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HOOFDSTUK 1. 
DOELSTELLINGEN EN ONDERZOEKSOPZET

1.1 Situering, probleemstelling en onderzoeksvragen van het
onderzoek

1.1.1 Situering en probleemstelling

Het leraarschap was gedurende de naoorlogse periode van de 20ste eeuw een
aantrekkelijke loopbaan voor hoger opgeleiden. De vastheid van betrekking,
het voorspelbare uurrooster en het relatief hoge aanzien waren slechts
enkele elementen die pleitten voor het lerarenberoep (Prick, 2001).

Recente maatschappelijke evoluties tasten echter die aantrekkelijkheid aan
(Elchardus, 1994). De school wordt in onze huidige samenleving het
‘bevoorrecht’ instituut om maatschappelijke problemen aan te pakken. Dit
maakt dat scholen blootstaan aan een veelvoud van eisen. Deze uitbreiding
van eisen kan medeverantwoordelijk zijn voor de gevoelens van frustratie en
onmacht bij leerkrachten (Bronneman-Helmers, 1999). Daarnaast leeft het
idee dat het ontzag voor de ‘leermeester’ en de maatschappelijke status van
het lerarenberoep afgenomen is de laatste decennia (Elchardus, 1994;
Schoor & de Boer, 1999). Recente bevolkingsstudies tonen evenwel aan dat
er nog steeds een grote appreciatie bestaat voor het lerarenberoep en dat het
lerarenberoep niet aan status of aanzien verloren heeft (Aelterman,
Verhoeven, Rots, et al., 2002; Kleijer & Vrieze, 2000). Uit Vlaamse
onderzoeksgegevens blijkt dat zowel kleuterleid(st)ers, onderwijzers als
leerkrachten in het secundair onderwijs hoog gewaardeerd worden
(Aelterman, Verhoeven, Rots, et al., 2002). Verder toonden de onderzoekers
aan dat er de laatste decennia zeker niet over een statusdaling van het
beroep kan gesproken worden, maar dat de status van het lerarenberoep
eerder stabiel gebleven is. Dit houdt niet tegen dat de leerkrachten zelf zich
ondergewaardeerd voelen in onze samenleving en het gevoel hebben dat de
maatschappelijke status van hun beroep gedaald is (Aelterman, Verhoeven,
Rots, et al., 2002; Berkhout, Zijl. & van Praag, 1998).
In de huidige kennismaatschappij wordt de rol van de school en de leraar
echter alsmaar belangrijker. De school zorgt niet alleen voor de overdracht
van kennis, maar wordt ook de plaats waar allerhande vaardigheden en
attitudes, zoals burgerzin of het leren leren worden gestimuleerd. De leraar
is in deze context niet alleen een overdrager van kennis en een didacticus,
maar ook een opvoeder en een gids die de zelfregulering van leerlingen
bevordert (Lowyck, 2000; Van den Heuvel & Visser, 1998). Naarmate deze
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competenties het sociaal en economisch functioneren van een samenleving
sterker zullen bepalen, zal ook de vraag naar kwalitatief hoogstaand
onderwijs toenemen en zal het lerarenberoep in toenemende mate verder
worden geprofessionaliseerd (VLOR, 1999). Dit komt dan ook duidelijk naar
voor in recente beleidsmaatregelen. De overheid tracht bijvoorbeeld aan de
hand van de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs
een soort vangnet te creëren om maatschappelijk relevante inhouden
gestructureerd te behandelen. Op deze manier wenst de overheid de band
tussen onderwijs en samenleving verder te verstevigen. Ook in de
vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en
secundair onderwijs, wordt de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes
sterk beklemtoond. Gelijklopend met de introductie van deze
maatschappelijke thema’s en de doelstellingen op vlak van attitudes en
vaardigheden, werd ook aan de lerarenopleiding gesleuteld. Het decreet van
16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing (Belgisch
Staatsblad van 12 juni 1996) en de in 1998 decretaal vastgelegde
beroepseisen in beroepsprofielen en de daaruit afgeleide basiscompetenties,
spelen hier duidelijk op in. Het momenteel geldende beroepsprofiel en de
basiscompetenties voor leerkrachten wijzen naast de verantwoordelijkheden
die leraren hebben ten aanzien van de leerlingen en de
onderwijsgemeenschap ook duidelijk op de verantwoordelijkheden ten
opzichte van de maatschappij. Ook daarbij ligt de klemtoon op vaardigheden
en hanteert het een verruimde opvatting over de professionaliteit van de
leraar met de nadruk op (zelf)verantwoording, visie op onderwijs,
verantwoordelijkheid voor concept en uitvoering, vakoverschrijdend werken,
autonomie complementair aan collegialiteit en samenwerking en het
permanent leren.

Het hebben van goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten is in deze
context dan ook prioritair. Deze maatschappelijke vraag stond echter in
schril contrast tot het krimpend aanbod van leerkrachten waarvoor men
enkele jaren terug nog de alarmbel luidde (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap - Departement Onderwijs, 1999, 2001a). Het aantrekkelijker
maken van het lerarenberoep werd dan ook één van de beleidsprioriteiten
van de huidige Vlaamse regering (zie onder andere de beleidsnota 2000-
2004 van de minister van Onderwijs en Vorming). In tussentijd werden
reeds verschillende maatregelen getroffen om het lerarentekort op te vangen:
de uitstapleeftijd werd terug verhoogd, de campagne ‘word leerkracht’ werd
gelanceerd, vanaf 1 september 2000 startte de vervangingspool, een
compensatie voor overuren werd voorzien, tijdelijk terugkeren uit pensioen
werd mogelijk gemaakt, etc.

Ondertussen blijkt uit het recentste arbeidsmarktrapport over het basis- en
secundair onderwijs dat, mede onder invloed van bovengenoemde
maatregelen en de gewijzigde economische situatie, er een duidelijke
kentering merkbaar is (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap -
Departement Onderwijs, 2003). De initiële en voortgezette
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lerarenopleidingen, alsook de GPB-opleidingen kennen een groeiend aantal
studenten. Voorspeld wordt dat het lerarentekort in het lager onderwijs
afneemt en geleidelijk wordt omgebogen tot een overschot. Toch is het
belangrijk geen overhaaste maatregelen te nemen om deze arbeidsreserve
weg te werken. Een zeker overschot op de arbeidsmarkt is immers
noodzakelijk opdat scholen een optimaal personeels- en wervingsbeleid
kunnen voeren. Bovendien is een reserve noodzakelijk om nieuwe evoluties
(heropleving van de conjunctuur, verminderde inschrijvingen aan de
lerarenopleiding) te kunnen opvangen. Een verruimde arbeidsreserve laat
overigens een ruimer aantal opties open om een nieuw beleid te voeren
waarbij extra leerkrachten eventueel nodig zijn.

Eén van de redenen waarom het tekort wordt teruggedrongen is het
optrekken van de uitstapleeftijd van 55 naar 58 jaar. Dat er in de periode tot
2005 een overschot aan leerkrachten zal zijn, zal namelijk vooral het gevolg
zijn van het optrekken van de uitstapleeftijd. Na 2005 zal het effect van die
maatregel opnieuw geneutraliseerd zijn en is het mogelijk dat er opnieuw
een tekort zal zijn. De impact van deze maatregel moet verder worden
opgevolgd.

Voor het secundair onderwijs bestaan er nog steeds een aantal knelvakken
(katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, wiskunde, Nederlands,
Frans, verpleegkunde, technologische opvoeding en elektriciteit), welke een
blijvende aandacht vergen. Tevens verwacht men nog tekorten, en dit zowel
voor het basis- als voor het secundair onderwijs, voor bepaalde regio’s en
voornamelijk dan grootstedelijke omgevingen zoals de regio Brussel. 

Daarenboven blijkt van de afgestudeerden nog een belangrijk aandeel te
opteren voor een loopbaan buiten het onderwijs (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap - Departement Onderwijs, 2001a). Ondanks positieve
evoluties in het basisonderwijs, blijft dit nog steeds een knelpunt (Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs, 2003).

Naast de kwantiteit van de instroom, dient er evenwel ook gekeken te
worden naar de kwaliteit van de instroom. Betreffende de instroom in de
lerarenopleiding, wordt vaak gesteld dat het niet de meest succesvolle
leerlingen zijn. Er wordt gesteld dat de studenten van de initiële
lerarenopleidingen aan hogescholen zeker niet tot de kopgroep van het
laatste jaar in het secundair onderwijs behoren en dat ze vaak reeds een
andere mislukte opleiding, hetzij aan een hogeschool hetzij aan een
universiteit, achter de rug hebben. Daarnaast rijzen er bij velen vragen over
de onderwijsvorm die de eerstejaars van de initiële lerarenopleidingen aan
hogescholen in het secundair onderwijs gevolgd hebben (Demeulenaere,
2000; Eisendrath, 2001a, 2001b). In de opleiding tot leraar kleuteronderwijs
stelt men een verhoogde instroom van afgestudeerden van het BSO vast.
Sommigen vrezen dat deze jongeren een zwakkere vooropleiding hebben
gehad en daardoor bijvoorbeeld een minder sterk ontwikkelde
taalbeheersing hebben (Eisendrath, 2001a, 2001b). 
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Wat betreft de kwaliteit van de instroom in het lerarenberoep worden er,
vooral voor het onderwijzen van praktijk- en technische vakken in het
beroeps- en technisch onderwijs, moeilijk mensen gevonden met de vereiste
bekwaamheidsbewijzen. Vaak worden hier personen ingeschakeld met
slechts een voldoende geacht of een ander bekwaamheidsbewijs (Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs, 2003).

Belangrijk is voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde leerkrachten te
vinden. De dreiging blijft dan ook bestaan dat de groep gemotiveerde en
gekwalificeerde mensen die voor het lerarenberoep kiest te klein wordt om in
de toekomstige vervangingsbehoefte te voorzien. In het licht van deze
bevindingen dringt zich dan ook de vraag op naar het vergroten van de
aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Hoe kan op korte termijn de
instroom in de lerarenopleiding en in het lerarenberoep worden verhoogd en
de uitstroom uit het lerarenberoep gereduceerd ?

1.1.2 Onderzoeksvragen

Het traject van secundair onderwijs naar hoger onderwijs en van onderwijs
naar arbeidsmarkt omvat een aantal cruciale keuzemomenten. Het geheel
van die keuzes bepaalt de individuele loopbaan van een jongere. In theorie is
elke afgestudeerde jongere een potentiële leerkracht. Er zijn echter drie
belangrijke keuzemomenten die de weg naar het lerarenberoep structureren,
met name (1) de keuze voor de opleiding, (2) de keuze na het afstuderen om
al dan niet in te stromen in het lerarenberoep en (3) de keuze om na verloop
van tijd al dan niet in te stromen, te blijven of uit te stromen uit het
lerarenberoep. De motieven die de keuze beïnvloeden hoeven bij elke fase
niet per definitie dezelfde te zijn en kunnen verschillen volgens het niveau
van gevolgde lerarenopleiding (cf. Van den Heuvel & Visser, 1998). Pas na
het doorlopen van dit parcours zullen sommigen zich op het einde van de rit
in het onderwijs bevinden. We bouwen onze onderzoeksvragen op rond deze
drie cruciale keuzemomenten.

1.1.2.1 De keuze voor de lerarenopleiding

Uit voorgaand onderzoek weten we dat de Vlamingen ‘de leraar’ positief
waarderen (Aelterman, Verhoeven, Rots, et al., 2002; Daems, Leysen & Van
Petegem, 1996). Waarom kiezen, ondanks een positieve waardering, dan
toch slechts een beperkt aantal jongeren bewust voor een lerarenopleiding,
terwijl de meerderheid er eerder onverschillig tegenover staat ? Om deze
vraag te beantwoorden is het nodig zicht te krijgen op de perceptie van de
voor- en nadelen van het leerkrachtenberoep bij potentiële leerkrachten.
Deze perceptie omvat verschillende facetten: de intrinsieke eigenschappen
(werken met kinderen en/of jongeren, …) maar ook de extrinsieke
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kwaliteiten (vaste betrekking, mogelijkheid tot deeltijdse arbeid, vaste
uurroosters, beloning, … ) van het lerarenberoep (zie o.m. Prick, 1983).
Daarnaast wil dit onderzoek tevens een beeld schetsen van de personen die
een lerarenopleiding volgen. Vragen die we in dit kader wensen te
onderzoeken zijn:

1. Welke studenten kiezen voor een lerarenopleiding, met andere woorden
wat is hun sociale achtergrond, welke vooropleiding hebben ze genoten,
welke opvattingen en attitudes hebben ze ten aanzien van de
samenleving en ten aanzien van het onderwijs in het bijzonder, … ?

2. Welke motivaties spelen mee in de keuze voor de lerarenopleiding ?

3. Hoe evalueren de studenten van de lerarenopleiding hun opleiding?
Welke factoren bepalen of zij de studie zullen verder zetten of stopzetten
?

4. Hoe percipiëren de toekomstige leerkrachten het lerarenberoep, met
andere woorden welke elementen vinden zij aantrekkelijk en welke
vinden ze minder aantrekkelijk ?

5. Welke verwachtingen hebben zij ten aanzien van hun toekomstige job en
loopbaan ? Wat vinden zij belangrijk in een job ? Wat zoeken ze in hun
loopbaan ? Wat zijn hun loopbaanintenties ?

Telkens zal bijzondere aandacht gegeven worden aan eventuele verschillen
tussen studenten van de verschillende lerarenopleidingen (kleuter, lager,
secundair groep 1, secundair groep 2 en de GPB-opleiding).

1.1.2.2 De keuze voor het lerarenberoep bij het afstuderen

In beroepskeuzetheorieën gaat men er vanuit dat beroepswensen worden
bepaald door de mate waarin beroepen aansluiten op de kijk op de eigen
persoon (het zelfconcept) (Akerlof & Kranton, 2001). Mensen beroepen zich
hiervoor op mentale voorstellingen die ze hebben gemaakt van verschillende
beroepen (soort werk en mensen die dat beroep uitoefenen,
arbeidsvoorwaarden en verdiensten, …). Bij de feitelijke keuze speelt echter
ook de haalbaarheid een rol (Spijkerman, 1994). Bij de afgestudeerden die
uiteindelijk toch opteren voor een beroep buiten het onderwijs rijst dan ook
de vraag wat aan de grondslag ligt van deze beslissing. Was ze het gevolg
van veranderingen in de aanvankelijk gepercipieerde ideale congruentie met
het zelfconcept of eerder een gevolg van het feit dat de realiteit van de
kansen om tewerkgesteld te kunnen worden in het onderwijs is geëvolueerd
en achteraf anders wordt ingeschat (o.a. problemen bij het solliciteren en
vinden van een ‘geschikte’ job).

Naast de psychologische matchingtheorieën (past het beroep bij de
interesses, het zelfbeeld, de behoeften, de persoonlijkheid, de leerstijl, de
loopbaanankers, de verwachtingen, etc.), bestaan er ook de psychologische
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procestheorie (men kiest een beroep op basis van ervaringen in vorige jobs),
de sociologische theorie (men kiest een beroep op basis van sociale
omgevingskenmerken), de economische theorie (men kiest dat beroep dat
het grootste netto voordeel oplevert), en zelfs de toevalstheorie
(beroepskeuze is afhankelijk van toevallige onvoorspelbare factoren).

Uit het arbeidsmarktrapport blijkt bij het afstuderen zo’n 20% niet in te
stappen in het onderwijs (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap -
Departement Onderwijs, 2001a). Van de afgestudeerde kleuteronderwijzers
stroomt 95% door naar het onderwijs en bij de onderwijzers bedraagt dit
aandeel zelfs 99%. Bij deze twee groepen is er dus niet echt sprake van een
probleem, maar dat is wel het geval bij de afgestudeerden van de
lerarenopleiding voor het secundair onderwijs: bij de regenten gaat 65% en
bij de licentiaten slechts 31% verder in het onderwijs. Voor bepaalde vakken
en in bepaalde regio’s is het dan ook zeer moeilijk leerkrachten met een
gepaste vooropleiding te vinden.

Vragen die we in dit kader wensen te onderzoeken zijn dan ook:

1. Op welke wijze gaan pas afgestudeerden van de lerarenopleidingen op
zoek naar een job ? Welk soort job zoeken ze ? Via welke kanalen zoeken
ze ? Hoe snel vinden ze hun eerste job na het afstuderen van de
lerarenopleiding ? In welke jobs komen ze terecht ? Langs welk kanaal
vinden ze hun eerste job ?

2. Hoe is de tewerkstellingssituatie van de afgestudeerden één jaar na het
afstuderen van de lerarenopleiding ? Waar komen ze terecht ? Met welk
statuut ? In welke functie ? Met welk contract ?

3. Wie oefent één jaar na het afstuderen van de lerarenopleiding het
lerarenberoep uit en wie niet ? Zijn er verschillen naar sociale
achtergrond, naar genoten vooropleiding, naar opvattingen en attitudes
ten aanzien van het onderwijs, … ?

