschillen in de smaakculturen die er sterk
aanwezig of dominant zijn en dat precies die smaakculturen de school- en
klasculturen kunnen beïnvloeden en op die manier ook de prestaties. We
hebben spijtig genoeg geen gegevens over smaakculturen en klas- en
schoolculturen in dezelfde databank. Daarom kunnen we die hypothese niet
rechtstreeks toetsen. Wat we wel kunnen nagaan is of variaties in
smaakculturen op het niveau van een school samenhangen met
prestatieverschillen. Als die samenhang bestaat wordt het plausibel te
veronderstellen dat de smaakcultuur de vorming van een bepaalde klas- of
schoolcultuur vergemakkelijkt.

Daarnaast stelt zich ook de vraag welke smaakdimensies gepaard gaan met
betere, en welke met minder goede schoolprestaties. Het is alvast logisch dat
‘culturele correctheid’ geassocieerd is met betere prestaties, gezien de
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nadruk op het ernstige en het intellectuele. Voor de vier andere
smaakdimensies is het moeilijker om een voorspelling te maken van hun
relatie met de studieprestaties. Op basis van het bestaande onderzoek
(Elchardus en Siongers, 2002) lijkt het waarschijnlijk dat de ‘rootsdimensie’
en de ‘harde authenticiteit’ samen gaan met betere prestaties, ‘amusement’
en de ‘viriele’ dimensie met slechtere prestaties. De ‘rootsdimensie’ en de
‘harde authenticiteit’ zijn oriëntaties die vooral aanhang vinden bij de
leerlingen in het algemeen secundair onderwijs. De viriele oriëntatie en
vooral de amusementsfactor worden sterker geapprecieerd door leerlingen
uit het beroepssecundair onderwijs. Aangezien de ASO-leerlingen beter
presteren, lijkt het logisch dat de culturele oriëntatie die eigen is aan de
ASO-leerlingen, verbonden is met betere studieprestaties.

Inhoudelijk blijft het verband tussen de smaakdimensies en de
studieprestaties echter moeilijk te maken. Het is bovendien nog de vraag of
de smaakdimensies op individueel of op schoolniveau zullen samenhangen
met de studieprestatie. Het is mogelijk dat een homogeniteit van smaken (op
klas- of schoolniveau) het vormen van een bepaalde klas- of schoolcultuur
bevordert. Een homogeniteit van smaken kan het doorgeefluik zijn voor
bepaalde houdingen of opvattingen waaronder ook vlijt en een positieve
houding ten opzichte van de school.

7.2 Samenhang tussen culturele kenmerken en studieprestatie

We onderzoeken nu of er een relatie bestaat tussen de culturele kenmerken
die in de verschillende databanken aanwezig zijn, en de studieprestatie. We
zullen hierbij vooral steunen op beide TOR-onderzoeken (het
jeugdonderzoek en het onderzoek naar waardeopvoeding) omdat daarin vele
culturele kenmerken worden gemeten. Het MENO- en het Drop-
outonderzoek komen ook aan bod, maar zijn op dit vlak minder interessant.

7.2.1 Jeugdonderzoek (TOR2000)

Het TOR2000-onderzoek is een onderzoek naar de leefwereld van jongeren.
We beschikken in deze databank dan ook over een schat aan informatie over
houdingen en voorkeuren van de jongeren. Zoals eerder gezegd, beginnen
we het overzicht van de culturele variabelen met die variabelen waarvan we
volgens de literatuur mogen verwachten dat ze een invloed hebben op de
studieprestatie.

De algemene Weberthese voorspelt vooral een positief effect van
arbeidsethiek op studieprestatie. Minder rechtstreeks zouden een positief
zelfbeeld en zelfzekerheid ook een positieve invloed uitoefenen, en deze twee
houdingen zijn aanwezig in de TOR2000-databank. Bij positief zelfbeeld
horen items zoals ‘Ik vind mezelf best OK’ en ‘Ik vind dat ik trots kan zijn op
wie ik ben’. Leerlingen die hoog scoren op de schaal zelfzekerheid,
antwoorden positief op items zoals ‘Ik hou ervan om leiding te nemen in een
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groep die dingen tesamen doet’ en ‘Ik hou ervan om verantwoordelijkheid op
te nemen’.

De geliberaliseerde Weberthese stelde dat het vrijgevochten, non-
conformistische individu het goed zou doen. In het licht van die theorie
verwachten we in de eerste plaats een positief effect van het
autonomiestreven op de studieprestatie. Autonomiestreven betekent zoveel
als het afwijzen van gezag. Voor wie hoog scoort op de autonomieschaal,
blijft er slechts één referentiekader over, namelijk het zelf. Zelf kunnen
beschikken over het leven, zelf kunnen bepalen wat mag en niet mag, wat
goed is en wat slecht, los van de ruimere sociale voorschriften, dat is voor
hen belangrijk.

Volgens dezelfde individualistische interpretatie van de Weberthese,
verwachten we ook een positief effect van het utilitair individualisme op de
studieprestatie. Het utilitair individualisme meet de mate waarin individuen
hun eigen belangen nastreven. Het vertrekt vanuit de veronderstelling dat
iedereen uit is op het vrijwaren van het eigenbelang en beklemtoont het
belang van materieel succes.

Uit de meer communautaire Weberthese leidden we de hypothese af dat een
conformistische en zelfdisciplinerende houding wel eens positief zou kunnen
zijn voor de studieprestaties van de leerlingen. Een eerste houding in dit
verband is de levensbeschouwing. We verwachten dat kerkse gelovigen
gezagsgetrouwer zijn dan andere levensbeschouwelijke groepen, en het dus
beter zullen doen op school. De jongeren in het TOR2000-onderzoek
moesten aangeven tot welke levensbeschouwelijke groep ze behoren. De
mogelijkheden waren:

• Gelovig katholiek, die regelmatig naar de mis gaat

• Gelovig katholiek, die niet vaak naar de kerk gaat

• Iemand die twijfelt maar christelijk is

• Vrijzinnig

• Levensbeschouwelijk onverschillig

• Niet gelovig

• Andere (waaronder Moslims)

Moslims werden niet als aparte categorie opgenomen, omdat we dan in feite
gewoon meten of een leerling allochtoon is of niet.

Het conformistische karakter en de gevoeligheid voor groepsdruk vinden we
terug in één van de vriendschapsopvattingen. Opvattingen over
vriendschap zijn belangrijker dan de omvang van de vriendengroep (Van
Leeuwen, 1999; Pahl, 2000). In het TOR2000-onderzoek worden twee
dimensies in de opvattingen over vriendschap teruggevonden:

• Vertrouwen als basis voor vriendschap. De eerste dimensie wijst op
vriendschap als een sterk emotioneel terrein waar elementen van
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zelfreligie (Elchardus en Lauwers, 2000) en zelfonthulling een voorname
plaats bekleden. Vriendschap is, volgens die opvatting, een relatievorm
waarin jongeren zichzelf kunnen zijn en elkaar in vertrouwen kunnen
nemen. In zo’n relatie kan men bij elkaar terecht voor wederzijdse steun.
Zij wordt gekenmerkt door respect voor elkaars eigenheid.

• Overeenkomst als basis voor vriendschap. Op de tweede dimensie laden
uitspraken als ‘een goede vriend vindt dezelfde kleren of muziek leuk’,
‘het is leuk om dezelfde kleren aan te hebben als je vrienden’, ‘ik doe
alles samen met mijn vrienden, zoals mijn vriend is wil ik ook zijn’, ...
Vriendschap betekent volgens deze opvatting dat men moet ‘gelijken op
elkaar’ en ‘samen dingen doen’. Het gaat om een vriendschapsopvatting
die veel nadruk legt op conformiteit en waaruit enige vrees voor het
‘andere’ spreekt.

De tweede dimensie (‘overeenkomst als basis voor vriendschap’) legt dus
nadruk op conformiteit, we gebruiken deze dimensie als proxy voor de
gevoeligheid en het respect voor conventie en groepsdruk.

In tegenstelling tot de individualistische Weberthese, verwachten we op
basis van de communautaire Weberthese dat het autonomiestreven een
negatieve invloed heeft op de studieprestaties.

We verwachten ook een effect van de vijf smaakdimensies op de
studieprestatie van de leerlingen. Deze werden al uitvoerig besproken, maar
hier herhalen we nog eens kort hun betekenis.

De eerste culturele oriëntatie wordt, vanwege de sterke klemtoon op het
cultureel-educatief aspect van populaire cultuur, culturele correctheid
genoemd. Bij de tweede dimensie draait het vooral rond plezier en
onvoorwaardelijk amusement, deze dimensie wordt dan ook de
amusementsfactor genoemd. Waardering voor filmgenres zoals gevechtsfilms,
erotische films, avonturenfilms en thrillers, evenals de hardere dansgenres,
zijn elementen die tot de macho of viriele culturele oriëntatie behoren. Op de
vierde dimensie vinden we een hele reeks muziekstijlen zoals r&b, funk,
ska, rap, raï, maar ook wereldmuziek en folk. Omwille van de voorname
plaats van de muziekstijlen die hun wortels hebben in Afro-Amerikaanse of
etnische muziek wordt deze dimensie de rootsdimensie genoemd. Ten slotte
onderscheiden we de harde authenticiteit waarbij we de stoere rockmuziek
kunnen plaatsen maar ook genres zoals seventies-, sixties-, folk en jazz-
bluesmuziek en zelfs kleinkunst.

We verwachten positieve effecten van ‘culturele correctheid’, de
‘rootsdimensie’ en de ‘harde authenticiteit’, en negatieve effecten van de
amusementsfactor en de viriele oriëntatie.

Er zijn in de TOR2000-gegevens nog veel andere culturele kenmerken
aanwezig. Voor deze variabelen hebben we geen specifieke hypothese over
de relatie met studieprestatie, maar we voeren toch een exploratieve analyse
uit met al deze variabelen.
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Een eerste reeks houdingen zijn de persoonsgebonden attituden. Deze
peilen naar de beleving van het zelf en de beleving van relaties met
belangrijke mensen uit de directe omgeving. In het TOR2000-onderzoek
kunnen we een vijftal persoonsgebonden attituden onderscheiden:

• Negatief toekomstbeeld: deze schaal peilt naar de mate waarin de
jongeren de toekomst somber inzien. Voor jongeren met een negatief
toekomstbeeld lijkt het alsof er geen doel is in hun leven en alsof de
toekomst hopeloos is.

• Goede relatie met ouders: de leerlingen moesten aangeven of ze het gevoel
hebben dat hun ouders hen begrijpen, of ze vaak ruzie hebben met hun
ouders, of ze zich door de ouders gesteund voelen enz. De vragen werden
zowel over de vader als over de moeder gesteld.

• Het positief zelfbeeld en de zelfzekerheid werden al eerder besproken
omdat we ze gebruiken om de algemene Weberthese te toetsen. Al deze
persoonsgebonden attituden vormen samen een tweede-orde-factor die
we persoonlijk welbevinden noemen, en die we ook in de analyses
opnemen.

Over de houdingen die een democratisch burgerschap kunnen dragen,
bestaat een betrekkelijk grote consensus (Veldhuis, 1997; Audigier, 2000;
Bîrzea, 2000; Carey en Forrester, 2000). Deze verschillende houdingen
hangen onderling zeer sterk samen en kunnen worden samengevoegd tot
een stabiel geheel van houdingen dat de steun voor democratische
burgerschapswaarden meet en dat we de ‘nieuwe breuklijn of de nieuwe
sociaal-culturele breuklijn’ noemen (Elchardus, 1994); (Elchardus, 1996);
(Elchardus, 1999). Het gaat om een tegenstelling tussen twee mens- en
maatschappijopvattingen. De ‘nieuwe breuklijn’ wordt gevormd door vier
houdingen:

• Utilitair individualisme: meet de mate waarin individuen hun eigen
belangen nastreven. Het vertrekt vanuit de veronderstelling dat iedereen
uit is op het vrijwaren van het eigenbelang en beklemtoont het belang
van materieel succes.

• Houding tegenover harde repressie: wie hoog scoort op deze schaal,
verdedigt een harde aanpak van misdadigers.

• Antidemocratische en antipolitieke gevoelens. De schaal meet de steun
voor het vertegenwoordigingsprincipe in de politiek. Personen met een
antidemocratische houding vinden het parlement een machteloze
praatbarak en denken dat het zonder politieke partijen veel beter zou
gaan.

• Etnocentrisme: deze schaal meet een negatieve houding tegenover
migranten.

De schaal ‘endogene relatievorming’ is een princals-schaal, samengesteld uit
de plaats waar jongeren vrienden hebben (in de klas, op school, buiten
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school of een combinatie), hoe populair ze zich voelen, en of ze een lief
hebben (en hoelang). Jongeren die hoog scoren op deze schaal, voelen zich
weinig populair, hebben geen lief en hebben slechts vrienden op één plaats
(meestal de school). Aan het andere uiteinde vinden we jongeren die al
langer een lief hebben, zich heel populair voelen en vrienden hebben op
verschillende plaatsen.

Alle besproken variabelen worden zowel op individueel als op schoolniveau
in de analyse uitgeprobeerd. We vertrekken zoals steeds van een basismodel
waarin we het effect van de provincies schatten (zie tabel 143). Dit
basismodel is een logit multilevelmodel, dat is een speciale techniek om een
binaire afhankelijke variabele te analyseren in een multilevel model
(Snijders en Bosker, 1999; Raudenbush, Bryk et al., 2001). De provincie
wordt gemeten als de provincie waarin de leerling woont.

TABEL 143: TOR2000 B/C-ATTEST: BASISMODEL (LOGIT-MODEL; PROVINCIE OP INDIVIDUEEL NIVEAU)

standaard-
log odds fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,471 0,107 0,230 0,000
Limburg 0,139 0,142 1,150 0,328
Antwerpen 0,138 0,130 1,148 0,289
West-Vlaanderen -0,424 0,174 0,654 0,015
Vlaams-Brabant 0,343 0,099 1,409 0,001
Leerjaar (ref=4e) 0,245 0,074 1,278 0,001
Geslacht (ref=jongen) -0,600 0,066 0,549 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,617 0,107 5,039 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,201 0,153 9,038 0,000
Bron: TOR2000

Vertrekkend van het basismodel, bouwen we eerst een model op met alle
cultuurvariabelen op individueel niveau (tabel 144) en dan een model met
diezelfde variabelen zowel op individueel als op schoolniveau (tabel 145).

Er blijken heel wat cultuurvariabelen te zijn die, gemeten op leerlingniveau,
significant samengaan met het al dan niet gekregen hebben van een B- of C-
attest (zie tabel 144). Gecontroleerd voor leerjaar, geslacht, onderwijsvorm
en de andere cultuurvariabelen, hebben leerlingen met een hoger
persoonlijk welbevinden in het verleden minder vaak een B- of C-attest
gekregen. Hetzelfde geldt voor gelovige katholieken en leerlingen met een
endogene relatievorming in hun vriendengroep: deze hebben in het verleden
ook minder vaak een B- of C-attest gekregen. Dat gelovige katholieken
betere studieprestaties hebben, is in overeenstemming met de
communautaire interpretatie van de Weberthese, die stelde dat conformiteit
en gezagsgetrouwheid de prestaties bevorderen. De odds voor het gehad
hebben van een B- of C-attest is voor gelovige katholieken slechts 0,76 (of
76 procent) van de odds voor niet-katholieken. Als leerling A één punt hoger
scoort voor het persoonlijk welbevinden dan leerling B, verwachten we dat
de odds voor het gehad hebben van een B- of C-attest voor leerling A 0,985
(of 98,5 procent) is van de odds voor leerling B. Voor princals- en
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factorscores kunnen we de odds ook interpreteren als de kansverhouding
tussen twee groepen die één standaardafwijking op de princals- of
factorschaal van elkaar verschillen. Deze interpretatie is echter moeilijker
intuïtief begrijpbaar. Voor de beoordeling van de sterkte van een effect,
kunnen we ook naar de verhouding tussen de log odds en de standaardfout
kijken. Als deze verhouding groot is, zal het significantieniveau klein zijn, en
spreken we van een sterk effect.

Het autonomiestreven van de leerlingen heeft geen statistisch significant
effect op het al dan niet gehad hebben van een B- of C-attest. De
individualistische en de communautaire interpretatie van de Weberthese
leiden tot tegengestelde hypothesen over het verband tussen
autonomiestreven en studieprestatie. Op basis van de TOR2000-gegevens
kunnen we hierover echter geen uitspraak doen.