4. Welke motivaties spelen mee in het al dan niet kiezen voor het
lerarenberoep bij de pas afgestudeerden van de lerarenopleiding ? In
welke mate speelt bijvoorbeeld de mate waarin zij het lerarenberoep
aantrekkelijk vinden een rol bij het al dan niet solliciteren naar een job
in het onderwijs ? In welke mate spelen hun verwachtingen ten aanzien
van een job en ten aanzien van hun loopbaan een rol ? In hoeverre
spelen hun oorspronkelijke motivaties voor het kiezen voor een
lerarenopleiding nog mee bij hun beroepskeuze evenals hun evaluatie
van de lerarenopleiding en van hun keuze ervoor ?

5. Hoe beleven de pas afgestudeerden van de lerarenopleiding hun job ?
Met andere woorden, hoe tevreden zijn zij met hun job ? Welke eventuele
instapproblemen ervaren zij ? Hoe beoordelen ze het personeelsbeleid
dat ten aanzien van hen wordt gevoerd ? In welke mate vinden ze hun
job combineerbaar met hun persoonlijk en familiaal leven ? Hoe beleven
ze hun job in termen van burn-out ? Hoe groot is hun betrokkenheid ten
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aanzien van de organisatie of school waarvoor ze werken ? Hoe
percipiëren zij hun jobzekerheid en hun arbeidsmarktpositie ? Nadruk
zal gelegd worden op eventuele verschillen in beleving tussen mensen
die kozen voor het lerarenberoep en zij die kozen voor een ander beroep.

6. Wat zijn de carrière-intenties van pas afgestudeerden ? Wensen zij die in
het onderwijs werken er te blijven of wensen ze te veranderen van job ?
Wensen zij die elders werken er te blijven of wensen zij eventueel over te
stappen naar het onderwijs ? Zo ja, onder welke voorwaarden ? Naast
intenties zullen we ook peilen naar het sollicitatiegedrag van de pas
afgestudeerden. We vragen ons af of de afgestudeerden de laatste 6
maanden effectief hebben gesolliciteerd naar een andere job, binnen
en/of buiten het onderwijs.

Telkens zal bijzondere aandacht gaan naar de eventuele verschillen tussen
zij die kiezen voor het lerarenberoep en zij die kiezen voor een ander beroep.
Verder zal er opnieuw telkens aandacht gegeven worden aan eventuele
verschillen tussen afgestudeerden van de verschillende lerarenopleidingen
(kleuter, lager, secundair groep 1, secundair groep 2 en de GPB-opleiding). 

1.1.2.3 De keuze om al dan niet in het lerarenberoep te blijven of ernaar terug
te keren

Loopbaankeuzes kunnen wijzigen doorheen de tijd. Zo is het mogelijk dat
iemand initieel niet voor het lerarenberoep koos, maar later toch de stap
naar het lerarenberoep zet. Eigen gegevens bij afgestudeerde universitairen
(Elchardus & Huysseune, 2000) wijzen er op dat dit zelfs courant is bij
leerkrachten secundair onderwijs (groep 2). Maar ook het omgekeerde is
mogelijk, dat iemand eerst voor het lerarenberoep koos maar na enkele
jaren beslist ermee op te houden en voor een andere carrière kiest. 

Ook deze keuzeprocessen die zich iets later in de loopbaan voordoen,
wensen we daarom in kaart te brengen. Hier bestond uiteraard de
mogelijkheid om een groep te bevragen die reeds langer was afgestudeerd.
Toch hebben we ervoor geopteerd om personen te bevragen die in 1996-
1997 zijn afgestudeerd, en dit omwille van twee redenen. Ten eerste lijkt het
ons bij langer afgestudeerden onmogelijk om nog betrouwbare gegevens te
verkrijgen over hun instroom in het lerarenberoep. Daarnaast blijkt uit het
arbeidsmarktrapport onderwijs van 2003 dat een groot deel van de
afgestudeerden reeds binnen de eerste 5 jaar na afstuderen het onderwijs
verlaten: zo’n 14% van de leraren stapt binnen deze periode uit het
onderwijs. In het kleuteronderwijs en het lager onderwijs bedraagt het
uitstroompercentage 13%, in het secundair onderwijs bedraagt de uitstroom
zelfs 30%. Het vertrek van jonge leerkrachten uit het onderwijs betekent een
groot verlies van potentieel, waaraan men prioritaire aandacht wil besteden.
Daarnaast is er een aanzienlijk aantal mensen die vanuit de privé-sector
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graag zouden instromen in het onderwijs, de zogenaamde zij-instromers.
Een aantal mensen zet deze stap niet omwille van de onaantrekkelijkheid
ervan (zo kan bijvoorbeeld de anciënniteit niet worden overgedragen).

Vragen die we in dit kader wensen te onderzoeken zijn:

1. Hoe is de tewerkstellingssituatie van de afgestudeerden van de
lerarenopleiding vijf jaar na het afstuderen van de lerarenopleiding ?
Waar komen ze terecht na 5 jaar ? In welke sector ? In welke functie ?
Met welk statuut en contract ? Wat is hun loon ? Hoeveel uren werken
ze per week ? Oefenen ze een bijberoep uit ?

2. Wie oefent vijf jaar na het afstuderen van de lerarenopleiding het
lerarenberoep uit en wie niet ? Meer specifiek willen we nagaan of er
verschillen zijn naar sociale achtergrond, naar genoten vooropleiding,
naar opvattingen en attitudes ten aanzien van het onderwijs, etc. tussen
(1) diegenen die sinds hun afstuderen altijd in het onderwijs gewerkt
hebben, (2) diegenen die nu in het onderwijs werken maar vroeger niet,
(3) diegenen die nooit in het onderwijs gewerkt hebben, en (4) diegenen
die vroeger wel maar nu niet meer in het onderwijs werken.

3. Welke motivaties spelen mee in het al dan niet kiezen voor het
lerarenberoep vijf jaar na het afstuderen van de lerarenopleiding ? We
denken hierbij aan zaken zoals de mate waarin men het lerarenberoep
aantrekkelijk vindt, de eigen verwachtingen ten aanzien van een job en
ten aanzien van de loopbaan, de oorspronkelijke motivaties voor het
kiezen voor een lerarenopleiding, de evaluatie van die keuze en evaluatie
van de lerarenopleiding. Ook hier zullen we een vergelijking maken
tussen de 4 groepen die reeds werden onderscheiden.

4. Hoe beleven de afgestudeerden van de lerarenopleiding hun job vijf jaar
na afstuderen ? Met andere woorden, hoe tevreden zijn zij met hun job ?
Hoe beoordelen ze het personeelsbeleid dat ten aanzien van hen wordt
gevoerd ? In welke mate vinden ze hun job combineerbaar met hun
persoonlijk en familiaal leven ? Hoe beleven ze hun job in termen van
burn-out ? Hoe groot is hun betrokkenheid ten aanzien van de
organisatie of school waarvoor ze werken ? Hoe percipiëren zij hun
jobzekerheid en hun arbeidsmarktpositie ? Welke eventuele
instapproblemen hebben zij ervaren ? Opnieuw zal de aandacht gaan
naar het opsporen van eventuele verschillen in beleving tussen de 4
groepen die we onderscheiden hebben (zie punt 2).

5. Wat zijn de carrière-intenties van de afgestudeerden vijf jaar na
afstuderen van de lerarenopleiding ? Wensen zij die in het onderwijs
werken er te blijven of wensen ze te veranderen van job ? Wensen zij die
elders werken er te blijven of wensen zij eventueel over te stappen naar
het onderwijs ? Zo ja, onder welke voorwaarden ? Naast carrère-intenties
peilen we ook naar het sollicitatiegedrag van de afgestudeerden. We
vragen ons af of zij de laatste 6 maanden effectief hebben gesolliciteerd
naar een andere job, binnen en/of buiten het onderwijs.
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6. Welke determinanten bepalen de stap van leerkracht naar een andere
job ? Welke determinanten bepalen de stap van een andere job naar een
job als leerkracht ?

Telkens zal bijzondere aandacht gaan naar de eventuele verschillen tussen
(1) diegenen die sinds hun afstuderen altijd in het onderwijs gewerkt
hebben, (2) diegenen die nu in het onderwijs werken maar vroeger niet, (3)
diegenen die nooit in het onderwijs gewerkt hebben, en (4) diegenen die
vroeger wel maar nu niet meer in het onderwijs werken. Verder zal er
opnieuw telkens aandacht gegeven worden aan eventuele verschillen tussen
de afgestudeerden van de verschillende lerarenopleidingen (kleuter, lager,
secundair groep 1, secundair groep 2 en de GPB-opleiding). 

Met deze vragen in het achterhoofd startten we de analyses. In de
rapportering die verder volgt zullen we de resultaten van de pas
afgestudeerden (gediplomeerden 2001) echter steeds tezamen met de
resultaten van de gediplomeerden uit 1997 bespreken. Waar mogelijk zullen
we deze groepen tevens vergelijken met de eerstejaarsstudenten.

1.2 De onderzoekspopulatie

1.2.1 Omschrijving van de onderzoekspopulatie

In overeenstemming met de drie keuzemomenten die we bestuderen en de
daarmee samenhangende onderzoeksvragen, splitsen we onze
onderzoekspopulatie op in drie belangrijke onderzoeksgroepen: 

1. Personen die op het moment van de bevraging voor de eerste maal een
lerarenopleiding volgen (eerstejaarsstudenten van het academiejaar
2002-2003), om de keuze voor de lerarenopleiding te bestuderen.

2. Personen die op het moment van de bevraging reeds 1 jaar zijn
afgestudeerd van de lerarenopleiding (afgestudeerden van het
academiejaar 2000-2001), om de keuze voor het lerarenberoep bij het
afstuderen te bestuderen.

3. Personen die op het moment van de bevraging reeds 5 jaar zijn
afgestudeerd van de lerarenopleiding (afgestudeerden van het
academiejaar 1996-1997), om de keuze voor het lerarenberoep enkele
jaren na het afstuderen te bestuderen.

We nemen enkel studenten en afgestudeerden van de initiële
lerarenopleidingen en de GPB-opleiding in aanmerking. De studenten en
afgestudeerden van de voortgezette lerarenopleidingen laten we buiten
beschouwing. In deze lerarenopleidingen kunnen we 5 groepen
onderscheiden:
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4. De initiële lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs: dit is de opleiding
voor kleuteronderwijzers en wordt uitsluitend georganiseerd door de
hogescholen in één cyclus.

5. De initiële lerarenopleiding voor het lager onderwijs: dit is de opleiding
voor onderwijzers en wordt uitsluitend georganiseerd door de
hogescholen in één cyclus.

6. De initiële lerarenopleiding voor het secundair onderwijs – groep 1: Dit is
de opleiding waarvoor de graad van geaggregeerde voor het secundair
onderwijs – groep 1 wordt verleend (het vroegere regentendiploma). Deze
leraars mogen lesgeven in de eerste en tweede graad van het secundair
onderwijs, alsook in de derde graad van het TSO voor een aantal
specifieke opleidingen, en in de derde en vierde graad van het BSO. De
opleiding wordt uitsluitend georganiseerd door de hogescholen in één
cyclus.

7. De academische initiële lerarenopleiding en de initiële lerarenopleiding
van academisch niveau (ILAN), waarvoor de graad van geaggregeerde
voor het secundair onderwijs – groep 2 wordt verleend (het vroegere
aggregaatsdiploma). Deze leraars mogen lesgeven in de tweede, derde en
vierde graad van het secundair onderwijs. De opleiding wordt
georganiseerd door de universiteiten en door een aantal hogescholen bij
de opleidingen van twee cycli. 

8. De GPB-opleiding, waarvoor het getuigschrift van pedagogische
bekwaamheid wordt verleend (de vroegere ‘D-cursus’). De
afgestudeerden van de GPB-opleiding kunnen lesgeven in de
verschillende graden van het secundair onderwijs afhankelijk van hun
vooropleiding. De GPB-opleiding wordt georganiseerd door de centra voor
volwassenenonderwijs. Deze opleiding onderscheidt zich van de andere
opleidingen omdat ze modulair georganiseerd is en omdat ze gericht is
op mensen met verschillende vooropleidingen van verschillende niveaus.
Zowel mensen die geen diploma van het hoger secundair onderwijs
hebben (groep 1) als mensen met een diploma hoger secundair onderwijs
(groep 2) of met een diploma hoger onderwijs (groep 3) hebben toelating
tot de opleiding. Voor wat betreft de mensen van groep 1 en 2 is de
opleiding gericht op het vormen van leerkrachten technische vakken of
praktijkvakken, voor wat betreft de mensen van groep 3 is de opleiding
ook gericht op het vormen van leerkrachten algemene vakken.

1.2.2 De onderzoekspopulatie in cijfers

In onderstaande tabel worden de populatiegegevens per onderzoeksgroep en
per type lerarenopleiding weergegeven.
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TABEL 1.1 DE ONDERZOEKSPOPULATIE IN CIJFERS

Kleuter
Onderwijs

Lager
Onderwijs

Secundair
groep 1

Secundair
groep 2

GPB Totaal

ILAN Univ

Eerstejaars
studenten 2002-
2003

1979 3107 3998 477 X* X* 9561

Afgestudeerden
2000-2001

693 1132 1617 347 1060 1455 5957

Afgestudeerden
1996-1997

814 1053 1347 295 1521 1127 5862

* Cijfer niet beschikbaar: de lerarenopleidingen voor universitairen en de GPB-
opleidingen worden niet opgedeeld in studiejaren, waardoor de cijfers van de
eerstejaars niet kunnen worden opgevraagd.

Bron: Statistische jaarboeken van het Vlaams Onderwijs, Statistisch Jaarboek
VLIR, Databank Tertiair Onderwijs

Nadere omschrijving van de drie onderzoeksgroepen:

1. Eerstejaarsstudenten 2002-2003: alle studenten die in het academiejaar
2002-2003 het eerste jaar van een initiële lerarenopleiding volgen. De
cijfers bevatten dus ook de bissers.

2. Afgestudeerden 2000-2001: alle personen die in 2001, hetzij in juni
hetzij in september, een diploma van de initiële lerarenopleiding hebben
behaald. Voor de personen van de GPB-opleiding worden ook zij die in
januari 2001 hun diploma hebben behaald tot de onderzoeksgroep
gerekend.

3. Afgestudeerden 1996-1997: alle personen die in 1997, hetzij in juni
hetzij in september, een diploma van de initiële lerarenopleiding hebben
behaald. Voor de personen van de GPB-opleiding worden ook zij die in
januari 1997 hun diploma hebben behaald tot de onderzoeksgroep
gerekend.
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Nadere omschrijving van de 5 opleidingen:

1. De initiële lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs wordt
georganiseerd door 16 hogescholen, verspreid over 18 vestigingen1. De
cijfers bevatten de studenten respectievelijk afgestudeerden van deze 16
hogescholen.

2. De initiële lerarenopleiding voor het lager onderwijs wordt georganiseerd
door 16 hogescholen, verspreid over 21 vestigingen. De cijfers bevatten
de studenten respectievelijk afgestudeerden van deze 16 hogescholen.

3. De initiële lerarenopleiding voor het secundair onderwijs groep 1 wordt
georganiseerd door 20 hogescholen, verspreid over 22 vestigingen. De
cijfers bevatten de studenten respectievelijk afgestudeerden van deze 20
hogescholen.

4. De academische initiële lerarenopleiding wordt georganiseerd door 5
universiteiten en de initiële lerarenopleiding van academisch niveau
(ILAN) wordt georganiseerd door 9 hogescholen. De cijfers bevatten de
studenten respectievelijk afgestudeerden van deze 5 universiteiten en 9
hogescholen.

5. De GPB-opleiding wordt georganiseerd door 23 centra voor
volwassenenonderwijs (CVO). De cijfers bevatten de studenten
respectievelijk afgestudeerden van deze 23 CVO’s.

Een aantal van deze instellingen of afdelingen binnen deze instellingen,
kennen evenwel een te laag aantal studenten om ze mee op te nemen in
deze bevraging. Zij werden dan ook niet aangeschreven om mee te werken
aan dit onderzoek. We baseerden ons daarbij op het aantal inschrijvingen
tijdens het academiejaar 2001-2002, omdat op het moment dat de scholen
gecontacteerd werden nog geen inschrijvingsgegevens beschikbaar waren
voor het academiejaar 2002-2003. Het gaat daarbij om de volgende
instellingen:

− de initiële lerarenopleiding secundair onderwijs groep 1 binnen de
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (7 studenten);

− de initiële lerarenopleidingen van academisch niveau van St.-Lukas (4
studenten) en van de Katholieke Hogeschool Limburg (6 studenten);

− de GPB-opleiding van de Israëlitische scholen SP CVO (17 studenten);
− de academische initiële lerarenopleiding aan het LUC (26 studenten).

                                          
1 We hebben ons hierbij gebaseerd op de administratieve opdeling van

hogescholen, d.w.z. op basis van hun administratief nummer. Een aantal van
deze scholen hebben verschillende vestigingen, verspreid over verschillende
gemeenten. Hetzelfde geldt voor de initiële lerarenopleidingen voor het lager en
secundair onderwijs groep 1.



23

1.3 Dataverzameling

1.3.1 Wijze van dataverzameling

De manier waarop we de data hebben verzameld, is verschillend voor de
studenten enerzijds en voor de afgestudeerden anderzijds. Bij de
afgestudeerden van de lerarenopleiding kozen we voor een postenquête.
Omdat de eerstejaarsstudenten echter gemakkelijk te bereiken zijn in de
school zelf, werden bij hen de gegevens verzameld via klassikale enquêtes.
Een uitzondering hierop zijn de eerstejaarsstudenten van de academische
initiële lerarenopleidingen en van de initiële lerarenopleidingen van
academisch niveau. Omdat de studenten van de academische initiële
lerarenopleidingen verspreid zijn over verschillende faculteiten en daarom
moeilijk klassikaal te bevragen zijn, kregen zij net als de afgestudeerden een
postenquête toegestuurd. Ook bij de studenten van de initiële
lerarenopleidingen van academisch niveau, bleek het niet altijd evident om
de enquêtes klassikaal af te nemen. In samenspraak met de contactpersoon
op de school werd telkens beslist of de enquêtes klassikaal zouden worden
afgenomen of niet. Daarnaast was er één hogeschool die niet toeliet om de
eerstejaarsstudenten  van de lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs,
lager onderwijs of secundair onderwijs – groep 1 klassikaal te bevragen
omdat dit wegens de verscheidene vestigingsplaatsen te moeilijk te
organiseren was. Deze studenten kregen daarom ook een vragenlijst
toegestuurd.

1.3.1.1 De postenquête

De postenquête vond plaats in de maanden februari, maart en april 2003 en
gebeurde in 3 stromen. De adressen die we nodig hadden voor het versturen
van de vragenlijsten, werden verkregen via de scholen en universiteiten die
meewerkten aan het onderzoek (zie paragraaf 1.4.1).

Op 5 februari 2003 werden 7616 vragenlijsten verzonden naar de
afgestudeerden en een deel van de eerstejaarsstudenten van de
lerarenopleidingen (stroom 1). Bij de vragenlijst werd een begeleidende brief
(zie bijlage 3) gevoegd waarin de doelstellingen van het onderzoek kort
werden toegelicht en waarin de respondent gevraagd werd de ingevulde
vragenlijst voor 3 maart 2003 terug te sturen. De ingevulde vragenlijst kon
kosteloos teruggestuurd worden in een bijgevoegde omslag ‘port betaald
door de geadresseerde’.

Op 20 februari 2003 werd naar iedereen -met uitzondering van de 46
personen wiens vragenlijst niet besteld was door de post, wegens niet
wonende op het betreffende adres, een herinnerings- annex
bedankingskaart gestuurd (stroom 2). Deze kaart diende enerzijds om de
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respondenten die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld en teruggestuurd
aan te zetten dit toch nog te doen, en anderzijds om de groep van
respondenten die hun vragenlijst wel al hadden teruggestuurd te bedanken
voor hun medewerking.

Op 11 maart 2003 tenslotte werd aan alle personen die hun vragenlijst op
dat moment nog niet hadden teruggestuurd een nieuwe vragenlijst
toegestuurd (stroom 3) met de vraag om alsnog de vragenlijst in te vullen en
terug te sturen, ditmaal voor 23 maart 2003. Personen van wie de eerste
vragenlijst niet besteld was door de post wegens niet wonende op het
betreffende adres (samen 271 personen), kregen uiteraard geen tweede
vragenlijst toegestuurd. In totaal kregen 4308 personen voor de tweede maal
een vragenlijst in de bus. Zij konden deze opnieuw in een bijgevoegde
omslag ‘port betaald door geadresseerde’ kosteloos terugsturen.

De dataverzameling werd afgesloten op 25 april 2003. De enkele
vragenlijsten die ons nadien nog bereikten, werden niet meer opgenomen in
het databestand.

1.3.1.2 De klassikale enquête

De klassikale enquêtes bij de eerstejaarsstudenten van de
lerarenopleidingen vonden plaats tijdens de maanden februari en
maart 2003.

Twee onderzoeksteams bezochten in die periode een 30-tal scholen waar in
totaal 50 klassen bevraagd werden. 

De vragenlijsten werden ingevuld in de klas in aanwezigheid van de
onderzoeker. Dit had als voordeel dat de respondenten vragen konden
stellen wanneer een vraag of item uit de vragenlijst onduidelijk was. De
duur van de klassikale enquêtes varieerde van 45 minuten tot 1,5 uur. 

1.3.2 De constructie van de vragenlijsten

We construeerden 2 verschillende vragenlijsten: een vragenlijst voor de
eerstejaarsstudenten en een vragenlijst voor de afgestudeerden van de
lerarenopleidingen (beide cohorten samen). Een volledige versie van de 2
vragenlijsten vindt men in bijlage 4. De vragenlijsten werden vooraf
voorgelegd aan en goedgekeurd door de leden van de stuurgroep en werden
tevens getest bij een aantal leerkrachten.

In de vragenlijst zijn heel wat vragen opgenomen die bestaan uit
zogenaamde batterijen van uitspraken of items die peilen naar algemene
gevoelens, houdingen, evaluaties en dergelijke. Deze batterijen zijn meestal
ontwikkeld en getest in bestaand onderzoek. De details van deze
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vragenbatterijen, hun afkomst en de relatie tussen de verschillende
variabelen zullen besproken worden in de feitelijke analyses (zie bijlage 5).
Hier beperken we ons tot een opsomming van de elementen die zijn
opgenomen in de vragenlijst.

1.3.2.1 De vragenlijst voor de studenten

In de vragenlijst voor de studenten wordt gepeild naar de volgende gegevens:

1. Gegevens over de lerarenopleiding die men volgt

− soort lerarenopleiding die men volgt

− naam van de instelling waar men de lerarenopleiding volgt

− het eventuele statuut waarmee men de lerarenopleiding combineert

2. De keuze voor de lerarenopleiding

− invloed van omgeving op de keuze voor de lerarenopleiding

− motieven om te kiezen voor de lerarenopleiding

− mate waarin men goed of slecht geïnformeerd was over de
lerarenopleiding bij de aanvang van de studie

− evaluatie van de lerarenopleiding en van de keuze ervoor

− zelfevaluatie van de kans op slagen en voltooien van de
lerarenopleiding

− aantal uren per week dat men les volgt, studeert, werkt aan taken en
opdrachten voor de lerarenopleiding

3. De perceptie van het lerarenberoep

− de mate waarin men het lerarenberoep (on)aantrekkelijk vindt

− evaluatie van de zwaarte van het lerarenberoep in vergelijking met
andere beroepen

4. De schoolloopbaan

− jaar waarin men het lager onderwijs beëindigde

− de schoolloopbaan in het secundair onderwijs

− de schoolloopbaan in het hoger onderwijs

5. Visie op onderwijs, arbeid en maatschappij

− visie op onderwijs: vakgerichtheid versus persoonsgerichtheid

− arbeidsoriëntaties: intrinsiek, extrinsiek, sociaal, status

− loopbaanankers: leidinggeven, autonomie/onafhankelijkheid,
werkzekerheid, geografische stabiliteit, dienstverlening/toewijding,
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uitdaging/competitie, ondernemerschap/creativiteit, evenwicht
werk-privé

− maatschappelijke houdingen: etnocentrisme, utilitair individualisme,
anti-democratische houding, autoritarisme

6. Achtergrondgegevens

− geslacht

− geboortejaar

− woonplaats

− nationaliteit bij geboorte

− gezinssituatie

− aantal kinderen

− aandeel in de huishoudelijke taken

− diploma ouders

− beroep ouders

− statuut van de eventuele partner

− tewerkstelling van familieleden in het onderwijs

− praktijkervaringen in het onderwijs

− deelname aan het verenigingsleven

1.3.2.2 De vragenlijst voor de afgestudeerden

In de vragenlijst voor de studenten wordt gepeild naar de volgende gegevens:

1. De schoolloopbaan

− jaar waarin men het lager onderwijs beëindigde

− de schoolloopbaan in het secundair onderwijs

− de schoolloopbaan in het hoger onderwijs

2. Voortgezette lerarenopleidingen (of men al dan niet een voortgezette
lerarenopleiding heeft voltooid)

3. De keuze voor de lerarenopleiding

− motieven om te kiezen voor de lerarenopleiding

− evaluatie van de lerarenopleiding en van de keuze ervoor

4. De perceptie van het lerarenberoep

− de mate waarin men het lerarenberoep aantrekkelijk dan wel
onaantrekkelijk vindt
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− evaluatie van de zwaarte van het lerarenberoep in vergelijking met
andere beroepen

5. De arbeidsloopbaan: schema van de volledige arbeidsloopbaan sinds het
afstuderen aan de lerarenopleiding

6. Eerste job na afstuderen van de lerarenopleiding

− zoekgedrag: wanneer is men beginnen te zoeken ? Wat waren de
wensen ? Via welke kanalen zocht men ?

− vindgedrag: hoe snel heeft men een job gevonden ? Via welk kanaal ?
Welk soort job heeft men gevonden (sector, statuut,
voltijds/deeltijds, vast/tijdelijk, loon) ?

7. Huidige tewerkstellingssituatie

− kenmerken van de huidige job: sector, functie, statuut,
leidinggevend, vast/tijdelijk, voltijds/deeltijds, aantal uren werken
per week, anciënniteit, loon

− bijberoep: aantal uren werken in bijberoep

− tevredenheid met het totaal aantal werkuren

− enkel voor diegenen die in het onderwijs werken: lesopdracht,
onderwijsniveau en eventuele graden waarin men lesgeeft,
paralleluren, aantal uren waarvoor vastbenoemd, aantal scholen en
vestigingsplaatsen waar men lesgeeft, klasgrootte, functies die men
vervult

8. Algemene tevredenheid met de huidige job

9. Tevredenheid over het personeelsbeleid in de school/organisatie

10. Werkbeleving

− beleving van de combinatie werk-privé

− burn-out (emotionele uitputting, distantie, competentie)

− organisatiebetrokkenheid (affectief en continuerend)

− jobzekerheid

− arbeidsmarktpositie of ‘employability’

− enkel voor diegenen die nu of vroeger in het onderwijs werk(t)en:
tevredenheid over een aantal aspecten eigen aan het lerarenberoep,
problemen die men ondervond bij de eerste instap in het onderwijs

11. Carrière-intenties

− intentie om in het onderwijs te blijven of te gaan werken

− voorwaarden om in het onderwijs te blijven of te gaan werken

− sollicitatiegedrag van de afgelopen 6 maanden

12. Visie op onderwijs en arbeid
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− visie op onderwijs: vakgerichtheid vs persoonsgerichtheid

− arbeidsoriëntaties: intrinsiek, extrinsiek, sociaal, status

− loopbaanankers: leidinggeven, autonomie/onafhankelijkheid,
werkzekerheid, geografische stabiliteit, dienstverlening/toewijding,
uitdaging/competitie, ondernemerschap/creativiteit, evenwicht
werk-privé

13. Achtergrondgegevens

− geslacht

− geboortejaar

− woonplaats

− nationaliteit bij geboorte

− gezinssituatie

− aantal kinderen

− aandeel in de huishoudelijke taken

− diploma ouders

− beroep ouders

− statuut van de eventuele partner

− tewerkstelling van familieleden in het onderwijs

− praktijkervaringen in het onderwijs

− deelname aan het verenigingsleven

1.4 De steekproef

1.4.1 Samenstelling van het steekproefkader

Voor de samenstelling van het steekproefkader hebben we beroep gedaan op
de verschillende onderwijsinstellingen die een initiële lerarenopleiding
organiseren. Alle instellingen werden eerst per brief (zie bijlage 1) op de
hoogte gebracht van het onderzoek en werden daarin tevens om hun
medewerking gevraagd. Nadien werden ze ook telefonisch en/of per e-mail
gecontacteerd om verdere afspraken te maken. Naast de instellingen werden
ook de koepels schriftelijk op de hoogte gebracht (zie bijlage 2).

Concreet werd er aan de instellingen gevraagd of zij ons de meest recente
adresgegevens van hun afgestudeerden van 1997 en 2001 van de
lerarenopleiding konden bezorgen, om op basis daarvan een steekproef van
de afgestudeerden te trekken en deze een schriftelijke enquête toe te sturen.
Dezelfde vraag werd gesteld voor de eerstejaarsstudenten van de
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academische initiële lerarenopleidingen en van de initiële lerarenopleidingen
van academisch niveau.

Daarnaast vroegen we de instellingen om het aantal eerstejaarsstudenten
van de verschillende initiële lerarenopleidingen door te geven, evenals hun
toestemming om een steekproef van klassen te trekken bij deze
eerstejaarsstudenten om bij hen in de periode februari-maart 2003 een
klassikale enquête af te nemen.

Naast de aantallen en adresgegevens werden ook telefoonnummer, geslacht,
richting of vooropleiding, geboortedatum, datum van eerste inschrijving aan
de initiële lerarenopleiding en datum van afstuderen van de initiële
lerarenopleiding gevraagd. 

1.4.1.1 Centra voor volwassenenonderwijs

In totaal kregen we van 14 instellingen adresgegevens van de
afgestudeerden van 1997 en van 13 instellingen adresgegevens van de
afgestudeerden van 2001, terwijl 15 instellingen bereid waren om deel te
nemen aan de klassikale enquête. De instellingen die niet wensten deel te
nemen aan het onderzoek, gaven als belangrijkste redenen aan dat het
onderzoek een te hoge werklast voor het administratief personeel zou
betekenen (bv. omwille van doorlichting, onderbemanning, gegevens waren
niet elektronisch geregistreerd, etc.) of dat men ontevreden is over de
besluiten van de minister.

1.4.1.2 Hogescholen

De bereidheid tot medewerking lag bij de hogescholen zeer hoog. Alle
hogescholen wensten dan ook mee te werken aan het onderzoeksproject.
Wel nam bij 1 hogeschool slechts één van de 2 vestigingen deel aan het
onderzoek. Bovendien bleek het niet voor alle instellingen mogelijk de
gegevens te verstrekken voor de vroegere academiejaren. Vooral het
academiejaar 1996-1997 leverde voor verschillende hogescholen problemen
op. Redenen hiervoor waren de tussentijdse fusies van instellingen waardoor
de gegevens van de vroegere instellingen nog moeilijk te achterhalen waren
en de beperkte elektronische registratie in 1996-1997 in een aantal
instellingen. In onderstaande tabel wordt het aantal instellingen waarvan we
over adresgegevens konden beschikken, weergegeven.
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TABEL 1.2 AANTAL HOGESCHOLEN EN HUN VESTIGINGEN DIE ADRESGEGEVENS AANLEVERDEN

Aantal instellingen Aantal vestigingen
1996-1997
Kleuteronderwijs 15 16
Lager onderwijs 16 17
Secundair onderwijs groep 1 15 16
Secundair onderwijs groep 2 5 6
2000-2001
Kleuteronderwijs 16 17
Lager onderwijs 16 19
Secundair onderwijs groep 1 18 19
Secundair onderwijs groep 2 5 6

1.4.1.3 Universiteiten

De vier universiteiten die werden gecontacteerd, leverden allemaal de
adresgegevens aan van de afgestudeerden (zowel van het academiejaar
1996-1997 als van het academiejaar 2000-2001) en de eerstejaarsstudenten
van het academiejaar 2002-2003. 

1.4.2 Steekproefdesign en steekproeftrekking

Opdat de cellen voldoende groot zouden zijn om multivariate analyses uit te
voeren, werd een minimum van 200 respondenten per steekproefcel
vooropgesteld. De beoogde steekproef wordt gepresenteerd in tabel 3.

TABEL 1.3 BEOOGDE STEEKPROEF POSTENQUÊTE EN KLASSIKALE ENQUÊTE

Kleuter
Onderwijs

Lager
Onderwijs

Secundair
groep 1

Secundair
groep 2

GPB Totaal

Eerstejaarsstudenten
2002-2003

200 200 200 200 200 1 000

Afgestudeerden
2000-2001

250 250 250 250 250 1 250

Afgestudeerden
1996-1997

250 250 250 250 250 1 250

Om deze steekproef te verwezenlijken werd bij de eerstejaarsstudenten van
de lerarenopleidingen een klassikale enquête afgenomen (uitgezonderd de
eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs
groep 2 en de eerstejaarsstudenten van 1 bepaalde hogeschool, bij wie een
postenquête werd afgenomen) en bij de afgestudeerden een postenquête.
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Voor wat betreft de klassikale enquête werden alle scholen gevraagd mee te
werken. In elke school werden één of meer klassen geselecteerd. De selectie
van de klassen gebeurde proportioneel naar instelling.

Voor wat betreft de postenquête werd voor elke cel een steekproef getrokken,
proportioneel naar instelling, met een totaal aantal personen drie maal zo
groot als in bovenstaande tabel. De adressen van de afgestudeerden uit
1996-1997 werden tevens aan een strenge controle onderworpen. Dit maakt
dat niet in elke cel 750 respondenten werden aangeschreven. De
afgestudeerden van de opleiding voor het kleuteronderwijs waren bovendien
sowieso al te klein in getale. De steekproef voor de postenquête is
weergegeven in tabel 4.

TABEL 1.4 STEEKPROEF POSTENQUÊTE

Kleuter
Onderwijs

Lager
Onderwijs

Secundair
groep 1

Secundair
groep 2

GPB Totaal

Eerstejaarsstudenten
2002-2003

291 551 751 7142 0 873

Afgestudeerden
2000-2001

672 750 750 750 750 3672

Afgestudeerden
1996-1997

537 579 582 750 623 3071

Totaal 1238 1384 1407 2214 1373 7616

1 Bij de eerstejaarsstudenten van de initiële lerarenopleiding voor
kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs groep 1, werd slechts
in 1 school met postenquêtes gewerkt. Vandaar de kleine aantallen in de eerste
drie cellen.