Voor vier van de vijf smaak- en mediadimensies hangt de voorkeur van
leerlingen voor de dimensie, samen met het gehad hebben van een B- of C-
attest. Leerlingen met een sterkere voorkeur voor de macho culturele
oriëntatie of voor de rootsdimensie, hebben in het verleden al vaker een B-
of C-attest gehad. Fans van de amusementsfactor en de ‘harde
authenticiteit’ hebben minder vaak een B- of C-attest gehad. Het positieve
effect van de voorkeur voor amusement, verbaast op het eerste zicht. In het
MENO-onderzoek hangt een voorkeur voor amusement immers samen met
slechtere prestaties (Janssens en De Metsenaere, 2000). Het
‘amusementspatroon’ zoals het wordt genoemd, bestaat uit veel waardering
voor VTM, VT4, vrije radio’s, Kanaal2, radio Donna, MTV en frequent
discotheekbezoek. Etnische of folkmuziek, klassieke muziek en jazz worden
veel minder geapprecieerd. Dit zijn ook in het TOR2000-onderzoek
belangrijke elementen van de amusementsfactor. Er zijn echter ook grote
verschillen tussen beide onderzoeken: in het TOR2000-onderzoek werden er
vijf smaak- en mediadimensies opgenomen (in tegenstelling tot de
tweedimensionale ruimte uit het MENO-onderzoek), en werden ook soorten
films en tv-programma’s opgenomen, wat niet het geval was in het MENO-
onderzoek. Deze verschillen kunnen de verschillen in de effecten van
‘amusement’ verklaren.

Het positieve effect van de amusementsfactor en het negatieve effect van de
rootsdimensie zijn tegen onze verwachtingen. Voorlopig volstaat het om er
op te wijzen dat het vreemd is dat een BSO-kenmerk (appreciatie voor de
amusementsfactor) positief samenhangt met prestaties en een ASO-kenmerk
(appreciatie voor de rootsdimensie) negatief.

Ondanks de vele significante effecten zijn de verschillen tussen de
provincies maar weinig veranderd ten opzichte van het model zonder de
individuele cultuurvariabelen. Het effect van Vlaams-Brabant blijft
ongewijzigd en dat van West-Vlaanderen wordt slechts voor 6 procent door
de individuele cultuurvariabelen verklaard. Individuele culturele variaties
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blijken wel de studieprestaties te beïnvloeden, maar heel weinig bij te
dragen tot het verklaren van regionale verschillen in studieprestatie.

TABEL 144: TOR2000 B/C-ATTEST: INVLOED CULTUURVARIABELEN (ALLEEN INDIVIDUEEL NIVEAU)

standaard-
log odds fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,370 0,121 0,254 0,000
Limburg 0,195 0,135 1,216 0,148
Antwerpen 0,099 0,120 1,104 0,409
West-Vlaanderen -0,400 0,172 0,670 0,020
Vlaams-Brabant 0,344 0,092 1,411 0,000
Leerjaar (ref=4e) 0,131 0,082 1,140 0,111
Geslacht (ref=jongen) -0,622 0,097 0,537 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,636 0,114 5,132 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,254 0,175 9,526 0,000
Persoonlijk welbevinden -0,015 0,002 0,985 0,000
Endogeniteit vriendengroep -0,253 0,032 0,777 0,000
Katholiek (ref=niet-katholiek) -0,276 0,091 0,759 0,003
Amusementsfactor (smaak- en mediadimensie) -0,159 0,042 0,853 0,000
Macho tv (smaak- en mediadimensie) 0,081 0,042 1,084 0,054
Rootsmuziek (smaak- en mediadimensie) 0,115 0,042 1,122 0,007
Harde authenticiteit (smaak- en mediadimensie) -0,088 0,036 0,915 0,015
Bron: TOR2000

TABEL 145: TOR2000 B/C-ATTEST: INVLOED CULTUUR

standaard-
log odds fout odds sign

Intercept -1,445 0,121 0,236 0,000
Limburg 0,361 0,113 1,434 0,002
Antwerpen -0,080 0,092 0,923 0,384
West-Vlaanderen -0,201 0,141 0,818 0,154
Vlaams-Brabant 0,096 0,125 1,101 0,443
Leerjaar (ref=4e) 0,145 0,083 1,156 0,080
Geslacht (ref=jongen) -0,609 0,104 0,544 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,743 0,123 5,714 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,429 0,207 11,346 0,000
Persoonlijk welbevinden -0,016 0,002 0,984 0,000
Endogeniteit vriendengroep -0,260 0,033 0,771 0,000
Katholiek (ref=niet-katholiek) -0,259 0,096 0,772 0,007
Amusementsfactor (smaak- en mediadimensie) -0,152 0,043 0,859 0,001
Macho tv (smaak- en mediadimensie) 0,084 0,042 1,088 0,047
Rootsmuziek (smaak- en mediadimensie) 0,107 0,042 1,112 0,012
Harde authenticiteit (smaak- en mediadimensie) -0,077 0,038 0,926 0,043
Overeenkomst abv vriendschap (schoolgemiddelde) -0,104 0,026 0,901 0,000
Proportie katholieken op school -1,449 0,507 0,235 0,005
Gemiddelde voorkeur amusementsfactor -0,379 0,222 0,685 0,088
Gemiddelde voorkeur harde authenticiteit -0,938 0,303 0,391 0,002
Bron: TOR2000

We gaan dan over naar het model waaraan ook de cultuurvariabelen op
schoolniveau toegevoegd werden (tabel 145). We stelden eerder al vast dat
de regionale verschillen sterk samenhangen met verschillen tussen scholen.
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We houden alleen die variabelen in het model die significant zijn, of die een
belangrijke bijdrage leveren aan de verklaring van het lager percentage B-
en C-attesten in West-Vlaanderen.

Vier variabelen op schoolniveau bieden een belangrijke bijdrage aan het
model. In scholen met een grotere proportie katholieken, zijn er minder
leerlingen die in het verleden een B- of C-attest gekregen hebben. Het
onderscheid tussen katholieken en niet-katholieken is dus niet alleen
belangrijk op het individueel niveau, maar er is nog een bijkomend effect op
schoolniveau. Van alle houdingen heeft er één schoolgemiddelde een
significant effect op het gehad hebben van een B- of C-attest. In scholen
waar de leerlingen gemiddeld meer nadruk leggen op overeenkomst als basis
voor vriendschap, zijn er minder leerlingen die in het verleden een B- of C-
attest gehad hebben. Beide effecten bevestigen hypothesen die we afgeleid
hadden van de communautaire Weberthese.

Van de smaak- en mediadimensies zijn er twee dimensies waarvan het
schoolgemiddelde significant samenhangt met het al dan niet gehad hebben
van een B- of C-attest. Zowel een hoge gemiddelde score voor de
amusementsfactor als voor de factor ‘harde authenticiteit’ gaat samen met
minder B- en C-attesten op school29. Opvallend is het effect van het
schoolgemiddelde voor ‘harde authenticiteit’. Er is een sterk negatief
verband tussen het schoolgemiddelde voor ‘harde authenticiteit’ aan de ene
kant en het schoolgemiddelde voor ‘overeenkomst als basis voor
vriendschap’ en de amusementsfactor aan de andere kant (zie tabel 146).
Toch hebben alle drie deze variabelen een negatief effect op het gehad
hebben van een B- of C-attest. Het effect van het schoolgemiddelde voor
‘harde authenticiteit’ komt echter alleen tot uiting wanneer ook
‘overeenkomst als basis voor vriendschap’ of de amusementsfactor in het
model opgenomen zijn. Als ‘harde authenticiteit’ alleen in het model zit, dan
wordt het eigenlijke negatieve effect van ‘harde authenticiteit’ op B/C-attest
gedeeltelijk onderdrukt door de sterk negatieve correlatie met ‘overeenkomst
als basis voor vriendschap’ en de amusementsfactor (en de negatieve relatie
van deze laatste twee met het gehad hebben van een B- of C-attest). Als we
‘overeenkomst als basis voor vriendschap’ of de amusementsfactor mee in
het model nemen, controleren we het effect van ‘harde authenticiteit’ voor de
effecten van de andere variabelen en wordt het effect van ‘harde
authenticiteit’ zichtbaar30.

                                          
29 We hadden eigenlijk vooral een effect verwacht van de ‘culturele correctheid’,

wegens het ernstige en educatieve karakter van deze smaakdimensie. Op
schoolniveau correleert ‘culturele correctheid’ echter 0,8 met ‘harde
authenticiteit’. Deze twee kunnen dus sowieso niet samen in één model, wegens
problemen van multicollineariteit. We kozen om ‘harde authenticiteit in het
model te houden, omdat deze een sterker effect had op de studieprestaties.

30 Dit is een vorm van wat men ‘suppressie’ noemt (McClendon, 1994: 115).
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TABEL 146: CORRELATIES TUSSEN DE SCHOOLGEMIDDELDEN VAN DE CULTUURVARIABELEN DIE EEN

SIGNIFICANT EFFECT HEBBEN OP SCHOOLNIVEAU

Overeenkomst
als basis voor Proportie Amusements-
vriendschap katholieken factor

Proportie katholieken correlatie 0,383 1,000
significantie 0,000

Amusementsfactor (smaak- en correlatie 0,569 0,302 1,000
mediadimensie) significantie 0,000 0,004
Harde authenticiteit (smaak- en correlatie -0,466 0,221 -0,409
mediadimensie) significantie 0,000 0,037 0,000
Bron: TOR2000

De cultuurvariabelen op schoolniveau slagen er, in tegenstelling tot dezelfde
variabelen op individueel niveau, wél in om de regionale verschillen te
verklaren. In tabel 145 zien we dat de effecten van West-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant niet langer significant zijn. De regionale cultuurverschillen
beïnvloeden de studieprestaties dus vooral via de invloed die ze uitoefenen
op de schoolcultuur; een invloed die tot stand komt via de concentratie van
gelijkgezinde leerlingen. Een kwart van het kleiner aantal B- en C-attesten
in West-Vlaanderen wordt verklaard door de grotere proportie katholieken
op West-Vlaamse scholen. Met de drie andere variabelen (‘overeenkomst als
basis voor vriendschap’, voorkeur amusementsfactor, en voorkeur harde
authenticiteit) op schoolniveau erbij, verklaren we de helft van het effect van
West-Vlaanderen ten opzichte van het vorig model (vergelijk tabel 145 met
tabel 144).

Het grotere aantal B- en C-attesten in Vlaams-Brabant wordt vooral
verklaard door de minder grote nadruk op ‘overeenkomst als basis voor
vriendschap’ en door de minder sterke voorkeur voor de elementen van de
amusementsfactor. Deze twee variabelen verklaren elk apart bijna een derde
van het effect van Vlaams-Brabant. De kleinere proportie katholieken in
Vlaams-Brabantse scholen verklaart slechts 6 procent van het groter aantal
B- en C-attesten. Uiteindelijk wordt het effect van Vlaams-Brabant voor
bijna driekwart verklaard.

In tabel 146 is het duidelijk dat de verklarende variabelen op schoolniveau,
sterk met elkaar samenhangen. Sterke verbanden tussen verklarende
variabelen in één model, kunnen leiden tot multicollineariteit  en onstabiele
parameters. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om van
verschillende verklarende variabelen één factor te maken. Het exploreren
van de samenhang van de verschillende variabelen heeft nog een tweede
voordeel. Op die manier wordt de betekenis of interpretatie van hun effecten
ook duidelijker. Uit het feit dat er een samenhang is tussen de proportie
katholieke leerlingen, het aantal leerlingen dat overeenkomst beschouwt als
een basis van vriendschap en het aantal leerlingen dat een voorkeur heeft
voor de smaakdimensie amusement, kan men besluiten dat die drie
variabelen iets gemeen hebben. Vraag is dan of precies dat
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gemeenschappelijke een invloed heeft op de schoolprestaties en de regionale
verschillen mee kan verklaren. Om dat na te gaan schatten we de
gemeenschappelijke component en gaan we na of hij de prestaties en de
regionale verschillen beïnvloedt. Via principale componentenanalyse vinden
we in de drie vermelde variabelen een onderliggende dimensie terug met een
eigenwaarde van 1,8 die 62% van de gemeenschappelijke variatie verklaart
(de componentladingen variëren van 0,68 tot 0,85).

Het benoemen van deze gemeenschappelijke component blijft een oefening
in cultuurinterpretatie. Gemeenschappelijk lijkt een mate van
gezagsgetrouwheid en een traditionele opstelling (de proportie kerkse
katholieken), alsook een aanvaarding van en gevoeligheid voor groepsdruk
(conformiteit tussen vrienden) en een aanvaarding van en waardering voor
de mainstream cultuur, de grootste gemene deler, die de meeste mensen in
een smaakcultuur verenigt.  De begrippen conformisme en respect voor de
conventies lijken nog het meest geschikt om deze elementen – aansluiting
bij de brede volkscultuur, nadruk op conformiteit binnen de vriendenkring
en gezagsgetrouwheid – uit te drukken. We zullen verder spreken van een
conformistische schoolcultuur.

Eén van de belangrijke smaakdimensies paste niet bij de onderkende
component: harde authenticiteit. Dat is eigenlijk nogal vanzelfsprekend
aangezien die voorkeur een beetje rebels is. Hij neemt concreet de vorm aan
van een voorkeur voor harde rock, heavy metal, punk, alternatieve
gitaarmuziek, hard core en dergelijke. Gemeenschappelijk aan die genres is
een streven naar authenticiteit. Men wil weg van de als al te commercieel
beoordeelde pop muziek. Opvallend is trouwens dat de jongeren met een
voorkeur voor deze hardere, authentieke genres ook heel wat van de
muziekgenres omvat die men in de ‘betere’ cultureel correcte smaak
weervindt: jazz/blues, folk, wereldmuziek, kleinkunst en de inmiddels
‘gegentrificeerde’ seventies en sixties muziek. Het gaat, met andere woorden,
om de smaakdimensie waarlangs de rebellie van jongeren met een ‘goede
smaak’ zich kan uiten. De rebellie uit zich daarenboven in een zoeken naar
authenticiteit, wars van de grote invloed van de commercie.

We gebruiken dan de factor ‘conformistische schoolcultuur’ in de analyses,
in de plaats van de proportie katholieken en de schoolgemiddelden voor
‘overeenkomst als basis voor vriendschap’ en de amusementsfactor (zie tabel
147). De conformistische schoolcultuur verklaart een vierde van het effect
van West-Vlaanderen en de helft van het effect van Vlaams-Brabant. Dat wil
zeggen dat een vierde van het kleiner aantal B- en C-attesten in West-
Vlaanderen in verband gebracht kan worden met de meer ‘conformistische’
schoolcultuur in West-Vlaanderen. De helft van het groter aantal B- en C-
attesten in Vlaams-Brabant heeft te maken met de minder conformistische
schoolcultuur in Vlaams-Brabant. Als we de gemiddelde voorkeur voor de
harde authenticiteit aan het model toevoegen, wordt de helft van het effect
van West-Vlaanderen verklaard (dus exact evenveel als in de analyse met de
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schoolvariabelen apart, zie tabel 145), en 68 procent van het effect van
Vlaams-Brabant.

Er is dus niet zoveel verschil tussen het model met de aparte
schoolvariabelen en het model met de tweede-orde-factor. De effecten van de
aparte schoolvariabelen in tabel 145 hebben dus niet te maken met
problemen van multicollineariteit.