2 Een gedeelte van deze groep, met name een aantal klassen van de initiële
lerarenopleiding van academisch niveau in de hogescholen (ILAN) werden
klassikaal bevraagd.

1.4.3 De feitelijk gerealiseerde steekproef

1.4.3.1 De feitelijk gerealiseerde steekproef

Tabel 5 geeft de feitelijk gerealiseerde steekproef weer. De beoogde aantallen
van 200 respectievelijk 250 eenheden per cel werden ruimschoots gehaald.
In totaal kregen we van 2 256 eerstejaarsstudenten en van 3 659
afgestudeerden van de lerarenopleidingen een bruikbare vragenlijst terug.
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TABEL 1.5 DE FEITELIJK GEREALISEERDE STEEKPROEF

Kleuter
Onderwijs

Lager
Onderwijs

Secundair
groep 1

Secundair
groep 2

GPB Totaal

Eerstejaars
studenten 2002-
2003

354 503 482 503 414 2256

Afgestudeerden
2000-2001

433 448 401 429 404 2115

Afgestudeerden
1996-1997

286 318 284 370 286 1544

Totaal 1073 1269 1167 1302 1104 5915

1.4.3.2 De feitelijk gerealiseerde steekproef: responscijfers postenquête

Tabel 6 geeft de responscijfers weer voor de postenquête. Van de 7616
vragenlijsten die verzonden werden naar de afgestudeerden en naar
sommige studenten, werden in totaal 4195 vragenlijsten ingevuld
teruggestuurd. Dit is een respons van 55,1%. Nemen we de
271 vragenlijsten die niet besteld werden door de post (wegens niet wonende
op het betreffende adres) niet in aanmerking, dan bekomen we zelfs een
respons van 57,1% (zie tabel 7). Dit responspercentage kan gegeven de
lengte en de moeilijkheidsgraad van de vragenlijst zeer hoog genoemd
worden.
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TABEL .1.6 GEREALISEERDE STEEKPROEF POSTENQUÊTE: RESPONSCIJFERS NAAR ONDERZOEKSGROEP EN

NAAR TYPE LERARENOPLEIDING

Kleuter-
onderwijs

Lager
onderwijs

Secundair
groep 1

Secundair
groep 2

GPB Totaal

N % N % N % N % N % N %

Eerstejaars
studenten 2002-
2003

17 58.6 37 67.3 40 53.3 445 62.3 - - 539 61.7

Afgestudeerden
2000-2001

433 64.4 448 59.7 401 53.5 429 57.2 401 53.5 2112 57.5

Afgestudeerden
1996-1997

286 53.3 318 54.9 284 48.8 370 49.3 286 45.9 1544 50.3

Totaal 736 59.5 803 58.0 725 51.5 1244 56.2 687 50.0 4195 55.1

TABEL 1.7 GEREALISEERDE STEEKPROEF POSTENQUÊTE: RESPONSCIJFERS NAAR ONDERZOEKSGROEP EN

NAAR TYPE LERARENOPLEIDING (NIET BESTELDEN NIET IN AANMERKING GENOMEN)

Kleuter-
onderwijs

Lager
onderwijs

Secundair
groep 1

Secundair
groep 2

GPB Totaal

N % N % N % N % N % N %

Eerstejaars
studenten 2002-
2003

17 58.6 37 67.3 40 53.3 445 62.3 - - 539 61.7

Afgestudeerden
2000-2001

433 66.0 448 61.2 401 54.4 429 57.8 401 58.1 2112 59.4

Afgestudeerden
1996-1997

286 56.1 318 56.7 284 51.0 370 52.9 286 49.9 1544 53.3

Totaal 736 61.6 803 59.8 725 53.0 1244 57.5 687 54.4 4195 57.1

Opvallend is dat de respons het hoogst is bij de studenten gevolgd door de
afgestudeerden van 2000-2001. De respons is het laagst bij de
afgestudeerden van 1996-1997. Een mogelijke reden hiervoor is dat de
adressen van de afgestudeerden van 1996-1997 minder up-to-date zijn en
dat dus een aantal van deze mensen niet meer op het betreffende adres
woont. Doch, nemen we de niet bestelde vragenlijsten niet in aanmerking bij
de berekening van de responspercentages (zie tabel 7), dan merken we
dezelfde tendens. Een andere mogelijke verklaring van de afnemende
respons naarmate men langer is afgestudeerd, is een lagere betrokkenheid
bij het onderwijs van deze groep mensen omdat men niet meer werkt in het
onderwijs.

Verder valt ook op dat de respons hoog is bij de studenten en
afgestudeerden van de lerarenopleidingen voor het kleuter en lager
onderwijs, terwijl deze heel wat lager is bij de studenten en afgestudeerden
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van de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs groep 1 en bij hen die
de GPB-opleiding volgen of gevolgd hebben. De studenten en afgestudeerden
van de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs groep 2 hebben een
gemiddelde respons. Mogelijke redenen voor de verschillen in respons, zijn
ook hier verschillen in betrokkenheid bij het onderwijs van de
respondenten, verschillen in motivatie, verschillen in tijdsbelasting, etc. 

96 personen die de vragenlijst niet beantwoordden gaven ook de reden
hiervan op. Deze worden weergegeven in tabel 8. 

TABEL 1.8 REDENEN VAN NON-RESPONS

N %

Respondent is verhuisd 49 51.0
Respondent verblijft in buitenland/gedurende periode
enquêtering niet te bereiken

16 16.7

Respondent is gestopt met de studies 11 11.5
Respondent weigert mee te werken aan het onderzoek 7 7.3
Respondent beweert de vragenlijst reeds opgestuurd te hebben 6 6.3
Respondent is ziek/overleden 5 5.2
Respondent behoort niet tot de doelgroep 2 2.1

Totaal 96 100.0

Zoals eerder al werd vermeld, verliep de postenquête in 3 fasen of stromen.
Tabel 9 geeft de respons weer per stroom.

TABEL 1.9 RESPONS PER STROOM

N %

Stroom 1 (14/02 tem 25/02) 1361 17.9
Stroom 2 (26/02 tem 17/03) 2129 27.9
Stroom 3 (18/03 tem 25/04) 705 9.3

Totaal 4195 55.1

1.4.3.3 Representativiteit van de steekproef

Om na te gaan of onze steekproef een goede afbeelding is van de populatie,
gaan we voor elke onderzoekgroep (studenten, afgestudeerden 2000-2001,
afgestudeerden 1996-1997) en voor elk type lerarenopleiding (kleuter, lager,
secundair groep 1, secundair groep 2, GPB) na of de steekproef
representatief is naar instelling, geslacht en vooropleiding of richting. 
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1.4.3.3.1 Representativiteit naar instelling

Een eerste kenmerk waarop we kunnen focussen, is de representativiteit
naar instelling. Met andere woorden, is de steekproef voldoende
representatief naar alle instellingen (hogescholen, universiteiten en CVO’s) ?
Daarbij moet vooreerst worden opgemerkt dat al een aantal instellingen niet
vertegenwoordigd zijn in de steekproef, omdat ze niet wilden meewerken aan
het onderzoek of omdat we ze niet hebben aangeschreven om mee te werken
aan het onderzoek wegens een te laag aantal studenten in de
lerarenopleiding.

De steekproeven in de verschillende steekproefcellen van tabel 4 zijn
proportioneel getrokken aan de instellingen die hebben meegewerkt aan het
onderzoek. Uiteraard zal deze geselecteerde steekproef dan wel
representatief zijn voor deze meewerkende instellingen. Daarom gaan we
hier na of de respondenten die uiteindelijk de vragenlijst hebben
teruggestuurd nog representatief zijn naar de verschillende instellingen die
hebben meegewerkt. In tabellen 10 en 11 bekijken we daarvoor de verdeling
van de respons over de instellingen en vergelijken die met de verdeling van
de getrokken steekproef uit tabel 4 over de verschillende
onderwijsinstellingen. Om redenen van anonimiteit kunnen we hier niet de
verschillende instellingen gaan benoemen, maar zullen we een fictieve
nummering gebruiken. 

Indien we tabellen 10 en 11 bestuderen dan blijkt dat de verdeling van de
respons over de instellingen vrij goed overeenkomt met de oorspronkelijke
verdeling van de steekproef. Daarom zal het niet nodig zijn om in de verdere
analyses correcties uit te voeren met gewichten op basis van de instellingen.
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TABEL 1.10 REPRESENTATIVITEIT NAAR INSTELLING: AFGESTUDEERDEN 2000-2001

Instelling Kleuter
Onderwijs

Lager
Onderwijs

Secundair
groep 1

Secundair
groep 2

GPB

SP Pop* SP Pop* SP Pop* SP Pop* SP Pop*
1 1,6 2,7 2,7 2,9 5,5 3,7
2 2,0 1,6
3 10,0 9,7 10,8 10,1 11,1 10,8
4 9,8 8,5 10,3 10,7 8,8 8,0
5 6,0 5,7 4,7 4,0 2,0 2,1
6 1,6 2,1 1,3 1,9 2,0 2,4
7 3,1 2,7
8 4,0 4,8 3,4 4,8 5,3 4,8
9 4,9 5,1 7,6 7,6 11,3 10,4
10 1,5 1,9
11 4,7 6,1 2,9 4,8 6,3 10,7 1,9 2,9
12 6,7 6,8 9,0 9,6 2,0 1,5
13 3,3 3,3 4,0 2,8 3,5 3,2
14 8,8 8,0 15,2 13,2 10,3 10,8
15 2,0 2,1 1,6 2,0
16 3,0 3,6 4,0 4,0 2,3 2,3
17 9,1 8,8 6,3 5,5 3,5 3,1
18 7,2 6,3 6,3 7,1
19 4,5 4,3
20 4,7 4,6 1,8 1,9 4,5 5,3
21 1,9 2,0
22 14,7 14,1 9,6 9,2 16,1 15,3
23 46,5 44,7
24 4,9 5,5
25 33,6 34,1
26 0,9 0,8
27 1,2 1,1
28 8,8 10,8
29 1,3 1,5
30 5,8 6,4
31 16,8 15,6
32 17,3 14,8
33 10,1 9,3
34 4,8 5,6
35 4,0 4,7
36 5,0 4,1
37 11,6 12,1
38 3,0 4,4
39 2,8 2,7
40 8,8 8,0
Totaal (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totaal (N) 430 672 446 750 398 750 426 750 398 750

* ‘Populatie’ dient hier niet te worden geïnterpreteerd als de totale populatie van
afgestudeerden van 2000-2001. Er is enkel gekeken naar de totale populatie van
afgestudeerden van de instellingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek

Bron: Leerlingenlijsten van de instellingen die hebben meegewerkt aan het
onderzoek
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TABEL 1.11 REPRESENTATIVITEIT NAAR INSTELLING: AFGESTUDEERDEN 1996-1997

Instelling Kleuter
Onderwijs

Lager
Onderwijs

Secundair
groep 1

Secundair
groep 2

GPB

SP Pop* SP Pop* SP Pop* SP Pop* SP Pop*
1 3,2 3,9 5,8 5,0 2,8 2,2
2 13,8 13,0
3 12,0 9,1 16,1 14,2 12,4 10,3
4 7,1 6,9 6,4 7,8 3,5 3,1
5 1,8 2,6 1,9 2,2 4,2 4,1
6 1,1 1,2
7 3,5 6,0 9,6 9,2 11,0 11,3
8 4,9 4,7 6,8 7,9 9,2 10,0
9 2,5 3,4
10 5,7 6,3 2,6 4,3 17,0 18,2 0,8 0,9
11 7,4 6,7 10,3 11,6 3,9 5,0
12 4,2 3,9 1,3 2,2 3,5 4,0
13 15,5 14,5 21,5 19,3 15,5 13,2
14 2,8 2,2
15 4,2 4,1 3,5 3,1 4,6 5,5
16 4,6 7,3 8,4 6,9 3,9 4,0
17 7,1 7,3 3,5 4,1
18 1,9 2,9
19 4,9 3,7 2,3 2,1 3,2 3,4
20 1,1 2,0
21 67,9 62,0
22 3,8 6,1
23 21,2 22,9
24 1,4 1,2
25 0,8 0,7
26 8,1 10,8
27 2,1 3,0
28 6,3 6,9
29 17,6 15,1
30 2,5 2,1
31 21,1 16,5
32 6,3 6,3
33 5,3 6,7
34 0,7 1,1
35 9,2 9,8
36 2,8 2,9
37 6,7 8,0
38 2,8 4,2
39 8,5 7,1
Totaal (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Totaal (N) 283 537 311 579 283 582 368 750 284 623

* ‘Populatie’ dient hier niet te worden geïnterpreteerd als de totale populatie van
afgestudeerden van 1996-1997. Er is enkel gekeken naar de totale populatie van
afgestudeerden van de instellingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek

Bron: Leerlingenlijsten van de instellingen die hebben meegewerkt aan het
onderzoek
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1.4.3.3.2 Representativiteit naar geslacht

In tabel 12 wordt de representativiteit van de steekproef nagegaan voor het
geslacht. Voor elke steekproefcel is nagegaan of de verdeling van de
geslachten overeenkomt met de verdeling zoals die in de populatie aanwezig
is. Om de tabel correct te interpreteren zal een concreet voorbeeld worden
gegeven. Bij de eerstejaarsstudenten van 2002-2003 uit de opleiding voor
kleuterleider, zijn er in de steekproef 5,9% mannen, terwijl er in de
populatie 4,2% aanwezig zijn. Indien we de tabel bekijken dan blijkt dat de
steekproef vrij goed is naar geslacht. Ook voor wat het geslacht betreft, geldt
dus dat er in de verdere analyses geen correcties nodig zijn met behulp van
gewichten.

TABEL 1.12 REPRESENTATIVITEIT NAAR GESLACHT

Kleuter
Onderwijs

Lager
Onderwijs

Secundair
groep 1

Secundair
groep 2

GPB

Studenten SP Pop SP Pop SP Pop SP Pop SP Pop
Man (%) 5.9 4.2 17.5 20.7 44.6 50.7 28.5 - 43.3 -
Vrouw (%) 94.1 95.8 82.5 79.3 55.4 49.3 71.5 - 56.7 -
Totaal (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Afgestudeerden
2000-2001

SP Pop SP Pop SP Pop SP Pop SP Pop

Man (%) 2.8 2.7 10.9 16.6 31.5 39.0 28.2 29.0 42.1 44.2
Vrouw (%) 97.2 97.3 89.1 83.4 68.5 61.0 71.8 71.0 57.9 55.8
Totaal (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Afgestudeerden
1996-1997

SP Pop SP Pop SP Pop SP Pop SP Pop

Man (%) 3.2 2.1 17.6 17.6 31.1 34.1 28.1 31.8 57.3 52.0
Vrouw (%) 96.8 97.9 82.4 82.4 68.9 65.9 71.9 68.2 42.7 48.0
Totaal (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bron: Statistische jaarboeken van het Departement Onderwijs

1.4.3.3.3 Representativiteit naar vooropleiding

Tot slot kan ook nog gekeken worden naar de representativiteit van de
steekproef naar de vooropleiding van de respondent. Om de
representativiteit naar vooropleiding te testen, hebben we net als bij de
representativiteit naar instellingen opnieuw gekeken naar de
leerlingenlijsten die de meewerkende instellingen ons hebben ter
beschikking gesteld. Ook hier geldt dat de steekproef uit tabel 4
proportioneel is samengesteld naar de vooropleiding (zoals de instellingen
die ons hebben doorgegeven) en zullen we dus nagaan of de verdeling van de
respons over de verschillende vooropleidingen overeenkomt met de verdeling
in de ter beschikking gestelde leerlingenlijsten.
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Voor de initiële lerarenopleiding secundair onderwijs groep 1 wordt de
volgende opsplitsing gemaakt:

− algemene vakken;
− technische vakken;
− lichamelijke opvoeding;
− muzikale en plastische opvoeding.
Bij de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2 is er niet alleen een
onderscheid gemaakt tussen studenten uit de hogescholen (ILAN) en de
universiteitsstudenten, maar bij de universiteitsstudenten die de
academische initiële lerarenopleiding volgen zijn ook de volgende groepen
onderscheiden:

− humane wetenschappen;
− exacte wetenschappen;
− biomedische wetenschappen.

Voor de GPB-opleiding is er op het vlak van vooropleiding een onderscheid
gemaakt tussen:

− groep 1: indien men geen diploma secundair onderwijs heeft;
− groep 2: indien men een diploma secundair onderwijs heeft;
− groep 3: indien men een diploma hoger onderwijs heeft.

Tabellen 13 en 14 geven de verdeling van de steekproef en de respons weer
over de onderscheiden vooropleidingen. Ook hier blijkt dat er geen
aanzienlijke verschillen zijn tussen de respons en de gegevens van de
‘populatie’, waardoor er geen gewichten moeten worden ontwikkeld ter
correctie.
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TABEL 1.13 REPRESENTATIVITEIT NAAR (VOOR)OPLEIDING: AFGESTUDEERDEN 2000-2001

Secundair groep 1 Secundair groep 2 GPB
SP Pop* SP Pop* SP Pop*

Algemene vakken 47.6 48.0
Technische vakken 13.0 13.6
Lichamelijke opvoeding 29.9 29.5
Muzikale en plastische opvoeding 9.5 8.9
ILAN 12.8 13,9
Humane wetenschappen 53.6 54,3
Exacte wetenschappen 15.9 13,1
Biomedische wetenschappen 17.7 18,8
Geen diploma HSO 7.9 9.9
Hoogstens een diploma HSO 35.4 35.7
Diploma HO 56.7 54.4
Totaal (%) 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0
Totaal (N) 401 750 429 750 404 750

* ‘Populatie’ dient hier niet te worden geïnterpreteerd als de totale populatie van
afgestudeerden van 2000-2001. Er is enkel gekeken naar de totale populatie van
afgestudeerden van de instellingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek

Bron:Leerlingenlijsten van de instellingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek

TABEL 1.14. REPRESENTATIVITEIT NAAR VOOROPLEIDING: AFGESTUDEERDEN 1996-1997

Secundair groep 1 Secundair groep 2 GPB
SP Pop* SP Pop* SP Pop*

Algemene vakken 59.9 54.8
Technische vakken 6.3 5.3
Lichamelijke opvoeding 25.4 30.2
Muzikale en plastische opvoeding 8.5 9.6
ILAN 5.4 7.1
Humane wetenschappen 57.0 59.3
Exacte wetenschappen 25.9 22.5
Biomedische wetenschappen 11.6 11.1
Geen diploma HSO 9.4 10.4
Hoogstens een diploma HSO 30.8 27.9
Diploma HO 59.8 61.6
Totaal (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Totaal (N) 284 582 370 750 286 623

* ‘Populatie’ dient hier niet te worden geïnterpreteerd als de totale populatie van
afgestudeerden van 1996-1997. Er is enkel gekeken naar de totale populatie van
afgestudeerden van de instellingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek

Bron:Leerlingenlijsten van de instellingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek

1.5 Structuur van het rapport

In de volgende twee delen van dit rapport zullen nu achtereenvolgens de
eerstejaarsstudenten en de gediplomeerden van de lerarenopleiding
besproken worden.

In hoofdstuk 2 (deel 2) zullen we een beeld geven van de personen die kiezen
voor een lerarenopleiding. Ten eerste zullen we daarbij ingaan op een aantal
persoonskenmerken en zullen we hun sociale achtergrond schetsen. Tevens
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blikken we terug op hun schoolloopbanen in het secundair onderwijs en het
hoger onderwijs. Ten derde bekijken we hun visie ten aanzien van het
onderwijs en de maatschappij in zijn geheel. En tenslotte bespreken we in
dit hoofdstuk de deelname van de studenten uit de verschillende
lerarenopleidingen aan het verenigingsleven.

In hoofdstuk 3 (deel 2) gaan we verder in op de eigenlijke keuze voor de
lerarenopleiding en de eventuele latere keuze voor een job in het onderwijs.
We bekijken daarbij de factoren en personen die een invloed gehad hebben
op hun keuze voor de lerarenopleiding. Verder bekijken we hun houding ten
aanzien van het lerarenberoep. Bij de personen die reeds werken, stellen we
bovendien de vraag hoe tevreden men is met de huidige job. Tenslotte
blikken we in dit hoofdstuk al even vooruit en kijken we naar de
verwachtingen die deze eerstejaarsstudenten hebben ten aanzien van hun
latere arbeidsloopbaan.

In hoofdstuk 4 van deel 2 zal tenslotte aan de hand van logistische
regressies nagegaan worden welke aspecten nu het meest kenmerkend zijn
voor elk van de vijf opleidingen en hoe sterk de studenten uit de vijf
opleidingen zich van elkaar onderscheiden. 

Vervolgens worden in deel 3 de gediplomeerden onder de loep genomen. We
zullen daarbij de beide cohorten gelijktijdig bespreken. Daarbij wordt in
hoofdstuk 5 gestart met een beschrijving van de arbeidsloopbanen van de
afgestudeerden. In eerste instantie zal gekeken worden naar hun intrede op
de arbeidsmarkt: welke waren hun jobwensen, hoe ging men op zoek naar
die eerste job en hoe zag die eerste job er uit? In tweede instantie wordt
naar de huidige job van de gediplomeerden gekeken. Jobkenmerken zoals
het statuut, het aantal werkuren en het loon zullen hierbij bestudeerd
worden. Ook zal gepeild worden naar de tevredenheid met het huidige
beroep.

Hoofdstuk 6 van deel 3 zal net als voor de studenten een profiel trachten te
schetsen van de gediplomeerden. Aspecten die zullen besproken worden
zijn: de sekseverdelingen bij de gediplomeerden, hun gezinssituatie, hun
sociale herkomst, hun schoolloopbaan, hun visie op onderwijs en tenslotte
hun deelname aan het verenigingsleven.

Hoofdstuk 7 (deel 3) gaat dieper in op een aantal processen die van belang
zijn bij de uiteindelijke beslissing om al dan niet in het lerarenberoep te
stappen na het afstuderen. Niet alleen de beslissing om direct na het
afstuderen al dan niet in het onderwijs te stappen is belangrijk in dit
onderzoek, maar ook de beslissing om in het lerarenberoep te blijven. Vier
belangrijke factoren zullen daaromtrent besproken worden. Ten eerste wordt
ingegaan op de perceptie van de respondenten van het lerarenberoep.
Vervolgens komt het zelfbeeld van de respondenten aan bod, met name de
arbeidsoriëntaties en de loopbaanankers. Daarna wordt op de
lerarenopleiding zelf ingegaan en tenslotte wordt de jobtevredenheid van de
gediplomeerden in kaart gebracht.
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In een laatste hoofdstuk (hoofdstuk 8, deel 3) wordt tenslotte dieper
ingegaan op de factoren die de in- en uitstroom van het lerarenberoep
beïnvloeden. Daarbij zal gekeken worden naar de intentie om in het
onderwijs te blijven of te gaan werken alsook naar de aspecten die de
intentie om in het onderwijs te gaan of blijven werken beïnvloeden.
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Deel 2. De
eerstejaarsstudenten
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HOOFDSTUK 2. 
EEN PROFIELSCHETS VAN STUDENTEN UIT DE
LERARENOPLEIDINGEN

2.1 Inleiding

In een bijdrage over het lerarenberoep stelden de Nederlandse auteurs
Vrieze en Kleijer (2000) dat de Nederlandse arbeidsmarkt van leraren zich
kenmerkt door de zogenoemde varkenscyclus. Een wat bizarre vergelijking,
zo lijkt op het eerste zicht, maar het komt er gewoon op neer dat periodes
van schaarste worden afgewisseld met periodes waarin er een overschot aan
leerkrachten is. Voor Vlaanderen blijkt ongeveer hetzelfde waar. Bij het van
start gaan van dit project, vreesde men vooral voor het toekomstige tekort
aan leerkrachten (Poelmans, 2001). Ondertussen is mede onder de invloed
van een aantal getroffen maatregelen en de gewijzigde economische situatie,
een duidelijke kentering merkbaar en voorspelt men voor de volgende jaren
(van 2002 tot en met 2005) een groei van de arbeidsreserve bij leerkrachten
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs, 2003).
Dit is wel onder voorbehoud dat de huidige doorstromingspercentages van
de lerarenopleiding naar het onderwijs en de uitstroompercentages uit het
onderwijs behouden blijven. In tussentijd zijn ook de cijfers over het
lerarentekort/-groei in Vlaanderen van de maand september in 2003
bekend. Uit deze cijfers blijkt dat ondanks het grote aantal extra banen bij
het onderwijzend en ondersteunend personeel en de uitstroom uit het
onderwijs, het lerarentekort gevoelig kleiner is dan bij de start van het
schooljaar in 2002 (persberichten Vlaamse Gemeenschap, 8 oktober 2003).
Dit betekent echter nog niet dat het lerarentekort volledig van de baan is.
Begin oktober 2003 waren er nog steeds 1009 openstaande vacatures. Maar
de toekomst is hoopvol, de maatschappelijke belangstelling voor het
onderwijs blijkt de afgelopen jaren merkelijk toegenomen en er wordt weer
positief over het lerarenberoep gesproken (persberichten Vlaamse
Gemeenschap, 8 oktober 2003). 

Dit heeft ook een merkbare invloed gehad op de studenten die bij hun
studiekeuze meer dan in het verleden voor de lerarenopleiding kiezen. Aan
de VUB bijvoorbeeld, steeg voor de derde keer op rij het aantal
inschrijvingen in de academische lerarenopleiding (persmededeling VUB, 21
november 2003). Ten opzichte van het academiejaar 2001-2002 nam het
aantal studenten met 17% toe en ten opzichte van het academiejaar 2000-
2001 heeft er zelfs bijna een verdubbeling van het aantal studenten plaats
gevonden. Dit is een belangrijke vaststelling. De keuze voor de
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lerarenopleiding vormt immers een eerste cruciale fase in het traject tot het
lerarenambt. 

In dit hoofdstuk wensen we een beeld te schetsen van deze personen die
opteren voor een lerarenopleiding. We bevroegen daartoe de studenten die in
het eerste jaar van hun opleiding zitten. Een duidelijk beeld van de leraren
in opleiding is immers broodnodig. Om een beter inzicht te krijgen in de
verdere evolutie van de studenteninstroom in de lerarenopleiding is er
behoefte aan een duidelijke diagnose van de huidige instroom en tekorten,
zo stelde men nog tijdens de hoorzittingen over het lerarenambt
(Demeulenaere, 2000). Zaken die in dit kader zouden moeten onderzocht
worden zijn: het aantal ingeschrevenen per type lerarenopleiding en
desgevallend per discipline, het aantal drop-outs, de vooropleiding van de
kandidaten, het sociaal-economisch milieu van de kandidaten, het aantal
kandidaten dat niet in het onderwijs stapt, de reden daarvan en de gekozen
werksfeer, …. Een aantal van deze aspecten zullen in het nu volgende deel
de revue passeren. Een aantal andere aspecten behouden we voor het derde
deel van dit rapport.

Tot dusver is er weinig geweten over de personen die kiezen voor een
lerarenopleiding. Nochtans steken allerlei geruchten de kop op. Zo wordt
bijvoorbeeld wel eens gesteld dat het vooral de minder succesvolle studenten
zijn die een lerarenopleiding volgen. Veelal zouden het personen zijn uit de
zwakkere richtingen en onderwijsvormen in het secundair onderwijs of
personen die reeds faalden in een andere opleiding in het hoger onderwijs.
Deze veronderstellingen zijn doorgaans gebaseerd op eerder kleinschalige
onderzoeken of het zijn gewoon indrukken die docenten hebben over hun
studenten (Demeulenaere, 2000; Eisendrath, 2001a, 2001b). In de volgende
paragrafen willen we aan de hand van een profielschets wat meer helderheid
brengen over de personen die een lerarenopleiding starten. 

Ten eerste zullen we daarbij ingaan op een aantal persoonskenmerken en
hun sociale achtergrond schetsen. Tevens blikken we terug op hun
schoolloopbanen in het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Ten
derde bekijken we hun visie ten aanzien van het onderwijs en de
maatschappij in zijn geheel. En tenslotte bespreken we de deelname van de
studenten uit de verschillende lerarenopleidingen aan het verenigingsleven.

2.2 Persoonskenmerken en sociale achtergrond

2.2.1 Man-vrouw verhoudingen

Het onderwijs is in vergelijking met andere tewerkstellingssectoren altijd al
een zeer ‘vrouwelijke’ omgeving geweest. Toch stellen we de laatste decennia
een zeer verregaande vervrouwelijking van het onderwijspersoneel vast. De
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vervrouwelijking van het leerkrachtenberoep in het lager- en het
kleuteronderwijs gaat weliswaar reeds tot diep in de 19de eeuw terug. De
feminisering van het secundair onderwijs heeft veel later zijn intrede
gedaan. Pas op het einde van de 20ste eeuw hebben de vrouwelijke
leerkrachten daar hun mannelijke collega’s ingehaald. Het percentage
vrouwelijke leerkrachten in het secundair onderwijs is in Vlaanderen van
1990 tot 2001 constant gestegen, van 49% tot 56%. Sinds 1993 telt het
secundair onderwijs in Vlaanderen meer vrouwelijke dan mannelijke
leerkrachten (Siongers, 2002).

De aantrekkelijkheid van het lerarenberoep bij vrouwen, blijkt ook in de
huidige studie eens te meer bevestigd. Van de eerstejaars die meewerkten
aan onderhavig onderzoek, is 71% vrouw. 

TABEL 2.1 GENDERVERDELINGEN BIJ STUDENTEN IN DE LERARENOPLEIDING (MISSING=3)

Aantal %
man 646 28.7
vrouw 1607 71.3
Totaal 2253 100.0

Er doen zich echter grote verschillen voor tussen de onderscheiden soorten
lerarenopleidingen. Vooral het kleuteronderwijs blijkt, alle mediacampagnes
ten spijt, nog steeds de grootste problemen te hebben om een mannelijk
publiek aan te trekken. Slechts 6% van de studenten uit de initiële
lerarenopleiding voor kleuteronderwijs in onze databank is man (zie tabel 2).
De lerarenopleiding voor kleuteronderwijs blijft bijna uitsluitend vrouwelijke
studenten aantrekken. Iets beter is het gesteld met de lerarenopleiding lager
onderwijs, al is ook daar nog meer dan vier vijfde van de studentenpopulatie
vrouw. De cijfers voor de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2 tonen
dat ook het academisch onderwijs er niet echt in slaagt om mannen aan te
trekken voor het lerarenambt. Rekening houdend met de
geslachtsverdelingen bij de totale studentenpopulatie, blijken ook zij de bal
mis te slaan. De totale studentenpopulatie kent er ongeveer een gelijke
man-vrouw verhouding, met de laatste jaren een klein overwicht van
vrouwelijke studenten. In de academische lerarenopleidingen is 71,5% van
de studenten vrouw. De vrouwelijke studenten uit het hoger onderwijs van
twee cycli en het universitair onderwijs, opteren in verhouding tot hun
mannelijke collega’s dus veel vaker voor een bijkomende lerarenopleiding. 

In slechts 2 van de 5 lerarenopleidingen bestaat er een vrij evenwichtige
man-vrouw verdeling, namelijk bij de initiële lerarenopleiding voor het
secundair onderwijs groep 1 (de regenten) en bij de opleiding ter behalen
van het getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB). 46% van de
studentenpopulatie bij de opleiding voor secundair onderwijs groep 1 en
43% bij de GPB-opleiding is man. Op vlak van de man-vrouw verhoudingen
onderscheiden deze twee opleidingen zich merkelijk van de rest. 
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De reden voor de oververtegenwoordiging van vrouwen in de opleidingen
voor het kleuter- en het lager onderwijs dient vermoedelijk te worden
gezocht in de verzorgende functie die men toedicht aan een job in deze twee
onderwijsniveaus. De ondervertegenwoordiging van mannen in de initiële
lerarenopleiding voor het secundair onderwijs groep 2, is wellicht slechts ten
dele hieraan toe te schrijven. Een andere reden zou kunnen gezocht worden
in het feit dat mannen meer belang hechten aan het kunnen opbouwen van
een carrière en leidinggevende functies (Marini, Fan, Finley, et al., 1996;
Siongers, 2002), twee aspecten die niet kenmerkend zijn voor een job in het
onderwijs. 

TABEL 2.2 GENDERVERDELINGEN BIJ STUDENTEN IN DE LERARENOPLEIDING VOLGENS SOORT

LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Gender
(initiële) lerarenopleiding man vrouw N
Kleuteronderwijs 5.9 94.1 354
Lager onderwijs 17.5 82.5 503
Secundair onderwijs groep 1 44.6 55.4 482
Secundair onderwijs groep 2 28.5 71.5 501
GPB-opleiding, sec. ond. groep 3 43.3 56.7 413
Totaal 28.7 71.3 2253
Pearson Chi-square: 223.526
Vrijheidsgraden: 4
Sign.: 0.000

2.2.2 Gezinssituatie

Het gros, bijna drie kwart, van de studenten uit de lerarenopleiding woont
nog bij de ouders in. Weliswaar neemt een deel hiervan gedurende de
weekdagen zijn intrek in een studentenkamer. Vooral de studenten die een
lerarenopleiding volgen aan een hogeschool (kleuteronderwijs, lager
onderwijs, secundair onderwijs groep 1) wonen veelal nog thuis. Om en bij
de 90% van deze studenten woont nog bij zijn of haar ouders. Bij de
studenten die een academische lerarenopleiding2 (secundair onderwijs groep
2) volgen staat reeds 30% van de studenten op eigen benen, al dan niet met
partner. Dit is niet verwonderlijk. Zoals verder ook zal blijken, start een
groot deel van deze studenten pas enige tijd na afstuderen in de
hoofdopleiding aan een lerarenopleiding.