TABEL 147: TOR2000 B/C-ATTEST: INVLOED CULTUUR (MET TWEEDE-ORDE-FACTOR ‘CONFORMISTISCHE

SCHOOLCULTUUR’)

standaard-
log odds fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,462 0,120 0,232 0,000
Limburg 0,380 0,114 1,462 0,001
Antwerpen -0,077 0,100 0,926 0,440
West-Vlaanderen -0,205 0,139 0,814 0,140
Vlaams-Brabant 0,110 0,119 1,116 0,359
Leerjaar (ref=4e) 0,144 0,083 1,155 0,083
Geslacht (ref=jongen) -0,584 0,100 0,558 0,000
Leerling TSO (ref=ASO) 1,732 0,123 5,650 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 2,420 0,204 11,249 0,000
Persoonlijk welbevinden -0,016 0,002 0,984 0,000
Endogeniteit vriendengroep -0,259 0,033 0,772 0,000
Katholiek (ref=niet-katholiek) -0,258 0,095 0,773 0,007
Amusementsfactor (smaak- en mediadimensie) -0,149 0,043 0,861 0,001
Macho tv (smaak- en mediadimensie) 0,082 0,043 1,086 0,054
Rootsmuziek (smaak- en mediadimensie) 0,107 0,043 1,113 0,012
Harde authenticiteit (smaak- en mediadimensie) -0,077 0,038 0,926 0,042
Gemiddelde voorkeur harde authenticiteit -0,863 0,282 0,422 0,003
Conformistische schoolcultuur -0,483 0,083 0,617 0,000
Bron: TOR2000

Een ander (mogelijk) methodologisch probleem met het gebruik van de
cultuurvariabelen op schoolniveau, is de constructie van onze afhankelijke
variabele: het al dan niet gehad hebben van een B- of C-attest. We weten
niet in welke school de leerlingen het B- of C-attest behaald hebben: in de
huidige school of in een vorige school? Om dit probleem te beperken,
hebben we voor onze analyses alleen de leerlingen geselecteerd die al lang in
de huidige school zitten (dit werd al eerder uitgelegd in hoofdstuk 2 over
structurele schoolkenmerken). Strikt genomen maken we een fout door B-
en C-attesten die niet noodzakelijk in de huidige school behaald zijn, te
verklaren door kenmerken van die huidige school. Je kan immers moeilijk
een B- of C-attest verklaren door een kenmerk van de school waar de
leerling na het krijgen van het B- of C-attest terecht komt. Het kan dus zijn
dat de effecten van de schoolkenmerken in onze modellen vertekend zijn. In
het kader van de regionale verschillen is deze waarschuwing echter minder
relevant. Als een West-Vlaamse leerling van school verandert, blijft het een
West-Vlaamse leerling. Bovendien gebeuren de meeste schoolveranderingen
logischerwijs tussen twee scholen in dezelfde provincie. Als het toevoegen
van een schoolkenmerk aan het model, het effect van de provincies wijzigt,
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dan maakt het niet zoveel uit of het B- of C-attest in de huidige of de vorige
school behaald werd. De verandering van het effect van de provincies is
daarvan niet afhankelijk en kan dus zonder problemen geïnterpreteerd
worden31.

Het belang van de cultuurvariabelen op schoolniveau staat dus wel vast.
Maar zijn er ook duidelijke provinciale verschillen voor deze culturele
kenmerken? In tabel 148 geven we de provinciale gemiddeldes voor de vier
culturele kenmerken die op schoolniveau een effect hebben op de
studieprestatie en de verschillen tussen de provincies verklaren. In Limburg
en West-Vlaanderen zijn er 34 procent gelovige katholieken, dat is 10
procentpunten meer dan het gemiddelde voor de andere provincies. Ook
voor de amusementsfactor steken Limburg en West-Vlaanderen boven de
andere provincies uit; de Limburgers scoren zelfs een vierde van een
standaardafwijking boven het algemeen gemiddelde! De voorkeur voor
‘overeenkomst als basis voor vriendschap’ is het sterkst in Limburg, met
West-Vlaanderen alweer op de tweede plaats.

TABEL 148: PROVINCIALE GEMIDDELDES (PROVINCIE WAAR MEN WOONT) VOOR DE CULTUURVARIABELEN DIE

OP SCHOOLNIVEAU SAMENHANGEN MET DE STUDIEPRESTATIE

Overeenkomst
als basis voor Amusements- Harde

Katholiek vriendschap factor authenticiteit
Limburg 33,5% 50,8 0,243 -0,099
Antwerpen 22,2% 48,4 -0,017 -0,113
West-Vlaanderen 34,0% 50,0 0,123 0,145
Oost-Vlaanderen 26,2% 49,7 -0,083 0,067
Vlaams-Brabant en Brussel 24,2% 47,0 -0,227 0,032
Totaal 27,4% 49,1 0,002 0,000

standaardafwijking 15,2 0,958 0,959
aantal 13099 13163 13220 13220

Bron: TOR2000

Deze drie kenmerken hangen met elkaar samen en op schoolniveau hebben
we ze samengevoegd tot één factor ‘conformistische schoolcultuur’. De hoge
score van Limburgers op deze drie kenmerken zorgt ervoor dat het effect van
Limburg plots significant wordt in tabel 144 en tabel 145. Limburgse
scholen hebben een conformistische schoolcultuur, wat in het algemeen
bijdraagt tot betere studieprestaties. De Limburgse leerlingen hebben echter
meer B- en C-attesten gehad dan we op basis van deze conformistische
cultuur zouden verwachten. Vandaar dat we plots significant méér B- en C-
attesten voor Limburgse leerlingen zien in de modellen van tabel 144 en
tabel 145. Vlaams-Brabant en Brussel (samengevoegd tot één categorie)

                                          
31 Bovendien zijn de cultuurvariabelen op schoolniveau op gelijke wijze over de scholen

verdeeld in de verschillende provincies. Het is dus bij voorbeeld niet zo dat er in
West-Vlaanderen een paar scholen zijn die uitzonderlijk scoren op deze
cultuurvariabelen.
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scoren laag op deze drie eerste kenmerken. Dat valt vooral op voor de hele
lage score van Vlaams-Brabant en Brussel voor ‘overeenkomst als basis voor
vriendschap’ en voor de amusementsfactor. Deze lage scores hebben
gevolgen op schoolniveau en gaan samen met een groter aantal B- en C-
attesten in Vlaams-Brabant. Het omgekeerde doet zich voor in West-
Vlaanderen.

Voor de drie eerste culturele kenmerken in tabel 148 zitten Limburgers en
West-Vlamingen op dezelfde golflengte. Voor de smaakdimensie ‘harde
authenticiteit’ is dit helemaal anders: West-Vlamingen zijn de grootste fans
van de harde authenticiteit, terwijl de Limburgers, samen met de
Antwerpenaren, deze smaakdimensie het meest afkeuren. Opvallend (maar
natuurlijk niet helemaal onverwacht) is dat alleen de West-Vlamingen hoge
scores hebben voor elk van de vier culturele kenmerken in tabel 148 (die
alle vier gepaard gaan met betere prestaties). De West-Vlamingen lijken wel
een gouden culturele combinatie gevonden te hebben.

We merkten eerder al op dat de amusementsfactor op grotere bijval kan
rekenen in het beroepssecundair onderwijs, en dat het positieve effect op
prestatie ons daarom enigszins verbaast. Ook de houding ‘overeenkomst als
basis voor vriendschap’ wordt veel sterker gesteund in het BSO dan in het
ASO. Als we alle leerlingen samen bekijken, zijn er weinig verschillen voor
‘overeenkomst als basis voor vriendschap’ en voor de amusementsfactor,
tussen leerlingen mét en leerlingen zonder B/C-attest. Als we het voor elke
onderwijsvorm apart bekijken, scoren leerlingen die nog geen B- of C-attest
gekregen hebben, gemiddeld een stuk hoger voor deze twee variabelen. Het
positieve verband tussen appreciatie voor de amusementsfactor en
‘overeenkomst als basis voor vriendschap’ enerzijds en studieprestatie
anderzijds, doet zich dus voor in elke onderwijsvorm.

Voor we de analyse van de WOP-gegevens bespreken, vatten we de
belangrijkste dingen nog eens samen. Het kleiner aantal B- en C-attesten in
West-Vlaanderen wordt voor de helft verklaard door de grotere proportie
gelovige katholieken, de grotere nadruk op ‘overeenkomst als basis voor
vriendschap’, en de grotere appreciatie voor de smaakdimensies
‘amusement’ en ‘harde authenticiteit’. Het overblijvende effect voor West-
Vlaanderen is niet langer statistisch significant. Het groter aantal B- en C-
attesten in Vlaams-Brabant wordt voor drie kwart verklaard door de minder
sterke nadruk op ‘overeenkomst als basis voor vriendschap’, de minder
sterke appreciatie van de amusementsfactor en in kleine mate door de
kleine proportie gelovige katholieken in Vlaams-Brabant. Het overblijvende
effect van Vlaams-Brabant is niet langer statistisch significant.

Van onze theoretische invalshoeken lijkt de communautaire Weberthese
redelijk wat steun te krijgen. Het positieve effect van ‘overeenkomst als basis
voor vriendschap’ en van de proportie katholieken, wijst er op dat
conformiteit en gevoeligheid voor groepsdruk bijdragen tot het succes van
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een groep. De invloed van de smaken is ook heel sterk, hoewel de
interpretatie daarvan in dit kader uitdagend blijft.

7.2.2 Waardeopvoeding (WOP)

Voor de gegevens van het onderzoek naar waardeopvoeding gaan we op
dezelfde manier te werk als voor de gegevens van het jeugdonderzoek. We
beginnen dus met een beschrijving van de variabelen die we gebruiken om
de invloed van culturele elementen op studieprestaties te meten. Eerst
komen de variabelen aan bod waarvan we, op basis van de literatuur, een
effect op studieprestatie verwachten.

Allereerst is er de schaal over het arbeidsethos. Deze houding is heel
belangrijk in het werk van Weber. Het bestaan van de schaal in de WOP-
gegevens, laat ons toe na te gaan of de theorie van Weber ook opgaat voor
wat betreft (regionale verschillen in) studieprestaties. Leerlingen die hoog
scoren op de arbeidsethos-schaal in het WOP-onderzoek, vinden dat werken
best leuk kan zijn, dat je beter eender welk werk aanneemt dan werkloos te
zijn, dat je enkel van je vrije tijd kan genieten als je ervoor gewerkt hebt
enzovoort.

Minder rechtstreeks zouden een positief zelfbeeld ook een positieve invloed
uitoefenen. Bij positief zelfbeeld horen items zoals ‘Ik vind mezelf best OK’
en ‘Ik vind dat ik trots kan zijn op wie ik ben’.

De geliberaliseerde Weberthese stelde dat het vrijgevochten, non-
conformistische individu het goed zou doen. We verwachten in de eerste
plaats een positief effect van het autonomiestreven op de studieprestatie. De
schaal autonomiestreven betekent zoveel als het afwijzen van gezag. Voor wie
hoog scoort op de autonomieschaal, blijft er slechts één referentiekader
over, namelijk het zelf. Zelf kunnen beschikken over het leven, zelf kunnen
bepalen wat mag en niet mag, wat goed is en wat slecht, los van de ruimere
sociale voorschriften, dat is voor hen belangrijk.

Volgens dezelfde individualistische interpretatie van de Weberthese,
verwachten we ook een positief effect van het utilitair individualisme op de
studieprestatie. Het utilitair individualisme meet de mate waarin individuen
hun eigen belangen nastreven. Het vertrekt vanuit de veronderstelling dat
iedereen uit is op het vrijwaren van het eigenbelang en beklemtoont het
belang van materieel succes.

Daarnaast verwachten we op basis van de geliberaliseerde Weberthese een
samenhang tussen het solidariteitsgevoel, gelijkheidsstreven en ethische
gestrengheid enerzijds en minder goede resultaten anderzijds.

Het solidariteitsgevoel meet de mate waarin men zich verbonden voelt met
anderen. Mensen met een sterk solidariteitsgevoel vinden dat ze andere
mensen nodig hebben en dat ze pas echt gelukkig kunnen zijn als ze zich
voor anderen of samen met anderen kunnen inzetten. Ook vinden ze dat
echte vrijheid niet verzoenbaar is met grote ongelijkheid.
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Het gelijkheidsstreven is een sociaal-economische houding en gaat over de
tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Ze meet in welke mate de leerlingen
vinden dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens rechtvaardig zijn of
daarentegen verkleind moeten worden. Leerlingen met een groot
gelijkheidsstreven vinden dat de verschillen tussen rijk en arm te groot zijn
en dat de overheid moet tussenkomen om de verschillen te verkleinen.

In de WOP-gegevens zit ook een permissiviteitsschaal, met drie subschalen.
Deze meten de ethische gestrengheid van de leerlingen. Hiervoor moesten de
leerlingen voor een groot aantal handelingen aangeven in welke mate de
handeling gerechtvaardigd is.

• Permissiviteit ten aanzien van handelingen in de grijze zone: dit zijn
handelingen die over het algemeen formeel onwettelijk zijn, maar
waarover in de maatschappij discussie en verdeeldheid bestaat over de
toelaatbaarheid ervan (bij voorbeeld het gebruik van illegale drugs,
gevonden geld voor jezelf houden, getrouwde mensen die een verhouding
met een ander hebben).

• Permissiviteit ten aanzien van illegale handelingen: deze handelingen zijn
ook illegaal en hierover bestaat in de maatschappij weinig of geen
discussie (bij voorbeeld nachtlawaai maken, rijden onder invloed van
alcohol, pesten, vandalisme)

• Permissiviteit ten aanzien van morele kwesties: dit zijn standpunten over
bio-ethiek en seksuele ethiek (bij voorbeeld homoseksualiteit,
euthanasie, echtscheiding). We kunnen deze factor ook morele tolerantie
of lijfelijke zelfbeschikking noemen.

Uit de meer communautaire Weberthese leidden we de hypothese af dat een
conformistische en zelfdisciplinerende houding wel eens positief zou kunnen
zijn voor de studieprestaties van de leerlingen. Een eerste houding in dit
verband is de levensbeschouwing. We verwachten dat kerkse gelovigen
gezagsgetrouwer zijn dan andere levensbeschouwelijke groepen, en het dus
beter zullen doen op school. In het WOP-onderzoek moesten de jongeren
aangeven tot welke levensbeschouwelijke groep ze behoren. De
mogelijkheden waren:

• Gelovig katholiek, die regelmatig naar de mis gaat

• Gelovig katholiek, die niet vaak naar de kerk gaat

• Iemand die twijfelt maar christelijk is

• Vrijzinnig

• Levensbeschouwelijk onverschillig

• Niet gelovig

• Andere (waaronder Moslims)

Moslims werden niet als aparte categorie opgenomen, omdat we dan in feite
gewoon meten of een leerling allochtoon is of niet.
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Voor twee houdingen leiden de individualistische en de communautaire
Weberthese tot tegengestelde verwachtingen. In tegenstelling tot de
individualistische Weberthese, verwachten we op basis van de
communautaire Weberthese dat het autonomiestreven een negatieve invloed
heeft op de studieprestaties. Voor de permissiviteitsschalen geldt het zelfde:
op basis van de individualistische Weberthese verwachtten we een positief
effect van permissiviteit, maar als we de logica van de communautaire
Weberthese volgen, zou permissiviteit eerder een negatief effect hebben.

In het onderzoek naar waardeopvoeding werd ook al gevraagd naar de
smaken van jongeren. De onderzoekers peilden bij de jongeren naar hun
kijkgedrag voor verschillende soorten tv-programma’s en hun appreciatie
van een aantal muziekstijlen. Door middel van een principale componenten-
analyse gingen ze dan op zoek naar onderliggende dimensies. In het WOP-
onderzoek worden vier smaakdimensies onderkend. De dimensie harde
authenticiteit bevat de voorkeur voor rockmuziek. De tweede factor wordt
entertainment genoemd en bevat vooral populaire amusementsprogramma’s.
De intellectuele dimensie bevat intellectuele muziek (klassiek, folk) en
serieuze tv-programma’s (nieuws). De vierde dimensie is een mengeling van
allerlei soorten dansmuziek (techno, rap, disco). Net zoals voor de TOR2000-
gegevens, verwachten we ook hier een effect van de smaken op de
studieprestatie.

Er zijn in de WOP-gegevens nog veel andere culturele kenmerken aanwezig.
Voor deze variabelen hebben we geen specifieke hypothese over de relatie
met studieprestatie, maar we voeren toch een exploratieve analyse uit met al
deze variabelen.

Net zoals bij de TOR2000-gegevens zijn ook in de WOP-gegevens
verschillende elementen van de nieuwe breuklijn aanwezig. De nieuwe
breuklijn is te situeren rond opvattingen over burgerschap. Van de vier
nieuwe breuklijn-elementen die in het TOR2000-onderzoek werden
opgenomen, zijn er hier drie aanwezig:

• Utilitair individualisme: meet de mate waarin individuen hun eigen
belangen nastreven. Het vertrekt vanuit de veronderstelling dat iedereen
uit is op het vrijwaren van het eigenbelang en beklemtoont het belang
van materieel succes.

• Houding tegenover harde repressie: wie hoog scoort op deze schaal,
verdedigt een harde aanpak van misdadigers.

• Etnocentrisme: deze schaal meet een negatieve houding tegenover
migranten.

• Ook traditionele rolopvattingen bevinden zich aan de ‘rechterkant’ van de
nieuwe breuklijn. Leerlingen met traditionele rolopvattingen vinden dat
vrouwen meer geschikt zijn om kinderen op te voeden, dat mannen beter
kunnen autorijden enzovoort.

Een tweede reeks schalen zijn de persoonsgebonden attituden.
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• Negatief toekomstbeeld: deze schaal peilt naar de mate waarin de
jongeren de toekomst somber inzien. Voor jongeren met een negatief
toekomstbeeld lijkt het alsof er geen doel is in hun leven en alsof de
toekomst hopeloos is.

• Sociale demotie: deze schaal peilt naar het gevoel van achterstelling bij
jongeren. Meer specifiek meet ze de mate waarin jongeren het gevoel
hebben dat een mooie toekomst niet voor hen is weggelegd.