In tegenstelling tot de andere lerarenopleidingen, bestaat het merendeel van
de studenten van de GPB-opleiding uit personen die reeds een eigen gezin
                                          
2 Wanneer we in dit rapport spreken over de academische lerarenopleiding dan

bedoelen we hier de opleiding voor secundair onderwijs groep 2 mee, dus zowel
de initiële academische lerarenopleiding van universitair niveau als de initiële
lerarenopleiding van academisch niveau in de hogescholen (ILAN).
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hebben opgebouwd: 64% van de GPB-studenten woont samen of is gehuwd
en 14% woont alleen, slechts een vijfde woont nog in bij de ouders. 

De gemiddelde leeftijd van deze groep studenten ligt dan ook een stuk hoger
dan in de andere opleidingen. Gemiddeld waren deze studenten in 2003 31
jaar oud, daar waar de studenten uit de opleidingen voor bijvoorbeeld het
kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het secundair onderwijs groep 1
gemiddeld 20 jaar oud waren. De GPB-opleiding wordt dan ook veel gevolgd
door personen die reeds enkele jaren werkervaring achter de rug hebben,
zoals ook blijkt uit andere statistieken die we in dit hoofdstuk zullen
voorstellen.

TABEL 2.3 GEZINSSITUATIE VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING VOLGENS SOORT

LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Gezinssituatie
(initiële) lerarenopleiding

Samenwonend
/gehuwd

Alleenstaand Inwonend 
bij familie

andere N

Kleuteronderwijs 4.6 3.1 92.3 0.0 351
Lager onderwijs 3.8 5.0 91.2 0.0 501
Secundair onderwijs groep 1 4.4 6.9 88.5 0.2 479
Secundair onderwijs groep 2 17.4 11.8 69.5 1.2 499
GPB-opleiding sec. ond. groep 3 63.8 13.6 22.1 0.5 412
Totaal 18.1 8.2 73.3 0.5 2242
Pearson Chi-square: 873.511
Vrijheidsgraden: 4
Sign.: 0.000

Het merendeel van de ondervraagde studenten woont nog bij de ouders. Het
wekt dan ook weinig verwondering dat de overgrote meerderheid van de
studenten ook nog geen eigen kinderen heeft. De uitzondering hierop
vormen opnieuw de studenten uit de GPB-opleiding. 45% van de studenten
uit de GPB-opleiding heeft reeds één of meerdere kinderen, terwijl dat bij de
overige groepen slechts bij enkelen het geval is. Dit heeft uiteraard weer met
het leeftijdsverschil te maken.
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TABEL 2.4 OUDERSCHAP VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEDING VOLGENS SOORT

LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Kinderen
(initiële) lerarenopleiding Neen Ja N
Kleuteronderwijs 99.7 0.3 354
Lager onderwijs 98.2 1.8 502
Secundair onderwijs groep 1 98.7 1.3 478
Secundair onderwijs groep 2 96.2 3.8 499
GPB-opleiding, sec. ond. groep 3 54.7 45.3 406
Totaal 90.2 3.3 2239
Pearson Chi-square: 
Vrijheidsgraden:
Sign.: 0.000

2.2.3 Statuut

Ook dit aspect is eigen aan de soort van opleiding die men volgt.
Hoofdzakelijk hebben we studenten bevraagd die nog voltijds dagonderwijs
volgen. Bijna drie kwart van de respondenten is voltijds student. De
respondenten die niet meer voltijds les volgen, zijn voornamelijk studenten
die een GPB-opleiding volgen, maar daarnaast ook licentiaten die een
academische lerarenopleiding volgen. Bij de studenten uit de initiële
lerarenopleidingen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs aan de
hogescholen volgen respectievelijk 99%, 97% en 98,5% van de studenten
volledig dagonderwijs. Bij de personen die een academische lerarenopleiding
volgen is nog maar 67% voltijds student meer. De GPB-opleiding kan in
tegenstelling tot de vorige opleidingen niet als voltijds student in het
dagonderwijs gevolgd worden. Slechts enkelen (2%) combineren deze studie
met een andere voltijdse opleiding. 

TABEL 2.5 HUIDIG STATUUT VAN RESPONDENT: FREQUENTIEVERDELINGEN

huidig statuut Aantal %
Ik volg volledig dagonderwijs 1658 73.6
Ik werk (betaalde arbeid) 457 20.3
Verlof zonder wedde/loopbaanonderbreking/tijdskrediet 16 0.7
Uitkeringsgerechtigd werkloos/werkzoekende 60 2.7
Werkloos/werkzoekend in wachttijd 48 2.1
Thuis zonder inkomen (huisman/huisvrouw) 9 0.4
Langdurig ziek/ invalide met vervanginginkomen 6 0.3
Totaal 2254 100.0

Van de personen die de initiële lerarenopleiding volgen in combinatie met
een job, hetzij voltijds (69%) hetzij deeltijds (31%), is een vrij grote groep
reeds tewerkgesteld in de onderwijssector. 28,5% van deze leraren in
opleiding, stond op het moment van de bevraging reeds voor de klas. En nog
eens 14% oefent een job uit die te maken heeft met onderwijs of vorming.
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Deze personen werken bijvoorbeeld op een CLB of een pedagogische
begeleidingsdienst, werken als educatief medewerker in een organisatie,
werken op de opleidingsdienst van een onderneming, werken in een
organisatie die nascholing organiseert voor leerkrachten of staan in voor de
ontwikkeling van educatief of didactisch materiaal. De meerderheid van de
personen (58%) oefende op het moment van de bevraging evenwel een job
uit die niets te maken heeft met onderwijs of vorming.

TABEL 2.6 HUIDIG STATUUT: FUNCTIE DIE WERKENDEN UITOEFENEN (FREQUENTIEVERDELINGEN)

Heeft de functie die men uitoefent te maken met onderwijs of
vorming?

Aantal %

Ja, ik ben leerkracht 134 28.5
Ja, in mijn job sta ik in voor de (psychologische, medische, …)
begeleiding van leerlingen 

11 2.3

Ja, ik werk op een pedagogische begeleidingsdienst 1 0.2
Ja, ik werk als educatief medewerk(st) in een organisatie 11 2.3
Ja, ik werk op de opleidingsdienst van een onderneming 2 0.4
Ja, ik werk in organisatie die nascholing organiseert voor l 2 0.4
Ja, ik sta in voor de ontwikkeling van educatief/didactisch 3 0.6
Ja, op een andere manier 35 7.4
Neen, mijn huidige job heeft niet met onderwijs of vorming te
maken

271 57.7

Totaal 470 100.0

We zouden verwachten dat het vooral de personen zijn die een tijdelijke
betrekking uitoefenen en die via een lerarenopleiding wat meer
werkzekerheid willen krijgen, die we aantreffen in de lerarenopleidingen. Het
zijn echter vooral personen met een vaste betrekking die we terugvinden in
onze databank. 57% van de werkende studenten die we ondervroegen heeft
een vast contract.

2.2.4 Sociale achtergrond: ouders en familie

Het is algemeen geweten dat iemands kansen om door te stromen naar
hoger onderwijs toenemen naarmate zijn of haar ouders eveneens hoger
geschoold zijn (Elchardus & Siongers, 2002; Laurijssen & Glorieux, 2003;
Tan, 1998). We wensten dan ook na te gaan of deze specifieke groep van
hoger geschoolden eveneens vooral uit hoger opgeleide middens komt. Van
de eerstejaarsstudenten uit de lerarenopleidingen die we hier ondervroegen
heeft 40% een vader die een opleiding hoger onderwijs gevolgd heeft en 37%
een moeder die hoger onderwijs gevolgd heeft. Dit percentage ligt vrij dicht
in de buurt van dit van de ouders van zesdejaarsstudenten uit het
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secundair onderwijs over alle onderwijsvormen heen3. Van de
zesdejaarsstudenten die we tijdens het schooljaar 1999-2000 ondervroegen
hadden respectievelijk 36% een vader en 33% een moeder die een diploma
hoger onderwijs bezaten. En nog ter vergelijking, van de leerlingen uit het
ASO had 55% een vader die hoger geschoold was en 52% een moeder die
hoger geschoold was. Het percentage studenten met hoger geschoolde
ouders ligt dus in de lerarenopleiding merkelijk lager dan bij leerlingen uit
het ASO. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de grote instroom van
leerlingen uit het TSO in de lerarenopleiding, waar bij de
zesdejaarsstudenten 27% een vader en 26% een moeder heeft die hoger
geschoold is. 

TABEL 2.7 SOCIALE ACHTERGROND VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: DIPLOMA OUDERS

(FREQUENTIEVERDELINGEN)

Vader Moeder
Aantal % Aantal %

Geen diploma of lager onderwijs 165 7.6 176 8.1
Secundair onderwijs maar niet voltooid 266 12.2 304 13.9
Secundair onderwijs 866 39.8 885 40.5
Hoger onderwijs buiten de universiteit 570 26.2 683 31.3
Universitair onderwijs 301 13.8 137 6.3
Ander diploma 8 0.4 0 0.0
Totaal 2176 100.0 2185 100.0

Wel neemt ook bij de studenten uit de lerarenopleidingen het percentage
met hoger opgeleide ouders toe naargelang de soort van de lerarenopleiding.
Het laagste percentage hoger opgeleide ouders treft men aan bij de
studenten uit de initiële lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs. De
percentages voor de studenten uit de GPB-opleiding liggen daarbij in de
buurt. En vervolgens komen de initiële lerarenopleiding voor het lager
onderwijs en de initiële lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 1.
Het meest treft men studenten met hoger opgeleide ouders aan in de
academische lerarenopleidingen. Hetzelfde plaatje vinden we terug bij zowel
de vaders als de moeders van deze studenten. Wel gaat de vergelijking van
de GPB-studenten met de andere opleidingen niet geheel op. Zoals hoger
gesteld is er namelijk een significant leeftijdsverschil met de studenten uit
de andere lerarenopleiding, wat sowieso het gemiddelde opleidingsniveau
van hun ouders een stuk naar omlaag haalt.

                                          
3 Deze analyses werden uitgevoerd op de gegevens die werden verzameld in het

kader van het OBPWO-project 98.01. Voor informatie betreffende dit onderzoek
verwijzen we naar het onderzoeksrapport (De Groof, Elchardus & Stevens, 2001).
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TABEL 2.8 SOCIALE ACHTERGROND VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: DIPLOMA VADER NAAR

SOORT LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Opleiding vader
(initiële) lerarenopleiding Geen/

lager ond.
Sec.ond.

niet
voltooid

Sec.ond. Hobu Univ. andere N

Kleuteronderwijs 7.7 14.5 50.7 19.6 7.1 0.3 337
Lager onderwijs 4.8 14.9 44.0 25.6 10.3 0.4 484
Secundair onderwijs groep 1 5.8 11.4 42.1 26.1 14.0 0.4 463
Secundair onderwijs groep 2 3.1 8.8 27.9 33.4 26.5 0.4 491
GPB-opleiding, sec. ond. groep 3 18.5 12.2 37.4 23.7 8.0 0.2 401
Totaal 7.6 12.2 39.8 26.2 13.8 0.4 2176
Pearson Chi-square: 221.674
Vrijheidsgraden: 20
Sign.: 0.000

TABEL 2.9 SOCIALE ACHTERGROND VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: DIPLOMA MOEDER

NAAR SOORT LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Opleiding moeder
(initiële) lerarenopleiding Geen/

lager ond.
Sec.ond.

niet
voltooid

Sec.ond. hobu Univ. N

Kleuteronderwijs 7.6 13.7 51.6 23.9 3.2 343
Lager onderwijs 4.7 16.3 43.7 30.5 4.9 492
Secundair onderwijs groep 1 6.1 12.0 39.3 37.3 5.2 458
Secundair onderwijs groep 2 3.7 9.1 32.9 41.3 13.0 492
GPB-opleiding, sec. ond. groep 3 20.3 19.3 37.8 19.3 3.5 400
Totaal 8.1 13.9 40.5 31.3 6.3 2185
Pearson Chi-square: 227.396
Vrijheidsgraden: 16
Sign.: 0.000

Je hoort wel eens dat de liefde voor het onderwijzersberoep wordt
doorgegeven aan de kinderen. En er blijkt ook wel iets van waarheid in te
zitten als we onderstaande cijfers bekijken. Van de eerstejaarsstudenten
heeft 13% een vader die in het onderwijs tewerkgesteld is of was en 18% een
moeder die haar kost verdient of verdiende in het onderwijs. Een kwart van
de studenten die we ondervroegen komt uit een gezin waarvan minstens één
van beide ouders in het onderwijs staat of gestaan heeft. Jammer genoeg
beschikken we niet over gelijkaardige cijfers voor andere groepen, maar zeer
waarschijnlijk zou het percentage daar lager liggen. 
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TABEL 2.10 SOCIALE ACHTERGROND VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: FAMILIE IN ONDERWIJS

TEWERKGESTELD (N=2225)

%
Vader/stiefvader 13.0%
Moeder/stiefmoeder 17.7%
         Vader en/of moeder                         24.8%
Broer(s) en /of zus(sen) 9.4%
Partner 4.1%
Andere familieleden (grootouders,
tantes/nonkels, neven/nichten)

48.0%

Niemand uit familie 37.0%

2.2.5 Nationaliteit

Tenslotte bekeken we de nationaliteit van de studenten uit de
lerarenopleidingen. Hoewel weinig gegevens voorhanden zijn, is het toch
duidelijk dat slechts weinig allochtonen doorstromen naar het hoger
onderwijs (De Meester & Mahieu, 2000; De Mets, 2000). Op basis van de
Databank Tertiair Onderwijs van het academiejaar 1999-2000 stellen we
vast dat het aantal studenten (in de basisopleidingen) met een andere dan
een West- of Noord-Europese nationaliteit en woonachtig te België 1346
studenten bedraagt op de in totaal 158795 ingeschreven studenten, of dus
nog niet één procent van de totale studentenbevolking. Er wordt evenwel
verondersteld dat deze allochtonen slechts 40% van alle allochtonen in het
hoger onderwijs omvatten (De Meester & Mahieu, 2000). Studenten van niet
Belgische origine die de Belgische nationaliteit bezitten, worden hier immers
buiten beschouwing gelaten. De volledige allochtone populatie zou volgens
deze veronderstelling uit ruim 3000 allochtone studenten (of 1,8%) bestaan.
Afhankelijk van de doelgroepafbakening worden bijgevolg andere cijfers
verkregen, maar vast staat dat dit percentage steeds onder het werkelijke
bevolkingsaandeel van de allochtone groep in België of Vlaanderen ligt. 

We vroegen de eerstejaarsstudenten naar de nationaliteit bij de geboorte.
Indien men een dubbele nationaliteit had, werd gevraagd de beide aan te
geven. Uit tabel 11 blijkt duidelijk dat in de lerarenopleidingen 95% van de
eerstejaarsstudenten bij zijn of haar geboorte uitsluitend de Belgische
nationaliteit droeg. De andere 5% had ofwel een uitsluitend vreemde
nationaliteit bij de geboorte ofwel de Belgische nationaliteit in combinatie
met een andere nationaliteit. Slechts 2% had bij de geboorte niet de
Belgische nationaliteit. Kijken we naar het percentage allochtonen dat niet
van West- of Noord-Europese origine is, dan bedraagt het percentage
studenten van vreemde origine (als we ook degene meerekenen die deels de
Belgische nationaliteit bezaten) 1,5%4. Daarmee belandt het percentage
                                          
4 De GPB-opleiding van de Israëlitische scholen SP CVO werd wel niet opgenomen

in ons steekproef-design maar deze telde dan ook slechts 17 studenten en zou
dus weinig verschil gemaakt hebben.
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allochtonen in de lerarenopleiding op een gelijkaardig niveau als de
algemene ramingen voor het percentage allochtonen in het hoger onderwijs.
Omwille van de verschillende manieren van meten kunnen we de cijfers niet
perfect vergelijken, maat het lijkt er dus op dat de lerarenopleidingen er niet
beter in slagen om allochtonen aan te trekken dan de andere opleidingen in
het hoger onderwijs. 

Nochtans zouden meer allochtone leerkrachten een meerwaarde geven aan
ons onderwijs. Zij kunnen bijdragen tot de uitbouw van een meer
verdraagzaam en intercultureel schoolklimaat en fungeren als rolmodellen
voor allochtone leerlingen in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. De
Vlaamse overheid lanceerde reeds in 1999 een project voor de
lerarenopleiding om de doorstroming van allochtonen en autochtone
kansarmen te realiseren5. Zowel de instroom als de doorstroom wenste men
via dit project te verhogen. 