• Goede relatie met ouders: de leerlingen moesten aangeven of ze het gevoel
hebben dat hun ouders hen begrijpen, of ze vaak ruzie hebben met hun
ouders, of ze zich door de ouders gesteund voelen enz. De vragen werden
zowel over de vader als over de moeder gesteld.

Enkele schalen gaan meer specifiek over individualisme:

• Authenticiteit: benadrukt het belang van ‘jezelf’ te blijven en openlijk te
praten over problemen en emoties32.

• De mate van zelfontplooiing wordt gemeten door het belang dat leerlingen
hechten aan ‘creatief zijn’, ‘zichzelf ontdekken’, ‘zichzelf zoveel mogelijk
ontwikkelen’ en ‘trouw zijn aan zichzelf’

Verder is er nog een schaal voor relatievastheid: deze schaal meet in welke
mate jongeren een vaste relatie als ideaal zien en verhoudingen buiten deze
relatie afkeuren.

Er is ook aandacht voor het belang dat jongeren hechten aan vriendschap.
Zoals eerder al gezegd werd, vond men in het TOR2000-onderzoek twee
dimensies in de opvattingen over vriendschap: ‘vertrouwen als basis voor
vriendschap’ en ‘overeenkomst als basis voor vriendschap’. In vergelijking
met het TOR2000-onderzoek werden er in het onderzoek naar
waardeopvoeding veel minder items over vriendschap opgenomen. Drie
items uit het WOP-onderzoek komen ook voor in het TOR2000-onderzoek:
‘Een goed vriend of vriendin heb je voor het leven’, ‘Eén echt goede vriend of
vriendin is beter dan 10 kennissen’ en ‘Tegen je beste vriend of vriendin kan
je alles vertellen’. Deze drie items behoren in de analyse van de TOR2000-
gegevens tot de eerste dimensie die vertrouwen als basis voor vriendschap
benadrukt. We kunnen deze schalen uit verschillende onderzoeken echter
niet helemaal met elkaar vergelijken en noemen de WOP-schaal gewoon
‘vriendschap’.

De onderzoekers probeerden ook een schaal te construeren die op een
algemene ongeïnteresseerdheid en apathie wijst. Jongeren met een sterk
gevoel van desinteresse gaan meer akkoord met stellingen zoals ‘iets leren
interesseert me niet’, ‘al dat gepraat over milieuverontreiniging is saai’ en
‘wat er buiten ons land gebeurt, interesseert met niet’.

                                          
32 Dit is eigenlijk geen sterke schaal, dat wil zeggen dat de items niet heel sterk

samenhangen.
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TABEL 149: WOP B/C-ATTEST: BASISMODEL (LOGIT, PROVINCIE OP INDIVIDUEEL NIVEAU)

standaard-
log odds fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,332 0,116 0,264 0,000
Limburg 0,247 0,142 1,280 0,082
Antwerpen 0,033 0,133 1,033 0,806
West-Vlaanderen -0,234 0,144 0,791 0,104
Vlaams-Brabant 0,005 0,125 1,005 0,967
Geslacht (ref=jongen) -0,362 0,109 0,696 0,001
Leerling TSO (ref=ASO) 1,168 0,163 3,214 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,532 0,174 4,629 0,000
Bron: WOP

Alle besproken variabelen worden zowel op individueel als op schoolniveau
in de analyse uitgeprobeerd. We vertrekken zoals steeds van een basismodel
waarin we het effect van de provincies schatten (tabel 149). Dit basismodel
is een logit multilevelmodel, dat is een speciale techniek om een binaire
afhankelijke variabele te analyseren in een multilevel model (Snijders en
Bosker, 1999; Raudenbush, Bryk et al., 2001). Vertrekkend van het
basismodel, bouwen we eerst een model op met alle cultuurvariabelen op
individueel niveau (tabel 150) en dan een model met diezelfde variabelen
zowel op individueel als op schoolniveau (tabel 151).

De analyse van de gegevens van het onderzoek naar waardeopvoeding is wel
minder interessant omdat er eigenlijk geen regionale verschillen te verklaren
vallen. In het basismodel in tabel 149 zien we immers dat er in geen enkele
provincie significant meer of minder B- en C-attesten behaald worden.
Niettemin lijken er in West-Vlaanderen toch wat minder B- en C-attesten te
zijn dan in de andere provincies. Dit verschil is statistisch niet significant
voor deze gegevens, maar we weten (uit analyses in hoofdstuk 1) dat het
verschil wel bestaat.

In ieder geval, er zijn verschillende cultuurvariabelen die op individueel
niveau samenhangen met het al dan niet gehad hebben van een B- of C-
attest. Gelovige katholieken en twijfelende christenen hebben minder dan
anderen een B- of C-attest gekregen. De odds voor het gehad hebben van
een B- of C-attest is voor deze groep slechts drie kwart van de odds voor
jongeren met een andere levensbeschouwelijke overtuiging. Hetzelfde effect
vonden we eerder in de TOR2000-gegevens (zie tabel 144), maar dat was
voor de katholieken tegenover de anderen.
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TABEL 150: WOP B/C-ATTEST: INVLOED CULTUUR (VARIABELEN OP INDIVIDUEEL NIVEAU)

standaard-
log odds fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,175 0,119 0,309 0,000
Limburg 0,293 0,145 1,341 0,043
Antwerpen 0,005 0,133 1,005 0,968
West-Vlaanderen -0,224 0,141 0,799 0,111
Vlaams-Brabant -0,028 0,123 0,973 0,821
Geslacht (ref=jongen) -0,391 0,116 0,676 0,001
Leerling TSO (ref=ASO) 1,188 0,158 3,281 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,576 0,169 4,837 0,000
Katholiek of christelijk -0,307 0,094 0,736 0,001
Autonomiestreven 0,005 0,002 1,005 0,016
Traditioneel rollenpatroon -0,005 0,003 0,995 0,050
Vriendschap 0,004 0,002 1,004 0,062
Dansmuziek 0,078 0,035 1,081 0,028
Bron: WOP

Ook jongeren met een traditioneel rollenpatroon doen het beter op school.
Minder goede prestaties zijn er voor jongeren die een sterk
autonomiestreven uiten. Het negatieve effect van autonomiestreven en het
positieve effect van katholiek of christelijk zijn, liggen in het verlengde van
de communautaire Weberthese. Net zoals bij de TOR2000-gegevens, krijgt
de communautaire Weberthese dus ook hier empirische steun.

Jongeren die veel belang hechten aan vriendschap en die van dansmuziek
houden, presteren ook minder goed op school. De effecten van de provincies
wijzigen nauwelijks, maar het hoger aantal B- en C-attesten in Limburg
duikt wel net onder de significantiedrempel van 0,05.

TABEL 151: WOP B/C-ATTEST: INVLOED CULTUUR

standaard-
log odds fout odds(-ratio) sign

Intercept -1,178 0,113 -10,453 0,000
Limburg 0,394 0,155 2,539 0,011
Antwerpen -0,122 0,139 -0,880 0,379
West-Vlaanderen -0,142 0,112 -1,267 0,205
Vlaams-Brabant -0,119 0,120 -0,995 0,320
Geslacht (ref=jongen) -0,333 0,119 -2,805 0,005
Leerling TSO (ref=ASO) 1,138 0,161 7,067 0,000
Leerling BSO (ref=ASO) 1,517 0,185 8,203 0,000
Katholiek of christelijk -0,294 0,094 -3,124 0,002
Autonomiestreven 0,005 0,002 2,367 0,018
Traditioneel rollenpatroon -0,005 0,003 -1,859 0,063
Vriendschap 0,005 0,002 1,976 0,048
Dansmuziek 0,080 0,036 2,202 0,028
Gemiddeld solidariteitsgevoel -0,072 0,030 -2,425 0,015
Gemiddeld arbeidsethos -0,063 0,023 -2,701 0,007
Bron: WOP
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Interessanter is de analyse van de cultuurvariabelen op schoolniveau. We
zien in tabel 151 dat het schoolgemiddelde voor solidariteitsgevoel en voor
arbeidsethos, een positieve invloed heeft op de studieprestaties. In scholen
waar een sterk solidariteitsgevoel en een sterk arbeidsethos heerst, worden
minder B- en C-attesten gehaald. Dat een hoog arbeidsethos de
studieprestaties positief beïnvloedt, is een bevestiging van de algemene
Weberthese. Het positieve effect van het solidariteitsgevoel haalt de
geliberaliseerde Weberthese onderuit. Die stelde immers dat vrijgevochten
en non-conformistische personen beter zouden presteren. Wij vinden echter
dat een concentratie van leerlingen die veel belang hechten aan
verbondenheid, een positieve invloed heeft op de studieprestaties. Op basis
van de geliberaliseerde Weberthese hadden we ook een negatief effect van
het gelijkheidsstreven en de permissiviteit op de studieprestaties verwacht.
Gelijkheidsstreven en permissiviteit hebben echter  geen statistisch
significant effect, noch individueel, noch op schoolniveau. De
geliberaliseerde Weberthese krijgt dus geen enkele empirische steun,
integendeel.

Ook in deze analyse zien we dat de variabelen op schoolniveau invloed
hebben op de effecten van de provincies. Het effect van West-Vlaanderen
(dat niet significant was) daalt met 36 procent, terwijl het effect van Limburg
met 34 procent stijgt (vergelijk de parameters uit tabel 151 met die uit tabel
150). Merk op dat ook in de analyse van de TOR2000-gegevens het effect
van Limburg groter werd na het toevoegen van de cultuurvariabelen op
schoolniveau.

Vervolgens kijken we of er provinciale verschillen zijn in
solidariteitsgevoelens en arbeidsethos (de variabelen die op schoolniveau
samenhangen met de betere prestaties van West-Vlamingen). In tabel 152
staan deze gemiddelden. Het solidariteitsvertoog kent het meeste bijval in
Limburg en West-Vlaanderen. Opnieuw is de overeenkomst met de analyse
van de TOR2000-gegevens duidelijk. In tabel 148 zagen we immers dat de
Limburgers, samen met de West-Vlamingen, hoog scoren voor de
cultuurvariabelen die de regionale verschillen verklaren. Hetzelfde geldt hier
voor het solidariteitsvertoog. Limburgers behalen echter meer B- en C-
attesten dan we zouden verwachten op basis van hun sterk
solidariteitsvertoog. Dat is de reden waarom we plots significant meer B- en
C-attesten vinden in Limburg voor het model in tabel 151.

West-Vlamingen hebben het sterkste arbeidsethos. De verschillen tussen de
provincies voor zowel arbeidsethos als solidariteitsvertoog, zijn eerder klein.
De West-Vlamingen scoren voor beide schalen ongeveer een tiende van een
standaardafwijking hoger dan het gemiddelde.

Het hogere arbeidsethos en de grotere nadruk op solidariteit in West-
Vlaanderen verklaren meer dan een derde van het kleiner aantal B- en C-
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attesten van West-Vlaanderen33. Dit effect werd, net zoals bij de vorige
analyses, alleen gevonden voor de geaggregeerde variabelen op schoolniveau
Ook voor de WOP-gegevens blijken er dus culturele kenmerken te zijn die
samenhangen met de studieprestatie, én met de regionale verschillen in
studieprestatie.

TABEL 152: PROVINCIALE GEMIDDELDES (PROVINCIE WAAR MEN WOONT) VOOR DE CULTUURVARIABELEN DIE

OP SCHOOLNIVEAU SAMENHANGEN MET DE STUDIEPRESTATIE

Solidariteits- Arbeids-
vertoog ethos

Limburg 65,3 60,7
Antwerpen 62,0 60,3
West-Vlaanderen 64,7 62,4
Oost-Vlaanderen 63,9 61,4
Vlaams Brabant 63,1 60,2
Totaal 63,7 61,1

standaardafwijking 11,7 13,0
N 4550 4561

Bron: WOP

Ook in verband met de hypothesen die we in het begin van dit hoofdstuk
formuleerden, zijn er een paar interessante resultaten van de analyse van de
WOP-gegevens. Zoals verwacht op basis van de theorie van Weber, gaat een
hoger arbeidsethos samen met betere studieprestaties. De confrontatie
tussen de individualistische en de communautaire interpretatie van de
Weberthese, eindigt in het voordeel van de laatste. Geen enkel van de
voorspellingen van de individualistische interpretatie is uitgekomen. Het
autonomiestreven heeft geen positief, maar een negatief effect op de
studieprestaties. Het solidariteitsgevoel heeft geen negatief, maar een
positief effect op de studieprestatie. De hypothesen van de communautaire
interpretatie van Weber, kregen meer steun van de WOP-gegevens. Gelovige
katholieken en mensen die zichzelf christenen noemen, doen het beter op
school. En zoals gezegd vonden we ook een negatief effect van het
autonomiestreven.

7.2.3 MENO-onderzoek

In de gegevens van het onderzoek bij de VUB-generatiestudenten van 1995-
1996 zit wel wat interessante informatie over culturele kenmerken. Door het
gebrek aan documentatie bij het databestand, is het echter onmogelijk om
de invloed van cultuurvariabelen in een analyse na te gaan.

                                          
33 Dit kleiner aantal B- en C-attesten was wel niet statistisch significant, en het was

ook geen groot effect.
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7.2.4 Onderzoek naar drop-out in het hoger onderwijs

In de vragenlijst van het onderzoek naar drop-out in het hoger onderwijs (zie
hiervoor Lacante, Lens et al., 2002), werden ook een aantal schalen
opgenomen die we kunnen behandelen onder de noemer ‘cultuur’.

Ten eerste is er een schaal in verband met de steun voor een traditioneel
rollenpatroon. Er zijn ook enkele vragen over de participatie aan de
traditionele, meer elitaire kunsten (musea, klassiek concert, toneel). Van
deze vragen wordt een schaal voor elitaire cultuurparticipatie geconstrueerd.

Er worden vijf persoonlijkheidsfactoren gemeten (zie Hoekstra, Ormel et
al., 1996): neuroticisme (emotionele stabiliteit versus labiliteit), extraversie
(naar buiten gerichte versus naar binnen gerichte energie), openheid
(openheid voor ervaringen), altruïsme en consciëntieusheid (gewetensvolheid).

De sociale vaardigheden van studenten worden gemeten aan de hand van
items uit de schalen van emotionele intelligentie (Cooper en Sawaf, 1997).
Uiteindelijk worden drie schalen weerhouden: introversie, emotioneel bewust
zijn van anderen, en steun van de omgeving.

De studenten werden zeer uitgebreid ondervraagd over hun studie- en
leerstrategieën. Hiervoor werden de ‘Learning And Study Strategies
Inventory’ (Weinstein, Palmer et al., 1987) gebruikt. Deze bevat de volgende
tien schalen: attitude (algemene attitude tegenover onderwijs), motivatie,
tijdbeheer, faalangst, concentratie, informatieverwerking, selecteren van
hoofdideeën, gebruik van ondersteunende technieken en materialen,
zelftesting, en teststrategieën.

Tot slot werd er ook gepeild naar de redenen die studenten geven voor hun
goede of slechte prestatie in het secundair onderwijs. In deze attributies
kunnen de onderzoekers drie dimensies onderscheiden: internaliteit (oorzaak
ligt in de persoon versus de omgeving), temporele stabiliteit (oorzaak is
constant of variabel) en controleerbaarheid (stuurbaar versus niet
stuurbaar).

Het gaat hier dus voornamelijk om psychologische kenmerken. We hebben
de invloed van al deze kenmerken getest in een regressiemodel met al dan
niet slagen als afhankelijke variabele. In dit model controleerden we
tegelijkertijd voor de invloed van de provincies en de invloed van geslacht.
Er zijn wel verbanden tussen verschillende van de besproken variabelen en
de slaagkans van studenten. Nergens echter, bieden ze een verklaring voor
de regionale verschillen in slaagkans. Dat was echter ook te verwachten
aangezien de analyse van de TOR2000- en de WOP-gegevens al aan het licht
bracht dat de cultuurvariabelen alleen op schoolniveau de verschillen
tussen de provincies kunnen verklaren.

Wat de regionale verschillen betreft, is de analyse van de drop-outgegevens
dus niet zo interessant. Het is om die reden dat we deze analyses hier niet
presenteren.
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Het is wel nog interessant om te vermelden dat studenten die steun uiten
voor een traditioneel rollenpatroon, een hogere slaagkans hebben. Deze
relatie vonden we ook al voor het gehad hebben van een B- of C-attest in het
secundair onderwijs (zie tabel 150).

7.3 Conclusie cultuur

In het begin van dit hoofdstuk stelden we op basis van de literatuur enkele
hypothesen op over het verband tussen culturele kenmerken en
studieprestaties. De evaluatie van onze theoretisch invalshoeken is niet
moeilijk. Het positieve effect van het arbeidsethos maakt duidelijk dat de
algemene Weberthese een nuttige invalshoek was. De hypothesen afgeleid
van de communautaire Weberthese kregen ook heel wat empirische steun.
Gelovige katholieken presteren beter en leerlingen met een sterk
autonomiestreven lijken het slechter te doen. Scholen waar veel leerlingen
een conformistische vriendschapopvatting (die we gebruiken als als proxy
voor de gevoeligheid en het respect voor conventie en groepsdruk) hebben,
veel nadruk leggen op solidariteit, of waar veel leerlingen gelovige
katholieken zijn, hebben minder leerlingen die een B- of C-attest gehad
hebben. Al deze verbanden werden voorspeld door hypothesen op basis van
de communautaire Weberthese. De enige niet uitgekomen voorspelling op
basis van de communautaire Weberthese, was de verwachting dat
permissiviteit zou gepaard gaan met slechtere resultaten. Respect voor gezag
en gevoeligheid voor groepsdruk lijken dus factoren te zijn die de
studieprestaties ten goede komen.

De individualistische Weberinterpretatie stelde dat vooral vrijgevochten,
non-conformistische individuen het goed zouden doen. De voornaamste
voorspelling van deze theoretische invalshoek was een positief effect van het
autonomiestreven op de studieprestaties. In de TOR2000-databank heeft het
autonomiestreven geen, en in de WOP-databank zelfs een negatief effect op
de studieprestatie. Ook geen enkel van de andere hypothesen die we op
basis van de individualistische Weberinterpretatie opstelden, kreeg
empirische steun.

Terwijl de algemene en de communautaire Weberthese nuttig zijn gebleken,
moeten we de individualistische these op basis van onze gegevens
verwerpen.

Opvallend was de belangrijke rol die de smaken spelen in het verklaren van
de studieprestatie. We interpreteren de smaken als zijnde een doorgeefluik
voor houdingen, opvattingen en gedragingen die voor goede of minder goede
prestaties zorgen. De culturele specificiteit van jongeren hangt dus samen
met smaken. De voorspelling van samenhang tussen de smaken en de
studieprestaties klopt wel, maar de aard van de samenhang werd door ons
slecht voorspeld.
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Net zoals dat het geval was in het hoofdstuk over schooleffectiviteit, zijn we
er ook in dit hoofdstuk in geslaagd om de effecten van de provincies voor
zo’n groot stuk te verklaren, dat het overblijvende effect niet langer
statistisch significant is.

We moeten de culturele verklaring voor de regionale verschillen zoeken op
een geaggregeerd niveau. Niet individuele culturele kenmerken van
leerlingen verklaren de regionale verschillen, maar wel een concentratie van
deze kenmerken. Net zoals in het vorige hoofdstuk, zijn het hier ook enkel
de geaggregeerde leerlingenkenmerken die de regionale verschillen
verklaren.
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8 Algemeen besluit

8.1 Finale analyses

Een allerlaatste stap in de analyses van de databanken is het toetsen van
een finaal model met alle relevante variabelen. Voor elke databank apart
nemen we de variabelen die in één van de voorgaande hoofdstukken
relevant zijn gebleken voor het verklaren van de regionale verschillen in
studieprestatie, en we brengen deze allemaal samen in één model. Het is
dus niet zozeer de bedoeling om de studieprestaties in het algemeen beter te
verklaren, maar eerder om de verschillende pistes ter verklaring van de
regionale verschillen met elkaar te confronteren.

Er komen echter niet veel interessante nieuwe resultaten uit deze oefening.
Voor alle databanken geldt dat de belangrijke variabelen uit elk van de
hoofdstukken, ook belangrijk blijven in het finale model. Ze hebben
ongeveer hetzelfde effect als in de aparte modellen. Er is echter één
belangrijke uitzondering, waarnaar we trouwens al verwezen hebben in
hoofdstuk 6. De betere prestatie van West-Vlamingen op de
leesvaardigheidstest van het PISA2000-onderzoek wordt voor een deel
verklaard door het kleine percentage niet-Nederlandstaligen in West-
Vlaanderen (hoofdstuk 3), en ook door verschillende variabelen die te maken
hebben met schooleffectiviteit (hoofdstuk 6). Eén van die verbanden uit
hoofdstuk 6 was dat scholen waar de leerlingen frequent geëvalueerd
werden, het minder goed bleken te doen dan andere scholen. Dit effect
spreekt bevindingen uit de internationale literatuur tegen, maar verklaarde
een kwart van de betere prestaties van de West-Vlamingen. In het finale
model was deze variabele echter de enige die zijn effect niet behield. Het
effect van het aantal leerlingenevaluaties verdwijnt bij het toevoegen van de
proportie niet-Nederlandstaligen en de gemiddelde SES van de school. Uit
verdere analyse bleek dan dat de drie variabelen sterk samenhangen.
Scholen waar de leerlingen frequent geëvalueerd worden, hebben een lage
gemiddelde SES en een grote proportie niet-Nederlandstaligen. Meer
leerlingevaluaties zijn dus een kenmerk van scholen waarvan de leerlingen
een zwakke sociaal-economische achtergrond hebben. Het negatieve effect
van veel leerlingevaluaties is te wijten aan de samenhang met zwakke
sociaal-economische achtergrond van de leerlingen. Het is immers plausibel
dat de sociaal-economische achtergrond het aantal evaluaties beïnvloedt en
niet omgekeerd. We besluiten dat het eerder waargenomen effect van de
frequentie van de evaluaties een schijneffect is en op rekening van de
sociaal-economische en etnische samenstelling van de schoolbevolking dient
geschreven. Daarmee is ook een verschil tussen onze bevindingen en die
van veel andere onderzoeks verklaard.
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8.2 Samenvatting en besluit

Dit onderzoek steunt op secundaire analyse, dat is de heranalyse van
bestaande databanken in het licht van een probleemstelling waarvoor die
databanken oorspronkelijk niet werden samengesteld. Vergeleken met
nieuw onderzoek is zo’n aanpak spotgoedkoop. Dat is het voordeel ervan.
Nadeel is dat men de gezochte verklaring niet altijd vindt en/of dat men de
verklarende variabelen niet altijd samen heeft in één en dezelfde databank.
In één opzicht is de hier gerapporteerde analyse zeer succesrijk. Er werden
verklaringen gevonden. In een aantal modellen was die verklaring compleet:
de regionale verschillen werden statistisch onbetekenend en konden dus in
termen van de in het model opgenomen variabelen volkomen worden
verklaard. In andere modellen werd het effect ten dele verklaard. We hebben
doorgaans maar van een heuse verklaring gesproken als bij de twintig
percent van de regionale verschillen werd verklaard. In de andere gevallen
hebben we onderstreept dat het slechts om een kleine tot verwaarloosbare
bijdrage tot de verklaring gaat. Als we de percentages variatie optellen, die in
verschillende modellen worden verklaard, overschrijden we ruimschoots de
honderd percent. Dat is een gevolg van de waarschijnlijke onderlinge
samenhang tussen de verschillende variabelen met verklaringskracht. We
blijven daarin het nadeel van een secundaire analyse meedragen. We
beschikken niet over één databank waarin alle pertinente variabelen
aanwezig zijn en waarin we hun totale verklaringskracht en vooral hun
relatief belang kunnen schatten. We moeten tot op het einde van dit
onderzoek blijven puzzelen. Ook dat is een nadeel van secundaire analyse.
Het resultaat valt in dit geval nogal mee. Door het grote aantal databanken
dat werd geanalyseerd, alsook door de uitgebreidheid van de analyse,
kunnen we ons een vrij duidelijk beeld vormen van de regionale verschillen.

Eigenlijk is er sprake van twee consistente regionale verschillen in
studieprestaties. De leerlingen en studenten uit West-Vlaanderen doen het
beter, die uit Vlaams-Brabant en Brussel slechter. Als de gegevens het
toelaten te analyseren op het niveau van het arrondissement, in de plaats
van de provincie, zien we dat de West-Vlaamse specificiteit zich vooral in de
arrondissementen in het zuidoosten van de provincie manifesteert. Daar
doen de leerlingen het bijzonder goed, beter dan langs de kust van West-
Vlaanderen. Wat Vlaams-Brabant betreft blijkt het vooral Brussel te zijn dat
verantwoordelijk is voor het slechter presteren. Tussen het zuidoosten van
West-Vlaanderen en Brussel zijn de verschillen dan ook bijzonder groot. Van
de eerstejaars in het hoger onderwijs die recht uit het secundair onderwijs
komen, slaagt van de Brusselaars 38,8 percent en van de Zuidoost-West-
Vlamingen 57,5 percent. Dat is een verschil van bijna twintig
procentpunten. De slaagkans van een student uit Brussel ligt ongeveer één
derde lager dan die van een student uit het zuidoosten van West-
Vlaanderen. Bij het zoeken naar verklaringen voor die verschillen dienden
we, ter wille van de beperkte omvang van de steekproeven, de analyse op het
niveau van de provincie te houden. Dat heeft twee belangrijke gevolgen. Ten
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eerste onderschatten we op die manier consistent de omvang van de
regionale verschillen. Deze zouden altijd indrukwekkender zijn geweest als
we op het niveau van het arrondissement hadden kunnen analyseren. Ten
tweede kunnen we de specificiteit van Brussel minder goed verklaren dan
die van West-Vlaanderen. In de meeste steekproeven zijn immers te weinig
Brusselse leerlingen aanwezig. De Brusselse leerlingen worden dan samen
met die van Vlaams-Brabant als één categorie geanalyseerd.

In de inleiding van dit rapport zijn we vertrokken van een aantal pistes
waarvan we dachten dat ze een verklaring voor de regionale verschillen
zouden kunnen bieden. Het is duidelijk dat sommige pistes veel
vruchtbaarder zijn gebleken dan andere. Sommige pistes bleken niets te
maken te hebben met regionale verschillen in studieprestatie, bij andere
was het verband heel duidelijk.

We beginnen met een overzicht van de factoren die weinig of niets te maken
hebben met regionale verschillen in studieprestaties.

• De regionale verschillen zijn niet het gevolg van de structurele
schoolkenmerken ‘grootte van de school’, ‘percentage meisjes, dan wel
jongens op school’, ‘aanbod van onderwijsvormen op school’ of van het
schoolnet. Het laatste heeft een klein, maar nagenoeg verwaarloosbaar
effect. De hoge proportie vrije scholen in West-Vlaanderen verklaart zo’n
10 procent van het effect van West-Vlaanderen, maar enkel in de
PISA2000- en TIMSS-gegevens.

• De participatie van leerlingen aan het verenigingsleven of aan
extracurriculaire activiteiten op school, biedt geen verklaring voor de
regionale verschillen in studieprestaties.

• West-Vlamingen stromen niet minder dan anderen door naar het hoger
onderwijs. Een beperkte doorstroom kan dus geen verklaring bieden voor
hun betere prestatie in het hoger onderwijs. Ook voor de Brusselaars
kan het aantal studenten dat doorstroomt geen verklaing bieden voor
hun minder goede prestaties in het hoger onderwijs.

• West-Vlamingen kiezen niet meer dan anderen voor ‘sterke’ richtingen in
het secundair onderwijs. Hun afstudeerrichting in het secundair
onderwijs biedt geen verklaring voor regionale verschillen in slaagkans in
het hoger onderwijs.

• De hogere slaagpercentages voor West-Vlamingen en de lagere
slaagpercentages voor Brusselaars zijn evenmin toe te schrijven aan de
keuze van Brusselaars of West-Vlamingen voor bepaalde
studierichtingen in het hoger onderwijs.

• Het schoolbeleid in secundaire scholen (of toch de variabelen die
hierover aanwezig zijn in de door ons gebruikte databanken34) heeft geen

                                          
34 Het gaat dan bijvoorbeeld over de autonomie van de leerkrachten, wat gedaan

wordt met leerlingenevaluaties, overleg tussen leerkrachten, gestructureerd
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invloed op de regionale verschillen in studieprestaties. Onder
schoolbeleid verstaan we kenmerken van de school die de school zelf in
de hand heeft of op zijn minst kan beïnvloeden.

• De sociaal-economische achtergrond is niet overtuigend in het verklaren
van de regionale verschillen. De SES van de leerlingen heeft niet veel te
maken met de regionale verschillen.

• De rol van de etnische origine blijft onduidelijk. In het PISA2000-
onderzoek wordt de betere score van de West-Vlamingen voor niet
minder dan 40 procent verklaard door de kleine proportie niet-
Nederlandstaligen in West-Vlaamse scholen. In het TOR2000-onderzoek
is echter slechts 6 procent van het kleiner aantal B- en C-attesten in
West-Vlaanderen te wijten aan een kleine proportie allochtonen op
school. We vinden dus geen consistent effect van het aantal allochtone
en/of anderstalige leerlingen en kunnen ons niet uitspreken over het
belang van die factor.

De factoren die wel een sterke verklaring voor de regionale verschillen
bieden, kunnen we opdelen in twee groepen. Er zijn twee belangrijke
verklaringspistes voor de regionale verschillen, en dit geldt zowel voor de
betere prestatie van de West-Vlamingen als voor de mindere prestatie van
Vlaams-Brabanders of Brusselaars. De beide afwijkingen worden door
dezelfde factoren verklaard.

De eerste piste heeft te maken met keuze en oriëntatie in het secundair en
het hoger onderwijs. De tweede en veruit belangrijkste piste ter verklaring
van de regionale verschillen gaat over verschillen in school- en klasklimaat
en over meer algemene cultuurverschillen. De bevindingen van hoofdstuk 6
(schooleffectiviteit) en 7 (cultuur) moeten voor deze tweede piste samen
bekeken worden. De verklaringen van deze piste hebben een belangrijke
eigenschap gemeenschappelijk. Als factoren van schooleffectiviteit of
culturele factoren de regionale verschillen in schoolprestatie verklaren,
bevindt deze verklaring zich bijna altijd op het niveau van de klas of de
school. Klas- of schoolkenmerken (dikwijls geaggregeerde
leerlingenkenmerken) verklaren de regionale verschillen in schoolprestaties.
Een effect van klas- of schoolkenmerken wil zeggen dat de dominante
cultuur op een school alle leerlingen beïnvloedt, ook de leerlingen die
persoonlijk niet de houdingen en waarden hebben, die typisch zijn voor de
dominante schoolcultuur. Het is een concentratie-effect van bepaalde
kenmerken, dat ook leerlingen beïnvloedt die deze kenmerken niet hebben
(zie Pelleriaux, 2001). In een onderzoek naar genderverschillen in
studieprestatie, werden ook effecten van de dominante schoolcultuur
gevonden (Derks en Vermeersch, 2002). De onderzoekers besloten dat het
                                                                                                                        

lesgeven, constructivistische leeromgeving… Voor een uitvoeriger bespreking zie
punt 6.3 en 6.4.
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gedrag van leerlingen niet alleen bepaald wordt door de eigen waarden of
attitudes, maar evengoed door de verwachtingen van anderen. Jongeren
gaan zich conformeren aan de verwachtingen van hun medeleerlingen, om
er bij te horen en status te verwerven.

De regionale verschillen zijn dus niet zomaar het gevolg van het feit dat (bij
voorbeeld) individuele West-Vlamingen andere opvattingen hebben en
daardoor beter presteren. Het mechanisme is complexer dan dat en verloopt
via het niveau van klassen en scholen. De (meestal kleine) verschillen
tussen de inwoners van verschillende provincies, leiden tot een ander klas-
en schoolklimaat. Deze creëren bepaalde verwachtingen van de leerlingen en
beïnvloeden op die manier hun prestaties.

We bespreken eerst de slechtere prestaties van Vlaams-Brabant en Brussel
in het licht van de twee verklaringspistes. Aan de slaagpercentages in het
hoger onderwijs (zie hoofdstuk 1) was al te zien dat er een probleem is met
de grote steden, en dat dit probleem zich in zeer sterke mate manifesteert in
Brussel. Spijtig genoeg zijn er in de meeste steekproeven te weinig Brusselse
leerlingen aanwezig om ze als aparte categorie te analyseren. Dit was het
geval voor alle onderzoeken in het secundair onderwijs. Daarom worden in
die databanken Vlaams-Brabant en Brussel samen als één regio beschouwd,
wat de analyse natuurlijk minder interessant maakt. Toch zetten we hier de
bevindingen voor Brussel en Vlaams-Brabant op een rijtje.

De grote aanwezigheid van niet-Nederlandstaligen bij de Brusselse studenten
verklaart 16 procent van hun lagere slaagkans in het eerste jaar hoger
onderwijs (drop-outonderzoek). Deze niet-Nederlandstaligen zijn vooral
Franstalige Belgen.