TABEL 2.11 SOCIALE ACHTERGROND VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: NATIONALITEIT BIJ

GEBOORTE

Aantal %
Uitsluitend Belgische nationaliteit 2138 95.2
Belgisch/Italiaans 15 0.6
Belgisch/Marokkaans 11 0.5
Belgisch/Nederlands 11 0.5
Belgisch/Frans 3 0.1
Belgisch/Turks 11 0.5
Belgisch/andere 21 0.9
Uitsluitend Italiaans 6 0.3
Uitsluitend Marokkaans 6 0.3
Uitsluitend Nederlands 10 0.4
Uitsluitend Turks 5 0.2
Uitsluitend andere 9 0.4
Andere combinaties 2 0.1
Totaal 2248 100.0

2.3 Schoolloopbaan

Er wordt wel eens beweerd dat de instellingen bezorgd zouden zijn over de
zwakke instroom in de lerarenopleidingen (Eisendrath, 2001a, 2001b;
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs, 2001b).
Voornamelijk met betrekking tot de studies tot kleuteronderwijzer stuurt

                                          
5 Het AMD-project (“Aansluiting en Maatschappelijke Differentiatie in de

lerarenopleiding”) werd opengesteld voor alle hogescholen. Acht daarvan werden
geselecteerd. De lerarenopleidingen van deze hogescholen worden sinds
september 1999 begeleid door drie universitaire onderzoekscentra, met name het
Steunpunt Intercultureel Onderwijs, het Steunpunt Nederlands als Tweede Taal
en het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs.
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men vaak onheilspellende berichten de wereld in. Uit het onderzoek dat
Eisendrath voerde in hogescholen bleek dat men bij de opleiding
kleuteronderwijs klaagde over een gebrek aan algemene kennis bij deze
studenten. Ook de taalvaardigheid bleek voor velen een probleem. Een
stijgend aantal studenten zou komen uit het beroepsonderwijs. Vermits het
beroepsonderwijs niet grondig voorbereidt op doorstroming naar het hoger
onderwijs, zou de slaagkans van deze studenten dan ook bijzonder klein zijn
(Eisendrath, 2001a, 2001b). De BSO-studenten zouden weliswaar
beschikken over de nodige attitudes en manuele vaardigheden, maar op het
vlak van studievaardigheden en algemene vorming zouden er serieuze
problemen kunnen rijzen. 

Moet men zich hier echt zorgen over maken? We vroegen de studenten hun
volledige schoolloopbaan uit het secundair onderwijs en hoger onderwijs op
en zetten hieronder even de voornaamste loopbaankenmerken op een rij.

2.3.1 Schoolloopbaan in het secundair onderwijs

Alleen in de GPB-opleiding kunnen er studenten zitten die hun secundair
onderwijs niet voltooid hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat over de
gehele steekproef slechts 1% van de ondervraagden het secundair onderwijs
vroegtijdig verlaten heeft (dit betekent dat men ten hoogste een diploma van
lager secundair onderwijs op zak heeft). Van de anderen heeft het gros een
diploma van het technisch secundair of het algemeen secundair onderwijs
op zak. Om een diploma secundair onderwijs op zak te hebben dienen
leerlingen uit het beroepsonderwijs een zevende jaar te voltooien.
Uitsluitend in de GPB-opleiding kunnen dus studenten aanwezig zijn die
slechts tot het zesde jaar beroepsonderwijs gevolgd hebben. Het percentage
jongeren dat ten hoogste het zesde jaar beroepsonderwijs voltooid heeft, ligt
bijgevolg laag. Het gaat slechts om 1% van de ondervraagde studenten. Maar
tevens het percentage studenten dat in een zevende jaar beroepsonderwijs is
afgestudeerd in het secundair onderwijs, ligt laag. Het gaat om slechts 6%
van de studenten.  
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TABEL 2.12 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: DIPLOMA BEHAALD IN HET SECUNDAIR

ONDERWIJS

Aantal %
Geen diploma secundair onderwijs 2 0.1
Lager secundair ASO 3 0.1
Lager secundair TSO 13 0.6
Lager secundair BSO 6 0.3
Hoger secundair tem 6de BSO 31 1.4
Hoger secundair tem 6de TSO 726 32.2
Hoger secundair tem 6de KSO 72 3.2
Hoger secundair ASO 1199 53.1
Hoger secundair tem 7de BSO 139 6.2
Hoger secundair tem 7de TSO 37 1.6
Hoger secundair tem 7de KSO 3 0.1
Ander diploma 25 1.1
Totaal 2256 100.0

Kijken we louter naar de onderwijsvorm waarin men is afgestudeerd in het
secundair onderwijs, dan was dat bij 53% het algemeen secundair
onderwijs, 35% het technisch onderwijs, 8,5% het beroepsonderwijs en
tenslotte 3,3% het kunstonderwijs. Het aandeel van jongeren uit het
beroepsonderwijs ligt dus beduidend lager dan het aantal studenten uit het
technisch en algemeen secundair onderwijs. Ook het percentage studenten
uit het kunstonderwijs ligt zeer laag, maar het kunstonderwijs telt ook in
het secundair onderwijs weinig studenten.

TABEL 2.13 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ONDERWIJSVORM GEVOLGD IN HET

SECUNDAIR ONDERWIJS

Aantal %
Algemeen secundair onderwijs 1201 53.3
Kunstsecundair onderwijs 74 3.3
Technisch secundair onderwijs 786 34.9
Beroepssecundair onderwijs 192 8.5
Totaal 2253 100.0

Deze verdeling over de onderwijsvormen, is evenwel sterk verschillend voor
de vijf soorten lerarenopleidingen die we onderscheiden. In de initiële
lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs, bijvoorbeeld, heeft meer dan de
helft van de studenten een diploma van het technisch secundair onderwijs
op zak. Het aantal studenten met een diploma uit het beroepsonderwijs
evenaart bijna het aantal studenten met een algemene opleiding uit het
secundair onderwijs. Het gaat respectievelijk om 19,5% en 21% van de
studenten in deze initiële lerarenopleiding. In vergelijking met de andere
lerarenopleidingen, komt er bij de kleuteronderwijzers dus een vrij groot
aantal studenten uit het beroepsonderwijs. Wanneer we ons louter baseren
op de onderwijsvorm die men in het secundair onderwijs volgde, zou men
bijgevolg kunnen stellen dat de initiële lerarenopleiding voor
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kleuteronderwijs de zwakste instroom kent. De onderwijsvorm op zich geeft
ons echter onvoldoende informatie over de kwaliteit van de instroom6. Men
kan inbrengen dat deze jongeren een zwakkere vooropleiding hebben gehad
met bijvoorbeeld een minder sterk ontwikkelde taalbeheersing, maar in het
rapport van Eisendrath (2001a; 2001b) werd deze ‘zwakke’ instroom bij de
bezoeken aan de hogescholen ter sprake gebracht en de opleiders zagen
daarin geen groot probleem. Wel beweerden zij hun kwaliteitsstandaarden
hoog te houden, waardoor het voor de eerstejaars afkomstig uit het
beroepsonderwijs ook niet zo gemakkelijk was om te slagen. Dit zal verder
moeten blijken uit de cijfers bij de gediplomeerden.

De GPB-opleiding heeft procentueel gezien nog meer studenten die
afgestudeerd zijn in een BSO-richting, maar deze leerkrachten zullen
doorgaans ook fungeren als praktijkleraren in het beroepsonderwijs. De
beide lerarenopleidingen, GPB-opleiding en opleiding tot kleuteronderwijzer,
kennen meteen ook de meest divers samengestelde studentenpopulatie, wat
het doceren in deze opleidingen er zeker niet makkelijker zal op maken. In
de opleiding tot onderwijzer in het lager onderwijs, ligt de verhouding
enigszins anders. De groep studenten die hun diploma behaald hebben in
het algemeen secundair onderwijs is ongeveer even groot als de groep die
hun diploma in het technisch secundair onderwijs hebben behaald. Samen
vertegenwoordigen zij 95% van de studentenpopulatie. Het aantal studenten
uit het beroepsonderwijs ligt hier beduidend lager. Slechts 3% van de
studenten komt uit een studierichting in het BSO. Het aandeel studenten
uit een richting in het ASO stijgt nog verder wanneer we naar de
lerarenopleidingen voor het secundair onderwijs kijken. Bij de
lerarenopleiding secundair onderwijs groep 1 heeft 53,5% een diploma
behaald in het algemeen secundair onderwijs en bij de academische
lerarenopleidingen (secundair onderwijs groep 2) is dit zelfs bij 91,5% van de
studenten het geval. De initiële lerarenopleiding secundair onderwijs groep
1 kent nog een behoorlijk aantal studenten uit het technisch onderwijs, met
name 39%. Bij de academische lerarenopleiding slinkt dit percentage echter
tot 5%. Dit heeft wellicht ook te maken met de mogelijkheid om een
technische opleidingseenheid te volgen in de opleiding voor het secundair
onderwijs groep 1. 33% van de studenten die we in deze opleiding
ondervroegen, volgden ook een lerarenopleiding voor het doceren in
technische vakken zoals hout en bouw, burotica, kleding, … . En bij deze
studenten stellen we inderdaad vast dat 56% een opleiding in het technisch
onderwijs genoten heeft, terwijl bij de groep die geen technische
opleidingseenheden volgt slechts 30% afkomstig is uit het TSO. 

                                          
6 Later in dit hoofdstuk zal ook nog ingegaan worden op de gepercipieerde

slaagkansen volgens de onderwijsvorm die men volgde in het secundair
onderwijs.
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TABEL 2.14 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ONDERWIJSVORM GEVOLGD IN HET

SECUNDAIR ONDERWIJS VOLGENS LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Onderwijsvorm in secundair
onderwijs

(Initiële) lerarenopleiding ASO KSO TSO BSO N
Kleuteronderwijs 21.2 4.0 55.4 19.5 354
Lager onderwijs 48.1 1.6 47.3 3.0 503
Secundair onderwijs groep 1 53.5 3.9 38.6 3.9 482
Secundair onderwijs groep 2 91.5 4.0 4.6 0.0 503
GPB-opleiding, secundair onderwijs groep 3 40.4 3.2 34.8 21.7 411
Totaal 53.3 3.3 34.9 8.5 2253
Pearson Chi-square: 632.721
Vrijheidsgraden: 12
Sign.: 0.000

Een andere mogelijkheid bestaat erin te kijken naar de domeinen waarin
men is afgestudeerd in het secundair onderwijs. De opdeling tussen de
onderwijsvormen wordt daarbij verlaten. De meeste van deze domeinen
spreiden zich over meerdere onderwijsvormen. Uitzonderingen hierop
vormen het domein ‘algemeen secundair onderwijs’ wat alleen richtingen uit
het ASO omvat7, de domeinen ‘ballet’, ‘beeldende kunsten’ en
‘podiumkunsten’ die enkel richtingen uit het KSO omvatten en tenslotte zijn
ook de domeinen ‘tandtechnieken’ en ‘toerisme’ enkel terug te vinden in het
TSO. 

Zoals we ook reeds hierboven zagen, komt meer dan de helft van studenten
die hun eerste jaar van de lerarenopleiding volgen, uit het algemeen
secundair onderwijs (en ook het domein ‘sport’ werd door een aantal
studenten in het ASO gevolgd). Daarnaast heeft 14,5% van de studenten een
opleiding gevolgd die behoort tot het studiegebied ‘personenzorg’. Dit
studiegebied omvat onder meer richtingen als sociale en technische
wetenschappen (177 studenten of 55% van de studenten uit het
studiegebied ‘personenzorg’), bijzondere jeugdzorg (44 studenten of 14%),
verpleegaspirant (38 studenten of 12% van de studenten uit het
studiegebied ‘personenzorg’) en kinderzorg (32 studenten of 10%). Het gaat
hier dus vooral om jongeren uit het technisch onderwijs. Verder heeft 12%
van de studenten een handelsopleiding gevolgd in het secundair onderwijs
(niet in ASO). Dit zijn voornamelijk leerlingen uit de studierichtingen handel
in het TSO (90 studenten of 35% van de studenten uit het studiegebied
‘handel’), secretariaat-talen (62 studenten of 24%), boekhouden-informatica
(42 studenten of 16%), en kantooradministratie-gegevensbeheer (36
studenten of 14%). 

                                          
7 Wel omvat dit domein niet alle leerlingen uit het ASO. De leerlingen uit de

sportwetenschappen worden geklasseerd onder het domein ‘sport’.
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TABEL 2.15 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ONDERWIJSDOMEIN GEVOLGD IN HET

SECUNDAIR ONDERWIJS 

Aantal %
Algemeen secundair onderwijs 1146 52.0
Personenzorg 320 14.5
Handel 257 11.7
Mechanica-elektriciteit 105 4.8
Beeldende kunsten 63 2.9
Sport 62 2.8
Toerisme 43 2.0
Lichaamsverzorging 36 1.6
Voeding 33 1.5
Chemie 27 1.2
Land- en tuinbouw 23 1.0
Hout 20 0.9
Kleding 13 0.6
Auto 10 0.5
Grafische technieken 10 0.5
Decoratieve technieken 7 0.3
Podiumkunsten 7 0.3
Koeling en warmte 6 0.3
Bouw 5 0.2
Fotografie 3 0.1
Textiel 3 0.1
Glastechnieken 2 0.1
Tandtechnieken 2 0.1
Ballet 1 0.0
Totaal 2204 100.0

Zowel de opleidingen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs als secundair
onderwijsgroep 1, trekken de meeste leerlingen aan uit deze drie domeinen.
Maar vooral in het kleuteronderwijs is de sterke vertegenwoordiging van
leerlingen uit richtingen uit het domein ‘personenzorg’ markant. Maar liefst
41,5% van de studenten in deze opleiding heeft tijdens zijn of haar
secundaire schoolloopbaan een opleiding gevolgd in de personenzorg. Ook
de GPB-opleiding trekt heel wat studenten aan uit deze studiedomeinen,
maar kent daarnaast ook een grote aantrekkingskracht bij studenten die
een opleiding in de sector ‘mechanica-electriciteit’ volgden. Met een
getuigschrift pedagogische bekwaamheid willen ze aan de slag gaan als
praktijkleraar in het TSO en BSO. De academische lerarenopleidingen
trekken zoals eerder gezien vrijwel uitsluitend studenten uit het ASO aan. 
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TABEL 2.16 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ONDERWIJSDOMEIN GEVOLGD IN HET

SECUNDAIR ONDERWIJS VOLGENS LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Totale
groep

Kleuterond. Lager ond. Sec.ond. 
1

Sec.ond. 
2

Sec.ond. 
3

ASO 52,0 20.7 47.2 51.2 89.8 39.9
Personenzorg 14,5 41.5 18.5 10.4 0.6 7.6
Handel 11,7 18.2 20.4 11.0 2.0 7.6
Mechanica-elektriciteit 4,8 2.0 2.6 5.3 0.6 14.5
Beeldende kunsten 2,9 3.7 1.0 3.6 3.7 2.5
Sport 2,8 2.0 2.0 6.8 2.0 0.8
Toerisme 2,0 1.7 3.6 3.2 0.0 1.0
Lichaamsverzorging 1,6 2.3 0.6 0.2 0.0 6.1
Voeding 1,5 1.4 0.8 0.8 0.0 5.1
Chemie 1,2 1.4 1.2 1.7 0.6 1.3
Land- en tuinbouw 1,0 1.1 0.8 1.5 0.0 2.0
Hout 0,9 0.0 0.0 1.3 0.0 3.6
Kleding 0,6 1.4 0.2 0.8 0.2 0.5
Auto 0,5 0.0 0.2 0.4 0.0 1.8
Grafische technieken 0,5 0.6 0.2 0.8 0.0 0.8
Decoratieve technieken 0,3 0.9 0.0 0.6 0.0 0.3
Podiumkunsten 0,3 0.3 0.6 0.2 0.2 0.3
Koeling en warmte 0,3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Bouw 0,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Fotografie 0,1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5
Textiel 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
Glastechnieken 0,1 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0
Tandtechnieken 0,1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
Ballet 0,0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2204 352 496 473 490 393

We peilden bij de studenten tevens naar hun studieresultaten tijdens hun
laatste jaar in het secundair onderwijs, doorgaans het zesde of het zevende
jaar, en vroegen hen deze resultaten te vergelijken met deze van hun
toenmalige medestudenten. Vonden ze dat ze behoorden tot het eerste kwart
of met andere woorden de sterksten onder de studenten op hun school
binnen hetzelfde studiegebied? Of rekenden ze zich eerder tot het tweede,
het derde of het laatste kwart van de studenten op vlak van
studieprestaties? Ongetwijfeld is dit een vrij subjectieve manier om de
studenten te klasseren, maar ze levert ons naast de objectievere maten zoals
het bissen en aantal jaren schoolachterstand toch interessante bevindingen.
In elk geval, als deze studenten oprecht geantwoord hebben, dan behoorde
de overgrote meerderheid van hen tot de betere studenten tijdens hun
secundaire schoolloopbaan. 87% rekent zich tot het eerste of tweede kwart
van de studenten in het secundair onderwijs. En slechts 2% rekent zich tot
de 25% studenten die het slechtst presteerden. 
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TABEL 2.17 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: RESULTATEN IN HET LAATSTE JAAR

SECUNDAIR ONDERWIJS IN VEREGELIJKING MET LEERLINGEN VAN DE SCHOOL IN DEZELFDE

STUDIERICHTING NAARGELANG GEVOLGDE ONDERWIJSVORM (PERCENTAGES)

Plaatsing studieresultaten laatste
jaar S.O.

Onderwijsvorm S.O. 1e 
kwart

2e
kwart

3e
kwart

4e
kwart

N

ASO/KSO 43.4 41.2 13.3 2.1 1266
TSO 46.7 42.9 9.4 1.0 780
BSO 66.7 27.0 4.2 2.1 189
Totaal 46.5 40.6 11.1 1.7 2235
Pearson Chi-square: 47.877
Vrijheidsgraden: 6
Sign.: 0.000

Wel onderscheiden de studenten die beroepsonderwijs gevolgd hebben zich
merkelijk van de studenten afkomstig uit ASO-, KSO- of TSO-richtingen.
Voor de personen die uit het beroepsonderwijs komen, geldt nog meer dat zij
de betere studenten waren: twee derde van hen plaatst zich bij het eerste
kwart van de studenten qua studieresultaten. De studenten afkomstig uit
het TSO onderscheiden zich echter nauwelijks van de ASO/KSO-studenten.