Wat studiekeuze en oriëntatie betreft, vertonen Vlaams-Brabant en Brussel
heel wat gelijkenissen. Vlaams-Brabanders en Brusselaars mikken nogal
‘hoog’ met hun studiekeuze. In het secundair onderwijs kiezen Vlaams-
Brabanders en vooral Brusselaars meer voor het ASO, in het hoger
onderwijs vinden we ze vaker terug in universitaire richtingen. Hoewel dit
moeilijk in cijfers te vatten is, heeft dit toch een effect op de
slaagpercentages. Wie (te) hoog mikt, heeft immers minder kans op slagen
dan wie lager mikt. Het lijkt er op dat Vlaams-Brabanders en vooral
Brusselaars meer dan andere leerlingen een studierichting volgen die
eigenlijk te moeilijk is.

Voor de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs hebben we
ook gegevens over het studiekeuzeproces van de studenten. Dit proces lijkt
niet goed te verlopen in Brussel. Brusselaars bespreken hun keuze minder
vaak dan andere studenten met hun ouders,  met vrienden, en vooral veel
minder met mensen van het PMS (nu CLB). De beslissing over de
studiekeuze valt bij Brusselaars aan de late kant. De sterkere nadruk die de
Brusselaars leggen op materiële levenswaarden en studiekeuzemotieven, is
ook nefast voor de slaagkans. Al deze elementen van het keuzeproces samen
verklaren 25 procent van het lagere slaagpercentage van de Brusselaars.
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Deze verschillen werden vastgesteld in het Drop-outonderzoek in
instellingen in Brussel en Vlaams-Brabant en dat verklaart misschien ten
dele de late en zwak geadviseerde keuze van de Brusselaars. Misschien
onderbouwen studenten die ver van huis gaan studeren beter hun keuze.
Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat dit het volledig vastgestelde verschil
in studiekeuzeproces kan verklaren. Tenslotte studeren de Vlaams-
Brabanders in dat onderzoek ook dicht bij huis en zij zijn zorgvuldiger in
hun studiekeuze en presteren beter dan de Brusselaars.

Er zijn ook enkele culturele kenmerken die de minder goede prestaties van de
Vlaams-Brabanders en Brusselaars35 verklaren. Het zijn twee culturele
kenmerken uit het TOR2000-onderzoek. In Vlaams-Brabantse scholen wordt
er minder nadruk gelegd op ‘overeenkomst als basis voor vriendschap’, en
dat verklaart 32 procent van de slechtere prestatie van Vlaams-Brabant. De
weinige appreciatie die de Vlaams-Brabanders voor de smaakdimensie
‘amusement’ kunnen opbrengen, gaat ook gepaard met hun minder goede
prestaties. In onze modellen wordt hierdoor 29 procent van het effect van
Vlaams-Brabant verklaard. Deze twee cultuurtrekken hebben dus een sterk
effect. Op de interpretatie van dat effect, de wijze waarop de opvattingen
over vriendschap en de muzieksmaak de slaagkansen kan beïnvloeden,
komen we straks terug, bij het bespreken van de bevindingen voor West-
Vlaanderen.

Over West-Vlaanderen kunnen we veel meer zeggen dan over Brussel of
Vlaams-Brabant. In tegenstelling tot het effect van Brussel/Vlaams-Brabant,
vonden we het effect van West-Vlaanderen in elke databank terug. We
konden dan ook met alle beschikbare informatie uit alle databanken op zoek
gaan naar een verklaring voor de betere prestatie van de West-Vlamingen.
De twee meest vruchtbare verklaringspistes bleken trouwens dezelfde te zijn
als voor de slechtere prestaties van de Brusselse/Vlaams-Brabantse
leerlingen en studenten.

De eerste piste heeft te maken met keuze en oriëntatie. De West-Vlamingen
zijn wat dat betreft de tegenpolen van de Brusselaars. Zowel in het
secundair als in het hoger onderwijs mikken de West-Vlamingen minder
‘hoog’ met hun studiekeuze (terwijl de Brusselaars precies voor moeilijkere
richtingen kiezen dan de anderen). In het secundair onderwijs kiezen West-
Vlamingen meer voor het TSO; in het hoger onderwijs vinden we ze vaker
terug in hogeschoolopleidingen van één cyclus. We kunnen dit niet prcies
becijferen, maar er is uiteraard een verband met het slaagpercentage. Wie
lager mikt, heeft immers meer kans op slagen dan wie (te) hoog mikt.

Het studiekeuzeproces bij de overgang van het secundair naar het hoger
onderwijs lijkt beter te verlopen in West-Vlaanderen. De West-Vlamingen uit
het Drop-outonderzoek hebben hun studiekeuze meer besproken met hun

                                          
35 In de onderzoeken waarop deze resultaten steunen, vormen Vlaams-Brabantse

en Brusselse leerlingen één categorie
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ouders, met familie, met leerkrachten en veel meer met iemand van het
PMS. West-Vlamingen maken hun studiekeuze ook op tijd. Deze elementen
van het keuzeproces verklaren samen 20 procent van het hogere
slaagpercentage van de West-Vlamingen (de belangrijkste plaats wordt
echter ingenomen door het bespreken van de studiekeuze met ouders,
familie en PMS). We wijzen erop dat het hier alleen gaat over Brusselse en
Vlaams-Brabantse instellingen hoger onderwijs36. Terwijl de Brusselaars in
die instellingen dicht bij huis studeren, zijn de West-Vlamingen er relatief
ver van huis. De West-Vlamingen in die instellingen zijn dus niet
noodzakelijk representatief voor alle West-Vlamingen in het hoger onderwijs.
We zien, met andere woorden, zeer grote verschillen in de wijze waarop het
studiekeuzeproces verloopt tussen Brusselaars en West-Vlamingen en grote
verschillen tussen die groepen en de rest van de studenten. Die verschillen
verklaren een behoorlijk deel van de regionale verschillen in
studieprestaties. Het studiekeuzeproces is echter enkel onderzocht in een
onderzoek in Brusselse en Vlaams-Brabantse instellingen, waar Brusselaars
dicht bij huis en West-Vlamingen betrekkelijk ver van huis studeren. Dat
kan de resultaten beïnvloeden. De vastgestelde verschillen zijn echter zo
groot, dat het ons onwaarschijnlijk lijkt dat zij volkomen aan de afstand
tussen de school en de woonplaats van de ouders kunnen worden
toegeschreven.

Er gebeurt ook iets bijzonder in het technisch secundair onderwijs in West-
Vlaanderen. In West-Vlaanderen zitten er relatief meer leerlingen in het TSO
dan in andere provincies. Bovendien doen de TSO-leerlingen in West-
Vlaanderen het uitzonderlijk goed. De betere prestaties van de West-
Vlamingen zijn het meest uitgesproken in het TSO. De reden hiervoor
kennen we niet precies. Misschien is in West-Vlaanderen (meer dan in
andere provincies) de keuze voor het TSO een positieve keuze, en zorgt dat
voor de betere prestaties. Het is ook mogelijk dat de banden tussen
werkgevers en het TSO in West-Vlaanderen hechter en doeltreffender zijn.
Het lijkt ons interessant dit nader te onderzoeken. Het technisch onderwijs
in West-Vlaanderen komt in elk geval als een best practice uit onze analyse.

De tweede en belangrijkste piste ter verklaring van de betere prestatie van
de West-Vlamingen heeft te maken met culturele factoren. We presenteren
nog eens alle variabelen uit hoofdstuk 6 (schooleffectiviteit) en 7 (cultuur)
die een stuk van het effect van West-Vlaanderen verklaren, en we
verduidelijken hun betekenis (we beginnen met de variabelen van school- en
klasklimaat, dan de houdingen, en tenslotte de smaken). Na deze
opsomming volgt een samenvattende interpretatie van de gevonden effecten.

• Rustige lesgroep (TIMSS; verklaart 15 procent): de leerkracht oordeelt
dat de leerlingen rustig zijn in de klas, dat ze de leerkracht niet storen
enzovoort. Hoe rustiger de lesgroep, hoe beter de prestaties. West-

                                          
36 Deze vaststellingen zijn gebaseerd op het Drop-outonderzoek
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Vlaamse leerkrachten scoren 1/5 standaardafwijking hoger dan het
gemiddelde.

• Klasgemiddelde wiskunde-attitude (TIMSS; verklaart 22 procent): dit is
het klasgemiddelde van de algemene positieve houding van leerlingen
tegenover het vak wiskunde. Hoe positiever de houding, hoe beter de
prestaties. Het klasgemiddelde in West-Vlaanderen ligt maar juist boven
het gemiddelde. Dit gemiddelde hangt sterk samen met het oordeel van
leerkrachten over het studiegericht karakter van de lesgroep.

• Individuele wiskunde-attitude (TIMSS; verklaart 17 procent): het
plezier dat leerlingen beleven aan het vak wiskunde en de mate waarin
de leerlingen wiskunde relevant vinden. West-Vlaamse leerlingen scoren
net boven het gemiddelde.

• Schoolgemiddelde disciplinair klimaat (PISA2000; verklaart 23
procent): dit is het oordeel van de leerlingen over hoe vaak tijdens de les
Nederlands de leerlingen niet luisteren naar de leerkrachten, de
leerlingen niet goed kunnen werken, het lawaaierig en rommelig is… In
scholen met een gemiddeld slechter disciplinair klimaat (minder
discipline), liggen de prestaties hoger. We interpreteerden dit effect als
volgt: leerlingen die een slecht disciplinair klimaat rapporteren, zijn
leerlingen die zich hieraan storen en die dus goede prestaties belangrijk
vinden. Deze leerlingen hebben dus waarschijnlijk hogere standaarden
als het over het disciplinair klimaat gaat. Een concentratie van dit soort
leerlingen op school, is positief voor de prestaties van alle leerlingen.
West-Vlaamse leerlingen scoren 1/10 standaardafwijking lager dan het
gemiddelde.

• Het moreel van leerkrachten (PISA2000; verklaart 7 procent): perceptie
van de directie of leerkrachten met enthousiasme werken, trots zijn op
de school, studieprestaties belangrijk vinden enz. In scholen waar
leerkrachten volgens de directie een hoger moreel hebben, halen de
leerlingen betere prestaties. Ondanks dat er in West-Vlaanderen heel
weinig ASO-scholen in de steekproef zitten, scoren West-Vlaamse
scholen gemiddeld op het ‘moreel van de leerkrachten’ (dus als er in
West-Vlaanderen meer ASO-scholen geselecteerd waren, zouden West-
Vlaamse scholen misschien boven het gemiddelde gescoord hebben,
want in ASO-scholen is het moreel van de leerkrachten hoger).

• Gemiddelde positieve evaluatie van lln van de llnraad (TOR2000;
verklaart 9 procent): De leerlingen beoordelen de leerlingen van de
leerlingenraad positief. West-Vlaamse leerlingen scoren maar een klein
beetje hoger op deze schaal.

• Proportie katholieken (TOR2000; verklaart 25 procent). In West-
Vlaanderen is de proportie gelovige katholieken het hoogst, wat een
gedeeltelijke verklaring is voor de betere prestatie van West-Vlamingen.
In West-Vlaanderen noemt 34 procent van de jongeren zich katholiek (al
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dan niet praktizerend), tegenover 27,4 procent gemiddeld voor heel
Vlaanderen.

• Schoolgemiddelde ‘overeenkomst als basis voor vriendschap’
(TOR2000; verklaart 8 procent): Vriendschap betekent volgens deze
opvatting dat men moet ‘gelijken op elkaar’ en ‘samen dingen doen’. Het
gaat om een vriendschapsopvatting die veel nadruk legt op conformiteit
en waaruit enige vrees voor het ‘andere’ spreekt.

• Schoolgemiddelde solidariteitsgevoel (WOP; verklaart 31 procent, en
39 procent samen met arbeidsethos): meet de mate waarin men zich
verbonden voelt met anderen. Mensen met een sterk solidariteitsgevoel
vinden dat de mens het geluk van zijn medemensen nodig heeft, dat het
in het leven belangrijk is te voelen dat men er alleen voor staat
enzovoort. Een hoger gemiddeld solidariteitsgevoel gaat samen met
minder B- en C-attesten. De West-Vlamingen scoren 1/10
standaardafwijking hoger dan gemiddeld op deze schaal.

• Schoolgemiddelde arbeidsethos (WOP; verklaart 17 procent, en 39
procent samen met solidariteitsgevoel): Leerlingen met een hoog
arbeidsethos verkiezen te werken, ook als ze maar evenveel verdienen als
aan de dop, ze vinden dat werken best leuk kan zijn en zijn van mening
dat je ervoor moet werken als je iets wil bereiken in je leven. Een hoger
gemiddeld arbeidsethos gaat samen met minder B- en C-attesten. West-
Vlaamse leerlingen scoren 1/10 standaardafwijking hoger op deze
schaal.

• Schoolgemiddelde amusementsfactor (TOR2000; verklaart 12 procent):
is één van de vijf smaak- en mediadimensies. Bij deze culturele oriëntatie
draait het vooral rond plezier en onvoorwaardelijk amusement. Deze
dimensie is samengesteld uit populaire cultuurelementen: voorkeur voor
commerciële tv-zenders (VTM, Kanaal2, VT4 en TMF) en radiozenders
(Top radio, radio Contact en radio Mango), appreciatie voor onder andere
koppelprogramma’s en shows op tv, muzikale voorkeur voor
hitparademuziek en tien om te zien-muziek. Ook een voorkeur voor
populaire tijdschriften behoort tot de amusementsfactor. Een gemiddeld
sterke voorkeur voor de amusementsfactor op school gaat samen met
betere prestaties. De West-Vlamingen scoren 1/8 standaardafwijking
hoger dan het gemiddelde.

• Schoolgemiddelde harde authenticiteit (TOR2000; verklaart 25
procent als samen in model met ‘overeenkomst als basis voor
vriendschap’ of de amusementsfactor): Hier vinden we in de eerste plaats
rockmuziek terug (hard rock, punk, alternatieve gitaarmuziek, Vlaamse
rock), maar ook genres zoals seventies-, sixties-, folk en jazz-
bluesmuziek en zelfs kleinkunst. Het zijn dus jongeren met een breed
smaakpatroon. Een gemiddeld sterke voorkeur voor harde authenticiteit
op een school gaat samen met betere prestaties van de leerlingen. De
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West-Vlamingen scoren 1/7 standaardafwijking hoger dan het
gemiddelde.

De betere prestaties van de West-Vlaamse leerlingen en studenten, vinden
ons inziens hun oorsprong uiteindelijk in regionale cultuurverschillen. De
leerlingen en studenten verwerven een bepaalde culturele specificiteit en
dragen deze als het ware in zich. In het secundair onderwijs laat die
specificiteit zijn invloed gelden via de concentratie van leerlingen met
gelijkaardige opvattingen, houdingen en smaken in dezelfde school. Die
concentratie zorgt voor een versterking van het effect van de cultuurtrekken:
door hun concentratie kunnen zij als klas- of schoolklimaat hun invloed
sterker laten gelden. Dat legt de basis voor een schoolcultuur die het
scholen mogelijk maakt effectiever te zijn. Op die manier worden de
leerlingen nog sterker in bepaalde houdingen en gedragingen gesocialiseerd,
wat later in de onderwijsloopbaan hun groter succes in het hoger onderwijs
mede verklaart.

De culturele specificiteit van West-Vlaanderen kan ten dele via de klassieke
Weberthese worden begrepen. Die these legt de nadruk op arbeidsethiek als
een verklaring voor prestatie. We stellen inderdaad vast dat de West-
Vlaamse leerlingen arbeid in grotere mate dan de andere leerlingen
beschouwen als een plicht. Ten opzichte van de arbeid hebben zij een meer
‘traditionele’ opvatting die arbeid beschouwt als een ethische plicht en
vrijetijd als iets dat moet worden verdiend. Meer dan de andere leerlingen
zeggen ze dat zij liever zouden werken, ook al zouden zij met werkloos zijn
over evenveel geld kunnen beschikken. Historisch werd die houding ook
gekoppeld aan een grotere belangstelling voor empirische kennis, voor
wetenschap en technologie. Het is opmerkelijk dat West-Vlaamse leerlingen
meer voor technisch onderwijs en wetenschappelijke richtingen kiezen.

De arbeidsethiek vat echter niet de gehele West-Vlaamse specificiteit. Zij vat
trouwens evenmin het geheel van de Weberthese. Deze laatste is het
voorwerp van veelvuldige interpretaties en men kan er een individualistische
(of liberale) en een meer communautaire (of conservatieve) interpretatie van
onderscheiden. De individualistische interpretatie koppelt de arbeidsethiek
als het ware aan individualisme, aan de moed om te breken met conventie
en traditie, af te wijken van de groepsnorm, als het moet te breken met
groepsconformiteit en groepssolidariteit. Individualistische denkers zien in
zo’n houding een sleutel tot individueel succes en, als we die uitdrukking
mogen lenen, een bron van the wealth of nations. De meer communautaire
visie is daarentegen van oordeel dat prestatie zelden een louter individuele
aangelegenheid is, maar haast altijd afhangt van samenwerking, organisatie
en hiërarchie. Zij ziet daarom meer heil in een combinatie van de
arbeidsethiek en van wat Weber de ‘geest van het kapitalisme’ noemde
enerzijds, met gevoeligheid voor groepsdruk, verbondenheid en respect voor
traditie en gezag anderzijds.
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In de beschikbare databanken konden die twee theorieën vrij uitvoerig
worden getoetst en tegen elkaar afgezet. Van de hypothesen afgeleid van de
individualistische interpretatie van de Weberthese werd er geen enkele
bevestigd. Die interpretatie kon dan ook, toch voor wat het verklaren van
verschillen in studieprestaties betreft, radicaal worden verworpen. Het bleek
zelfs dat leerlingen het beter deden in scholen waar door alle leerlingen meer
belang werd gehecht aan sociale solidariteit. Dergelijke scholen komen iets
frequenter voor in West-Vlaanderen en dat verklaart ten dele het beter
presteren van West-Vlaamse leerlingen.

De communautaire of conservatieve Weberinterpretatie leidde daarentegen
tot een groot aantal correcte predicties. Van belang lijkt vooral een cluster
van houdingen en smaken die wijst op een grote gevoeligheid voor
conformiteit en groepsdruk en een groter respect voor of verknochtheid aan
traditie. Die cluster omvat drie cultuurtrekken die op het niveau van een
school sterk samenhangen: een relatief grote proportie van kerkse
katholieke jongeren, een nadruk op overeenkomst (conformiteit) als een
basis voor vriendschap en een ‘mainstream’ smaak. Het gemeenschappelijke
element lijkt ons de conformiteit, het respect voor de gewoonten en de
smaken van de groep en de gezagsgetrouwheid die daarmee gepaard gaat.

De waargenomen culturele specificiteit is daarmee echter nog niet volkomen
beschreven. Ook de rebellerende houding van jongeren blijkt zich in West-
Vlaanderen op een specifieke wijze te uiten. Zij neemt daar veel meer dan
elders de vorm aan van een voorkeur voor muziek die dwarsligt op de meer
commerciële smaak, zoals harde rock, heavy metal, punk, alternatieve
gitaarmuziek, hard core… Opmerkelijk aan deze genres is wel dat zij een
sterk streven naar authenticiteit ventileren. Zij zijn manieren om zich te
verzetten tegen de platte commercialisering van de muziek en in het
bijzonder van de muziek van de jongeren. Het gaat met andere woorden om
een rebellie die zich uit in het zoeken naar authenticiteit, wars van de grote
invloed van de commercie. Dat is dikwijls een ander pad om terug te
belanden bij de groep en de traditie en om te zoeken naar de manieren
waarop deze zich kunnen uiten los van de commerciële kanalen van
expressie die vandaag zo dominant zijn. We stellen overigens vast dat de
jongeren met een uitgesproken smaak voor alternatieve harde muziek, ook
wel folk en wereldmuziek smaken en ook langs die weg terug aanknopen
met tradities.

Kortom, een meer gezagsgetrouwe, traditionele en conformistische
opstelling, een groter gevoel voor solidariteit, een sterkere arbeidsethiek en
een smaakrebellie die zich uit in het streven naar authenticiteit, vormen de
ingrediënten van een cultuurcluster die het beter presteren van de West-
Vlamingen in grote mate of volkomen verklaart. Die cultuurtrekken doen dat
niet zozeer als individuele kenmerken, maar wel via de concentratie van
leerlingen met die opvattingen, houdingen en smaken in dezelfde school en
dus via de schoolcultuur die aldus kan groeien en die de leerlingen
beïnvloedt.
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Op die manier wordt de basis gelegd voor een effectieve school. Met
leerlingen die gezagsgetrouwer zijn, gevoeliger voor groepsdruk en die zich in
hun rebellie in grotere mate dan anderen afkeren van de (dikwijls
schoolsvijandige) gedragsmodellen die hen via de commerciële cultuur
worden aangereikt, is het gemakkelijker rustiger leergoepen en meer
enthousiaste leraars te hebben. Precies die twee trekken van de effectieve
school zijn meer aanwezig in de West-Vlaamse scholen en verklaren een
gevoelig deel van het beter presteren van de West-Vlaamse leerlingen. Er is
de paradoxale vaststelling dat de leerlingen in West-Vlaanderen vaker
zeggen dat er een gebrek aan discipline heerst hun klas en dat precies in de
klassen waarvan dat wordt gezegd, de prestaties beter zijn. Het is een zeer
gekke vaststelling, temeer daar de leraars in West-Vlaanderen zich gelukkig
prijzen met rustiger klassen. In het licht van onze bevindingen is het
plausibel die vaststelling anders te interpreteren. In West-Vlaanderen,
althans in de West-Vlaamse scholen waar de hoger beschreven
cultuurtrekken sterk aanwezig zijn, is de vraag naar rust en discipline
vanuit de leerlingen groter. Er is peerdruk in de richting van een rustig en
gedisciplineerd klasklimaat en daarom ook sneller klachten over een gebrek
aan discipline. Dat verklaart ook waarom de leraars die klassen als rustiger
omschrijven.

We kunnen deze omvattende verklaring voor de betere prestatie van de
West-Vlamingen ook toepassen op de slechtere prestatie van de Vlaams-
Brabanders (en Brusselaars). In Vlaams-Brabantse scholen leggen de
leerlingen minder nadruk op overeenkomst (conformiteit) als basis voor
vriendschap en hebben ze minder appreciatie voor de smaakdimensie
‘amusement’ die op een mainstream, conformistische houding wijst. De
Brusselse jongeren zien vriendschap eerder als een gelegenheid om heel
sterk de eigen uniciteit te ontsluiten en zij verwerpen een conformistisch
smaakpatroon. Deze twee, individualistische kenmerken verklaren meer dan
de helft van het groter aantal B- en C-attesten van leerlingen uit Vlaams-
Brabant (en Brussel). In Vlaams-Brabant is de schoolcultuur minder
conformistisch en dat is een verklaring voor de slechtere prestatie van de
leerlingen. We kunnen voor Vlaams-Brabant (en Brussel) dus dezelfde
redenering maken als voor West-Vlaanderen, maar dan in omgekeerde zin.
Wat Vlaams-Brabant betreft is deze verklaring echter minder goed
onderbouwd dan voor West-Vlaanderen, gewoon omdat we minder gegevens
hebben over Vlaams-Brabant 37.

De belangrijkste verklaring voor zowel de betere prestaties van de West-
Vlamingen als de slechtere prestaties van de Brusselaars/Vlaams-
Brabanders blijkt de mate van conformisme en gezagsgetrouwheid van de

                                          
37 Zo was er in de modellen in hoofdstuk 6 (over schooleffectiviteit) geen significant

effect van Vlaams-Brabant en kunnen we dus niet (zoals we voor West-
Vlaanderen wel gedaan hebben) de verklaringen uit hoofdstukken 6 en 7 samen
leggen.
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cultuur, alsook de traditionele arbeidsethiek. Een concentratie van meer
conformistische, meer gezagsgetrouwe en traditioneler leerlingen, leidt tot
een klas- en schoolklimaat waarin een effectieve school met rustiger
leergroepen en meer gemotiveerde leerkrachten gemakkelijker haalbaar is.
Minder conformistische leerlingen, meer gericht op de eigen uniciteit en
onderscheiding, maakt het veel moeilijker die effectiviteit te bereiken. In dit
onderzoek werd effectiviteit gemeten in termen van schoolprestaties. Uit
onze bevindingen kan derhalve niet worden besloten dat een meer
conformistische cultuur goed is voor alle mogelijke outputmaten die men
aan scholen kan opleggen.

De culturele omstandigheden die een effectieve school gemakkelijker
haalbaar maken, samen met de vermelde kenmerken van de effectieve
school, zijn voldoende om het beter presteren van West-Vlaamse leerlingen
te verklaren. Toch zijn er nog een aantal andere specificiteiten die
waarschijnlijk ook samenhangen met het onderkende culturele complex en
bijdragen tot het verklaren van het beter presteren van West-Vlaamse
leerlingen en studenten.

Eén daarvan heeft te maken met de studiekeuze. Voor de keuze in het hoger
onderwijs winnen de West-Vlaamse studenten meer advies in, bij de ouders
en bij vrienden. Zij gaan vooral meer te rade bij het PMS. Zij houden ook in
grotere mate rekening met dat advies en maken hun keuze vroeger. Het lijkt
plausibel dat verschil in verband te brengen met de grotere
gezagsgetrouwheid en de grotere gevoeligheid voor groepsdruk, die als
algemene cultuurtrekken werden onderkend. Die verschillen leiden tot
betere studieresultaten. Zij werden vastgesteld in een studie over de
overgang van secundair naar hoger onderwijs. Het lijkt ons echter zeer
plausibel dat zij zich doorheen de schoolloopbaan voordoen en daarom ook
een verklaring kunnen aanreiken voor de voorzichtiger keuze in de loop van
het secundair onderwijs.

Van belang daarbij is vooral de meer frequente keuze van West-Vlamingen
voor het technisch onderwijs. Die keuze lijkt in West-Vlaanderen
opmerkelijk positiever, dat wil zeggen in mindere mate het resultaat van in
het ASO opgelopen mislukkingen. Daarenboven blijken de leerlingen van de
West-Vlaamse technische scholen het bijzonder goed te doen. Het West-
Vlaamse technische onderwijs is zeker een belangrijke factor in de betere
studieprestaties van de West-Vlamingen.

Naast die belangrijke verklaringen voor de regionale verschillen spelen
andere factoren nog een bescheiden tot zeer bescheiden rol. Zij lijken ons
niet echt noemenswaard, ook al omdat hun effecten in een aantal gevallen
niet consistent worden waargenomen.

Vermeldenswaard is wel dat het effect van het (relatief geringe) aantal
allochtone leerlingen een onduidelijke rol speelt in het verklaren van de
West-Vlaamse specificiteit. In het PISA2000-onderzoek wordt een groot deel
van de betere prestatie van de West-Vlamingen verklaard door het kleine
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aantal allochtonen in West-Vlaamse scholen. In het TOR2000-onderzoek
echter, was de proportie allochtonen slechts voor een verwaarloosbare 6
procent van het kleiner aantal B- en C-attesten verantwoordelijk. In de
andere onderzoeken vonden we geen verband tussen het geringe aantal
allochtonen in West-Vlaanderen en de goede prestaties van de West-
Vlamingen.
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Bijlage 1: beschrijving van de databanken

Databank Tertiair Onderwijs (DTO)

Benaming databank/onderzoeksproject: Databank Tertiair Onderwijs (DTO)

Opdrachtgever/beheerder: De Databank Tertiair Onderwijs wordt beheerd
door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Onderzoeksbevolking: studenten die ingeschreven zijn in een hogeschool of
universiteit in Vlaanderen.

Steekproef: De Databank Tertiair Onderwijs is geen steekproef, maar bevat
informatie over alle studenten die ingeschreven zijn in het tertiair onderwijs
in Vlaanderen.

Periode: De gegevens hebben betrekking op het academiejaar 1999-2000.

Onderzoeksproject: De Databank Tertiair Onderwijs is de verzameling van
alle studentengegevens van de instellingen voor hoger onderwijs in
Vlaanderen. De instellingen bezorgen deze gegevens op elektronische wijze
aan het Departement Onderwijs, en dit op twee verschillende momenten. De
studenten- en inschrijvingsinformatie wordt aan het Departement bezorgd
volgens de situatie op 1 februari van het lopende academiejaar. Dezelfde
informatie, maar dan mét studieresultaatgegevens, wordt aan het
Departement bezorgd volgens de stand van zaken op 30 september. Deze
gegevens worden gebruikt voor statistische publicaties zoals het statistisch
jaarboek van het Vlaams Onderwijs en voor de berekening van de enveloppe,
de onderwijsbelastingseenheden en de sociale toelagen. De databank
Tertiair Onderwijs bestaat sinds academiejaar 1999-2000.

Er bevinden zich drie soorten gegevens in de DTO: studenteninformatie,
inschrijvingsinformatie en identificatie-informatie. Om de anonimiteit te
waarborgen, beschikken wij niet over identificatie-informatie van de
studenten (naam en adres). De studenteninformatie is
achtergrondinformatie: geslacht, geboortedatum, woonplaats, nationaliteit
en studieloopbaan. Bij de inschrijvingsinformatie vinden we gegevens over de
instelling en administratieve groep van inschrijving, verschillende
eigenschappen van de inschrijving en het studieresultaat.

Technisch rapport: technische informatie over de DTO vindt u op de website
van het Departement Onderwijs, in de vorm van bestanden die gedownload
kunnen worden
(http://www.ond.vlaanderen.be/hogescholen/02_beleidsinfo/DTO.htm).

Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)
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Benaming databank/onderzoeksproject: Studentenstatistieken Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR)

Opdrachtgever/beheerder: De VLIR-databank wordt beheerd door de
werkgroep ‘Studentenstatistieken’ van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Onderzoeksbevolking: Studenten ingeschreven in een Vlaamse universiteit

Steekproef: de VLIR-databank is geen steekproef, maar bevat informatie over
alle studenten die in een Vlaamse universiteit ingeschreven zijn.

Periode: We beschikken over de gegevens vanaf academiejaar 1990-1991 tot
en met academiejaar 1998-1999.

Onderzoeksproject: Reeds sinds de jaren ’70 probeert de Vlaamse
Interuniversitaire Raad tot vergelijkbare studentengegevens voor de
verschillende instellingen te komen. Uiteindelijk werd beslist een
interuniversitaire databank uit te bouwen en deze binnen de VLIR te
beheren. In 1982 was de databank studentenstatistieken van de VLIR
volledig operationeel, vanaf het academiejaar 1999-2000 worden de
studentenstatistieken bijgehouden door het Departement Onderwijs in de
Databank Tertiair Onderwijs (DTO).

De verschillende instellingen universitair onderwijs leveren de gegevens aan
de VLIR, de VLIR brengt ze samen in een databank. De gegevens zijn
opgedeeld in vijf categorieën: administratieve gegevens, gegevens over de
identiteit, gegevens over de studieloopbaan, kenmerken van de inschrijving
en sociologische gegevens. De sociologische gegevens zijn de
gezinssamenstelling en het opleidingsniveau en beroep van vader en
moeder. Bij de sociologische gegevens is er echter voor meer dan 80 procent
van de studenten geen informatie, zodat het onmogelijk is deze variabelen in
de analyse te gebruiken.

De databank van de VLIR wordt gebruikt voor beleidsondersteuning,
wetenschappelijk onderzoek, visitaties…

Technisch rapport: Vlaamse Interuniversitaire Raad (2002) Catalogus
studentenbestand. Vlaamse Interuniversitaire Raad, Brussel.

TOR2000: jeugdonderzoek

Benaming databank/onderzoeksproject: deze databank behoort toe aan
twee onderzoeksprojecten

- Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs tussen theorie en
praktijk. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar modellen voor
leerlingenparticipatie, met een evaluatie van de toepasbaarheid in
Vlaanderen
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- Jeugdonderzoek: Beeldvorming en beschrijving van de leefwereld van
jongeren

Opdrachtgever: Dit onderzoek kadert in het beleidsgericht onderzoek in
opdracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs (Onderwijskundig Beleids-
en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO 98.01)) en het
beleidsgericht onderzoeksprogramma van de Vlaamse Gemeenschap
(PBO97/16/115)

Onderzoeksbevolking: leerlingen uit het vierde en het zesde jaar van het
voltijds gewoon secundair onderwijs in Vlaanderen, en hun ouders. Scholen
uit het buitengewoon onderwijs werden niet in het universum opgenomen.
Omwille van praktische bezwaren werd het deeltijds beroepssecundair
onderwijs (het DBSO) evenmin in het design te betrokken.

Steekproef en bevraging: een steekproef van 89 scholen werd getrokken op
basis van de scholendatabank van het Departement Onderwijs
(februaritelling 1999). Van de leerlingen werd klassikaal een schriftelijke
vragenlijst afgenomen. In het onderzoek werden tevens de ouders van deze
leerlingen schriftelijk bevraagd. In het totaal leverde de bevraging 13598
bruikbare vragenlijsten van leerlingen op en 7114 van hun ouders. De
wegingscoëfficiënten zijn gebaseerd op het aantal leerlingen die in februari
2000 school liepen in het Vlaams secundair onderwijs. De data werden
gewogen naar onderwijsvorm, leerjaar en inrichtende macht.

Periode: de gegevens werden verzameld tijdens het schooljaar 1999-2000.

Onderzoeksproject: Dit onderzoek heeft twee thema’s: leerlingenparticipatie
in het secundair onderwijs en de leefwereld van jongeren. Voor het in kaart
brengen van de beleving van de leefwereld door jongeren, is er een
uitgebreide bevraging van persoonsgebonden houdingen (autonomiestreven,
zelfbeeld…), schoolgebonden houdingen (schoolwelbevinden,
schoolaliënatie, houdingen in verband met de leerlingenraad…) en
maatschappijgebonden houdingen (de ‘nieuwe breuklijn’, waaronder
etnocentrisme en een antipolitieke houding). Uniek aan het TOR2000-
onderzoek is de informatie over de cultuurbeleving van de leerlingen. Er
wordt gepeild naar hun voorkeur in verband met tv, radio, tijdschriften, film
en muziek. Voor het thema leerlingenparticipatie zijn er gegevens over de
participatie- en inspraakmogelijkheden op school, maar ook de participatie
buiten school komt aan bod. In elke school werd eveneens van de directie
een vragenlijst afgenomen over de leerlingenparticipatie op school. In
combinatie met de resultaten van een administratieve vragenlijst vormen de
gegevens van de directie een lijst met schoolkenmerken.

Technisch rapport: De Groof, S., Elchardus, M. en F. Stevens (2001)
Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs, tussen theorie en praktijk.
Technisch verslag: beschrijving van de schalen. Vakgroep Sociologie,
onderzoeksgroep TOR, VUB, TOR 2001/5.
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Waardeopvoeding (WOP)

Benaming databank/onderzoeksproject: Waardeopvoeding: meting van de
effecten van de aanpak van de waardevorming op de waarden van de
leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs.

Opdrachtgever: Vlaams Minister van Onderwijs (Onderwijskundig Beleids-
en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO 95.03)).

Onderzoeksbevolking: leerlingen in het zesde jaar secundair onderwijs in
Vlaanderen die les volgen in het ASO, BSO of TSO.

Steekproef en bevraging: Bloksteekproef van 63 Vlaamse scholen
gestratificeerd naar provincie, onderwijsnet en onderwijsaanbod
(ASO/BSO/TSO). Alle strata waren vertegenwoordigd, zij het niet op een
proportionele manier. Het gebruik van kleine wegingscoëfficiënten liet echter
toe om de proportionaliteit te herstellen. In de geselecteerde scholen werden
klassikaal enquêtes afgenomen, met 4727 bruikbare enquêtes als resultaat.

Periode: schooljaar 1996-1997

Onderzoeksproject: Het onderzoek stelt de vraag of secundaire scholen een
invloed hebben op de waarden van hun leerlingen. Er is dan ook − naast de
meting van de sociale herkomst − een uitgebreide bevraging van de waarden
en houdingen van leerlingen (relatie met ouders, vriendschap, permissiviteit,
arbeidsethiek, traditionele rolpatronen, demotie, schoolwelbevinden,
individualisme, etnocentrisme…). De meeste van deze houdingen worden
ook bij leerkrachten gemeten. Daarnaast wordt de leerkrachten ook
gevraagd naar hun mening over de school (relaties tussen de leerkrachten,
doeltreffendheid schoolbeleid,…), hun visie op waardeopvoeding in het
onderwijs en de verschillende onderwijsdoelstellingen van een secundaire
school. Door de vele enquêtes die van de leerkrachten werden afgenomen,
beschikt de WOP-databank over een uitgebreide reeks schoolkenmerken.

Technisch rapport: Elchardus M., Kavadias D. en Siongers J., (1998),
Hebben Scholen een Invloed op de Waarden van Jongeren? Een Empirisch
Onderzoek naar de Doeltreffendheid van Waardevorming in het Secundair
Onderwijs (OBPWO 95.03), Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR,
VUB, Brussel.

Programme for International Student Assessment (PISA2000)

Benaming databank/onderzoeksproject: Programme for International
Student Assessment (PISA); PISA2000: leesvaardigheid.

Opdrachtgever: Internationaal gezien kwam dit onderzoek er op initiatief van
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
In Vlaanderen werd het gefinancierd door de Afdeling Begroting en
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Gegevensbeheer van het Departement Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap.

Onderzoeksbevolking: 15-jarigen, ongeacht de klas of het leerjaar waarin ze
zich bevinden

Steekproef en bevraging: In 2000 werden wereldwijd 256000 studenten uit
32 landen getest in het PISA-onderzoek. In Vlaanderen ging het over 3890
leerlingen uit 124 scholen. In elke school werden op basis van toeval
ongeveer 35 leerlingen van 15 jaar oud geselecteerd, ongeacht de klas of het
leerjaar waarin ze zich bevonden.

Periode: 2000

Onderzoeksproject: Het ‘Programme for International Student Assessment’ is
een driejaarlijkse internationale studie met als doel kennis en vaardigheden
van 15-jarigen in geïndustrialiseerde landen te testen. In 2000 werd het
onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd en lag de nadruk op
leesvaardigheid. Wiskundige geletterheid en wetenschappelijke geletterdheid
werden minder uitgebreid gemeten in 2000 en zullen onderwerp zijn van de
volgende PISA-onderzoeken in respectievelijk 2003 en 2006. PISA wil niet
zomaar de aanwezigheid van kennis en vaardigheden testen, maar probeert
‘Skills for life’ te meten. Er wordt meer nadruk gelegd om het omgaan met
kennis en het toepassen van kennis in andere situaties. PISA maakt een
onderscheid tussen de inhoud of structuur van kennis, de processen
waarmee men kennis verwerft en de context waarin kennis toegepast wordt.
Naast gegevens over kennis en vaardigheden beschikken we in de PISA-
databank ook over achtergrondgegevens van de leerlingen, die eventueel de
prestaties kunnen beïnvloeden. Zo zijn er verschillende indicatoren van de
sociaal-economische positie en de cultuurparticipatie van het gezin. Wat de
school betreft, moesten de leerlingen vragen beantwoorden over het school-
en klasklimaat, en hun interesse en motivatie voor schoolwerk. Van de
directies van de scholen werd eveneens een vragenlijst afgenomen, opnieuw
om factoren te identificeren die de prestaties beïnvloeden. Het gaat dan om
structurele factoren (grootte van de school, aanwezig materiaal…), de manier
van opvolgen en evalueren van de leerlingen, en eventuele schoolgebonden
hinderpalen voor de ontwikkeling van de 15-jarige leerlingen.

Technisch rapport: Adams, R. en Wu, M. (2002), PISA 2000 technical report.
Parijs: OECD.

TIMSS en TIMSS-repeat

Benaming databank/onderzoeksproject: Third International Mathematics
and Science Study (TIMSS)

Opdrachtgever: De studie is een initiatief van de International Association
for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). De financierder in
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Vlaanderen was de Afdeling Begroting en Gegevensbeheer van het
Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Onderzoeksbevolking: TIMSS: leerlingen van de eerste graad secundair
onderwijs; TIMSS-repeat: leerlingen van het tweede leerjaar van de eerste
graad secundair onderwijs

Steekproef en bevraging: Er wordt telkens gebruik gemaakt van een
bloksteekproefdesign: eerst wordt een aantal scholen geselecteerd en uit die
scholen worden telkens één of meerdere klassen geselecteerd. In Vlaanderen
werden voor TIMSS95 5662 leerlingen uit 141 scholen geselecteerd. Voor
TIMSS99 waren het 5259 leerlingen uit 135 scholen. Het internationale luik
van het TIMSS-repeat onderzoek werd in 1999 uitgebreid met een Vlaams
luik. Er werd een extra klas per school ondervraagd en er zijn ook meer
achtergrondvariabelen beschikbaar in het Vlaamse luik.

Periode: 1995 (TIMSS) en 1999 (TIMSS-repeat)

Onderzoeksproject: In 1995 namen 42 landen deel aan de ‘Third
International Mathematics and Science Study’. De leerlingen werden getest
voor wiskunde en wetenschappen en er werd informatie verzameld over de
methodes van lesgeven en studeren (via enquêtes bij leerlingen,
leerkrachten en directies). TIMSS95 besteedde heel wat aandacht aan het
curriculum (en hoe het in de klas overgebracht wordt) als verklarende factor
voor verschillen in prestatie. De bedoeling van TIMSS was om beleidsmakers
nuttige informatie te verschaffen over de prestaties van de leerlingen, zodat
het beleid hierop zou kunnen inspelen. De TIMSS-studie van 1999 is ook
gekend als TIMSS-repeat, het was een replicatiestudie van TIMSS95. Beide
studies zijn dus expliciet bedoeld voor het meten van de prestaties voor
wiskunde en wetenschappen. De leerlingen kregen anderhalf uur de tijd
voor het oplossen van vragen over wiskunde en wetenschappen. Ze moesten
ook een enquête met achtergrondinformatie invullen. Hierin stonden vragen
over sociale herkomst, maar ook over hun houding tegenover wiskunde en
wetenschappen, hun academisch zelfconcept, activiteiten op en buiten de
school. Leerkrachten wiskunde en wetenschappen werden ondervraagd over
hun opleiding en ervaring, maar ook over hun mening over wiskunde en
wetenschappen en hun aanpak van de lessen. Van de directies wilden de
onderzoekers weten welke ondersteuning (zowel qua middelen als
ondersteuning voor leerkrachten) er aanwezig was voor de lessen wiskunde
en wetenschappen.

Technisch rapport:

• Internationale luik: Gonzalez, E. J. & Miles, J. A. (2001) User guide for
the TIMSS 1999 international database. Data collected in 1995 and 1999.
Boston: International study center.

• Vlaamse luik: Van Damme, J. en Van den Broeck, A. (2002), TIMSS-R -
Vlaams luik. Documentatie bij het gegevensbestand van TIMSS-R. Leuven:
Katholieke Universiteit Leuven.
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MENO

Benaming databank/onderzoeksproject: Het onderzoekproject waarvan deze
databank het resultaat is, heet ‘De preselectieproef voor eerste
generatiestudenten getoetst aan sociale en genderinvloeden’. We noemen dit
onderzoek echter kortweg het ‘MENO-onderzoek’ omdat er gebruikt wordt
gemaakt van de MENO-test, een test die de geschiktheid van studenten voor
het universitair onderwijs wil meten.

Opdrachtgever: Vlaams Minister van Onderwijs (Onderwijskundig Beleids-
en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO, RETG-CVRS,
1997)).

Onderzoeksbevolking: Generatiestudenten van de Vrije Universiteit Brussel
in het academiejaar 1995-1996.

Steekproef en bevraging: Bij 700 van de 1229 generatiestudenten werd de
enquête en de MENO-test afgenomen.

Periode: academiejaar 1995-1996

Onderzoeksproject: Het onderzoek kadert in de discussie over de selectieve
toegang tot het universitair onderwijs. Deze discussie werd opnieuw
geopend naar aanleiding van de invoering van een toelatingsproef voor de
studierichtingen arts en tandarts in het academiejaar 1997-1998. Het
onderzoek wil nagaan wat de effecten zouden zijn van de invoering van een
algemene selectieproef voor het universitair onderwijs. In het begin van het
academiejaar namen de onderzoekers een algemene selectieproef af van de
generatiestudenten in de eerste kandidatuur van de VUB (de zogenaamde
MENO-test). De resultaten op deze test werden vergeleken met de resultaten
die de studenten behaalden op het einde van het academiejaar. De
bedoeling was om na te gaan welke groepen studenten voordeel of nadeel
hebben bij het invoeren van een algemene selectieproef. Speciale aandacht
ging hierbij naar de invloed van het geslacht en de sociale herkomst van de
studenten.

Er zijn niet alleen twee verschillende maten van studieprestatie (de MENO-
test en de resultaten op het eind van het academiejaar), maar ook gegevens
van een enquête die van de studenten werd afgenomen. Hierin werd gepeild
naar de motivatie van de studenten, de vorming van hun studiekeuze, hun
sociale achtergrond, cultuurparticipatie, vrijetijdsbesteding, gebruik van tv,
radio, kranten en tijdschriften, en hun toekomstverwachtingen.

Technisch rapport: De Metsenaere M. & Janssens R. (1997) De
preselectieproef voor eerste generatiestudenten getoetst aan sociale en
genderinvloeden. Niet gepubliceerd onderzoeksrapport. OBPWO-project,
RETG-Centrum voor Vrouwenstudies.

Drop-out in het hoger onderwijs
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Benaming databank/onderzoeksproject: Drop-out in het hoger onderwijs.
Onderzoek naar achtergronden en motieven van drop-out in het eerste jaar
hoger onderwijs.

Opdrachtgever: Dit onderzoek kadert in het beleidsgericht onderzoek in
opdracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs (Onderwijskundig Beleids-
en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO 98.11)).

Onderzoeksbevolking: Studenten die in het schooljaar 1998-1999
afstudeerden in het secundair onderwijs en die zich in het academiejaar
1999-2000  inschreven in een instelling hoger onderwijs; dit zijn dus de
generatiestudenten die rechtstreeks uit het secundair onderwijs komen. Het
onderzoek heeft betrekking op vijf instellingen hoger onderwijs: de
Erasmushogeschool Brussel (EhB), de Katholieke Hogeschool Leuven
(KHLeuven), de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), de Hogeschool
voor Wetenschap en Kunst (VLEKHO) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Steekproef en bevraging: Voor de VUB, de Erasmushogeschool Brussel en de
VLEKHO werd de hele onderzoeksbevolking in het onderzoek opgenomen,
dus alle eerstejaarsstudenten die rechtstreeks uit het secundair onderwijs
komen. Dat waren er respectievelijk 1170, 670 en 181. Voor de KULeuven
werd een systematische steekproef van de onderzoeksbevolking getrokken,
waarvan uiteindelijk 1585 studenten werden weerhouden. Van de
onderzoeksbevolking aan de KHLeuven werden via een systematische
steekproef 768 studenten geselecteerd. In totaal telde de steekproef 4374
studenten.

Periode: academiejaar 1999-2000

Onderzoeksproject: Drop-outstudenten zijn studenten die afhaken vóór de
examens, tijdens de examens, of studenten die niet slagen. In Vlaanderen
gaat het over een zeer groot aantal studenten: minder dan de helft van de
generatiestudenten slaagt in het eerste jaar hoger onderwijs. Dit onderzoek
bestudeert het probleem van drop-out, door een beter inzicht hoopt men de
juiste beleidssuggesties te kunnen formuleren. Het is een longitudinale
studie die de evolutie van de studenten tijdens het academiejaar in kaart wil
brengen. In totaal zijn er drie schriftelijke en twee telefonische enquêtes, dit
om informatie te verkrijgen over de verschillende aanpassingsfases die de
studenten doormaken. De eerste enquête wordt afgenomen in het begin van
het academiejaar, de tweede na zes tot acht weken en de derde na het eerste
moment van formele feedback (proefexamens, voorexamens…). De
telefonisch enquêtes moeten meer informatie geven over de studenten die
een hoge kans op drop-out hebben. Het drop-outprobleem wordt dus
benaderd als een dynamisch proces. Vanaf het moment dat de keuze voor
een bepaalde studierichting valt tot op het moment van drop-out, probeert
men indicaties voor de drop-outbeslissing op het spoor te komen.
Verwachtingen, ervaringen en aanpassingen omtrent het leven en studeren
aan een hogeschool of universiteit, nemen een belangrijke plaats in. Naast
het longitudinale karakter van deze studie, vormt ook de diversiteit aan
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verklarende variabelen een enorme rijkdom. Er zijn heel wat sociologische
achtergrondkenmerken zoals de sociale herkomst, de vrijetijdsbesteding en
de participatie aan ‘high culture’. Daarnaast zijn er ook eerder
psychologische kenmerken zoals persoonlijkheid (extraversie, neuroticisme,
consciëntieusheid, openheid en altruïsme) en sociale en academische
vaardigheden.

Technisch rapport: De Coninck, T., De Jaeger, K., De Metsenaere, M.,
Gressens, K., Lacante, M., Lens, W., Santy, L., Van Esbroeck, R. en
Wenselaer, C. (2002) Drop-out in het hoger onderwijs. Onderzoek naar
achtergronden en motieven van drop-out in het eerste jaar hoger onderwijs.
OBPWO 98.11, Katholieke Universiteit Leuven & Vrije Universiteit Brussel.
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