Er zijn ook verschillen tussen de studenten uit de vijf lerarenopleidingen. Zo
zijn bij de academische opleidingen de studenten meer van mening dat ze
tot de 25% studenten met de beste resultaten behoorden in het secundair
onderwijs. Maar toch zien we voor elk van de opleidingen dat 84 à 90 % van
de studenten zich tot de betere helft van de studenten uit hun studiegebied
rekenden.

TABEL 2.18 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: RESULTATEN IN HET LAATSTE JAAR

SECUNDAIR ONDERWIJS IN VEREGELIJKING MET LEERLINGEN VAN DE SCHOOL IN DEZELFDE

STUDIERICHTING NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Plaatsing studieresultaten laatste
jaar S.O.

(Initiële) lerarenopleiding 1e 
kwart

2e
kwart

3e
kwart

4e
kwart

N

Kleuteronderwijs 43.6 39.9 14.2 2.3 353
Lager onderwijs 40.6 47.6 10.2 1.6 500
Secundair onderwijs groep 1 42.1 42.3 13.1 2.5 475
Secundair onderwijs groep 2 56.4 32.4 10.0 1.2 500
GPB-opleiding, secundair onderwijs groep 3 49.4 40.6 8.8 1.2 409
Totaal 46.5 40.6 11.1 1.7 2237
Pearson Chi-square: 43.519
Vrijheidsgraden: 12
Sign.: 0.000

Eveneens blijken de studenten uit de lerarenopleiding vrij gemotiveerde
studenten geweest te zijn tijdens hun secundaire schoolloopbaan. 64% van
hen ging graag tot heel graag naar school in het secundair onderwijs. 9%
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ging niet zo graag naar school en voor slechts 5% bleek het secundair
schoolleven een ware tragedie te vormen.

 

TABEL 2.19 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: HOE GRAAG GING MEN NAAR SCHOOL IN

SECUNDAIR ONDERWIJS?

Aantal %
Helemaal niet graag 103 4.6
Eerder niet graag 194 8.6
Tussenin 509 22.6
Eerder graag 937 41.7
Heel graag 506 22.5
Totaal 2249 100.0

Hierbij is er geen verschil tussen de vijf soorten lerarenopleiding. Allen
tellen ze leerlingen die vrij gemotiveerd waren in het secundair onderwijs. 

TABEL 2.20 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ’HOE GRAAG GING MEN NAAR SCHOOL IN

SECUNDAIR ONDERWIJS?’ NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

studieplezier laatste jaar S.O.
(Initiële) lerarenopleiding Helemaal

niet
graag

Niet
graag

Tussen-
in

Graag Heel
graag

N

Kleuteronderwijs 5.4 9.7 22.7 38.6 23.6 352
Lager onderwijs 5.6 8.4 23.7 42.0 20.3 502
Secundair onderwijs groep 1 4.4 10.2 23.8 42.0 19.6 479
Secundair onderwijs groep 2 4.4 8.4 17.1 43.6 26.5 502
GPB-opleiding, sec. ond. groep 3 3.1 6.5 26.6 41.1 22.7 414
Totaal 4.6 8.6 22.6 41.7 22.5 2249
Pearson Chi-square: 25.595
Vrijheidsgraden: 16
Sign.: 0.060

Tot zover de eerder subjectieve maten voor de secundaire schoolloopbaan.
We wensten echter ook een aantal harde feiten te kennen. Aan de hand van
een schema peilden we naar hun volledige schoolloopbaan in het secundair
onderwijs (zie vragenlijst studenten in de bijlagen). Op die manier konden
we perfect nagaan hoe vaak de respondenten in secundair gebist hadden,
een b- of c-attest behaalden en tevens konden we de jaren
schoolachterstand opgelopen in het secundair onderwijs berekenen.

De studenten die we aantroffen in het eerste jaar van de lerarenopleidingen,
blijken over het algemeen een vrij regelmatige schoolloopbaan gekend te
hebben in het secundair onderwijs. 64% van de ondervraagde studenten
heeft nooit een b- of c-attest behaald; 73,5% heeft nooit een b-attest behaald
en 85% heeft nooit een c-attest behaald. 
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TABEL 2.21 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: AANTAL B- EN C-ATTESTEN BEHAALD IN

SECUNDAIR ONDERWIJS (PERCENTAGES) (N=2256)

Aantal b-attesten c-attesten
0 73.5 85.0
1 21.3 12.8
2 4.2 2.1
3 0.8 0.1
4 0.1 0.0
Totaal 100.0 100.0

Zo op zich vertellen deze cijfers uiteraard weinig. We vergeleken daarom het
percentage studenten van de lerarenopleiding dat ooit een c-attest behaald
had in het secundair onderwijs met het percentage bij zesdejaarsstudenten
van het secundair onderwijs die we tijdens het schooljaar 1999-2000
ondervroegen. Omdat zittenblijven sterk verschilt naargelang de
onderwijsvorm waarin men afstudeert in het secundair onderwijs, brachten
we deze ook in rekening. Voor elk van de onderwijsvormen stellen we vast
dat het percentage studenten dat ooit een c-attest behaalde lager ligt bij de
studenten uit de lerarenopleiding dan bij de studenten uit het zesde jaar
van het secundair onderwijs. De grootste verschillen treffen we aan bij
studenten die in het secundair onderwijs een beroepsopleiding volgden. Het
gaat daarbij duidelijk om de sterkere studenten. Bovendien dienen we hier
nog één belangrijke bedenking bij te plaatsen: de studenten uit de
lerarenopleiding hebben reeds hun opleiding voltooid; de studenten uit het
6e jaar daarentegen niet en zouden ook nog in het jaar van de bevraging een
c-attest kunnen behalen. Het percentage c-attesten in het 6e jaar secundair
onderwijs is dus een lichte onderschatting van het percentage c-attesten dat
behaald wordt in het secundair onderwijs. Opgedeeld naar onderwijsvorm
en op basis van het aantal behaalde c-attesten, is het dus zeker niet zo dat
de zwakkere studenten opteren voor een opleiding tot leraar. Er mogen dan
wel verhoudingsgewijs meer BSO-studenten in de opleiding voor het
kleuteronderwijs en de GPB-opleiding zitten, dit betekent nog niet dat deze
studenten de lerarenopleiding niet aankunnen. Daarover kunnen we pas
meer uitsluitsel geven als we de secundaire schoolloopbaan bekijken van de
gediplomeerden.
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TABEL 2.22 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: PERCENTAGE DAT NOOIT EEN C-ATTEST

BEHAALDE IN SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR ONDERWIJSVORM, EEN VERGELIJKING TUSSEN

EERSTEJAARS VAN DE LERARENOPLEIDING EN ZESDEJAARS VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Onderwijsvorm in S.O. Studenten 
Lerarenopleiding

1e jaar

Studenten
Sec. Ond.

6e jaar
ASO 91.3 87.7
KSO 68.9 65.7
TSO 77.9 73.9
BSO 80.7 73.1
Totale groep 85.0 79.4
N 2253 6453

Tenslotte vergeleken we ook hier de studenten uit de verschillende
opleidingen met elkaar. De meest regelmatige studenten uit het secundair
onderwijs zijn duidelijk de studenten uit de academische lerarenopleiding
(secundair onderwijs groep 2). Zij hebben in vergelijking met de anderen
minder vaak een c-attest of een b-attest behaald. Dit is ook weinig
verwonderlijk. Het gaat ten eerste om studenten die studeren voor een
licentiaatsdiploma, een hoger niveau dan in de andere lerarenopleidingen.
Bovendien heeft er hier reeds een eerste selectie plaatsgevonden van de
studenten. De studenten hebben allemaal al minstens 2 jaar universitair of
de eerste cyclus van het hoger onderwijs achter de rug. Bij de studenten uit
de lerarenopleiding binnen het hoger onderwijs van 1 cyclus stellen we
evenwel ook verschillen vast. De eerstejaarsstudenten van de
lerarenopleiding tot kleuteronderwijzer hebben merkelijk minder vaak een
regelmatige schoolloopbaan achter de rug dan de studenten uit de
lerarenopleidingen voor het lager onderwijs en het secundair onderwijs
groep 1. Dit is uitsluitend te wijten aan het aantal b-attesten. Zij zijn vaker
via b-attesten afgedaald naar het technisch of beroepsonderwijs.
Daarentegen wat het aantal c-attesten betreft scoren ze evengoed als de
twee andere opleidingen op de hogescholen, ze doen het zelfs lichtjes beter
en behaalden minder c-attesten tijdens het secundair onderwijs. De
studenten uit de GPB-opleiding blijken zowat de doorsnee te vormen van de
studenten van de lerarenopleiding, ze behaalden iets meer c-attesten in hun
secundaire schoolloopbaan maar iets minder b-attesten.
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TABEL 2.23 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: REGELMAAT SCHOOLLOOPBAAN (= ENKEL

A-ATTESTEN BEHAALD) IN SECUNDAIR ONDERWIJS NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING

(PERCENTAGES)

(initiële) lerarenopleiding Regelmatige
schoolloopbaan

in S.O.

Geen
c-attesten

Geen
b-attesten

N

Kleuteronderwijs 48.9 85.3 55.4 354
Lager onderwijs 60.8 83.3 70.8 503
Secundair onderwijs groep 1 57.3 80.3 68.5 482
Secundair onderwijs groep 2 86.3 94.6 90.9 503
GPB-opleiding sec. ond. groep 3 63.0 80.4 77.3 414
Totaal 64.3 85.0 73.5 2256
Pearson Chi-square: 
Vrijheidsgraden: 
Sign.: 

155.866
4

0.000

52.843
4

0.000

148.924
4

0.000

2.3.2 Schoolloopbaan in het hoger onderwijs

Volgens sommigen zou onderwijs een tweede keuze zijn. Jacques Perquy
stelt dat hierover geen gegevens bestaan, maar persoonlijk denkt hij dat dit
probleem overroepen is  (Demeulenaere, 2000).

Om dit na te gaan bekeken we ten eerste of men ooit reeds een andere
lerarenopleiding aangevat had die men niet tot een succesvol einde heeft
volbracht. Daarbij gaat het echter slechts om een kleine minderheid. Voor
95% van de respondenten is dit de eerste keer dat men een lerarenopleiding
volgt. Bijna 3,7% waagde zich reeds eerder aan een lerarenopleiding voor het
lager onderwijs of voor het secundair onderwijs groep 1 maar faalde daarbij.

TABEL 2.24 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: ONVOLTOOIDE STUDIES IN HET HOGER

ONDERWIJS (FREQUENTIEVERDELINGEN )

Heeft men in het verleden ooit een andere lerarenopleiding gestart
die men niet voltooid heeft?

Aantal %

Neen, dit is de eerste keer dat ik een lerarenopleiding volg 2141 95.2
Ja, een lerarenopleiding kleuteronderwijs 6 0.3
Ja, een lerarenopleiding lager onderwijs 48 2.1
Ja, een lerarenopleiding sec. ond. groep 1 35 1.6
Ja, een ILAN-opleiding 3 0.1
Ja, een academische lerarenopleiding 13 0.6
Ja, een GPB-opleiding 3 0.1
Totaal 2249 100.0

Uiteraard hangt dit sterk samen met de huidige lerarenopleiding die men
volgt. Het gaat voornamelijk om studenten van de hogeschoolopleidingen en
de centra voor volwassenenonderwijs. Bij de studenten van de academische
lerarenopleiding gaat het om slechts 6 personen (3 universitairen en 3
studenten van het hoger onderwijs buiten de universiteit van 2 cycli).
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Studenten uit de opleiding tot kleuteronderwijs hebben het vaakst reeds een
andere lerarenopleiding gevolgd die ze niet beëindigden. Steeds ging het
daarbij om een opleiding op het niveau van hoger onderwijs van 1 cyclus en
voornamelijk dan om de opleiding tot het lager onderwijs. Ook bij de
studenten uit de opleiding tot onderwijzer voor het lager onderwijs ging het
veelal om een opleiding op het niveau van hogescholen en daarbij meestal
om een opleiding voor secundair onderwijs groep 1. Toch gaat het niet altijd
om een lerarenopleiding voor een hoger onderwijsniveau wanneer men reeds
eerder een lerarenopleiding volgde en deze niet voltooide. Van de studenten
die een lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 1 volgen en die
vroeger reeds een andere lerarenopleiding volgden, gaat het bij de helft van
de cases om een opleiding tot onderwijzer voor het kleuter- of lager
onderwijs. En ook bij de GPB-opleiding vinden we studenten terug die reeds
eerder probeerden om een opleiding voor kleuteronderwijzer of leraar lager
onderwijs te volgen. Het gaat evenwel steeds om kleine aantallen en de
belangrijkste vaststelling blijft hier dat het overgrote deel van de studenten
voor de eerste maal een lerarenopleiding aanvat.

TABEL 2.25 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: ONVOLTOOIDE STUDIES IN HET HOGER

ONDERWIJS NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

(initiële) lerarenopleiding die men reeds eerder
startte 

Huidige lerarenopleiding Kleuter Lager Sec.
Ond.

Groep 1

ILAN Univ. GPB N

Kleuteronderwijs 0.0 82.1 17.9 0.0 0.0 0.0 39
Lager onderwijs 10.0 0.0 85.0 0.0 5.0 0.0 20
Secundair onderwijs groep 1 4.8 47.6 0.0 14.3 19.0 14.3 21
Secundair onderwijs groep 2 (ILAN) 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 3
Secundair onderwijs groep 2 (univ.) 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 3
GPB-opleiding sec. ond. groep 3 9.1 22.7 31.8 0.0 36.4 0.0 22
Totaal 5.6 44.4 32.4 2.8 12.0 2.8
Pearson chi-square: 104.165
Df: 25
Sign.: 0.000

Voor 45% van de ondervraagde studenten uit de lerarenopleiding was het
tevens het eerste jaar in het hoger onderwijs. Uiteraard is dit beeld een
vertekend beeld. Immers voor studenten uit de lerarenopleiding voor
secundair onderwijs groep 2, is het uitgesloten dat het jaar van de
ondervraging het eerste jaar hoger onderwijs vormde. Bovendien kan men
reeds een opleiding voltooid hebben. Het betekent dan ook niet dat de
studenten die reeds voor 2002-2003 gestart waren in het hoger onderwijs
reeds een mislukte poging in het hoger onderwijs achter de rug hebben.
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TABEL 2.26 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: AANVANGSJAAR IN HET HOGER ONDERWIJS

(FREQUENTIEVERDELINGEN)

Aanvangsjaar hoger onderwijs Aantal %
2002-2003 1020 45.4
2001-2002 341 15.2
2000-2001 214 9.5
1999-2000 100 4.4
1998-1999 168 7.5
1997-1998 115 5.1
1996-1997 60 2.7
1995-1996 30 1.3
1994-1995 37 1.6
1990-1991 -> 1993-1994 59 2.6
1980-1981 -> 1989-1990 84 3.7
1970-1971 -> 1979-1980 20 0.9
1967-1968 1 0.0
Totaal 2249 100.0

Interessanter is dan ook om bijvoorbeeld te kijken naar het aantal keer dat
men reeds een negatief verdict gehad heeft in het hoger onderwijs. 65% van
de ondervraagde studenten heeft tot op heden nog geen negatief verdict
gehad in het hoger onderwijs. Let wel, we maakten hierbij geen opsplitsing
naar eerste of tweede zit. Zowel de studenten die in eerste zit als de
studenten die in tweede zit een positief advies kregen, worden beschouwd
als studenten die hun jaar tot een succesvol einde brachten. Bij twee derde
van de studenten blijft het beperkt tot 1 of 2 mislukkingen en slechts 1,5%
kende reeds meerdere mislukte jaren in het hoger onderwijs. 

TABEL 2.27 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: AANTAL KEREN GEBUISD IN HET HOGER

ONDERWIJS

Aantal keer gebuisd in hoger onderwijs Aantal %
0 keer 1459 65.1
1 keer 591 26.4
2 keer 157 7.0
3 keer 25 1.1
4 keer 6 0.3
5 keer 2 0.1
Totaal 2240 100.0

Om na te gaan of de lerarenopleiding inderdaad voor velen een tweede keuze
is, keken we tevens naar eerder aangevatte en niet voltooide opleidingen op
het niveau van het hoger onderwijs. De opleidingen in het hoger onderwijs
die men wel tot een goed einde bracht, rekenen we hier dus niet mee. We
bekijken dit eerst voor de groep in zijn totaliteit. Nadien bekijken we dit voor
de verschillende soorten lerarenopleidingen. De lerarenopleiding voor het
secundair onderwijs groep 2 en 3 bekijken we niet apart, omdat deze
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informatie minder relevant is vermits het hier om aanvullende opleidingen
gaat. 

Bekijken we de totale steekproef, dan stellen we vast dat voor het overgrote
deel van de studenten de lerarenopleiding wel degelijk de eerste keuze bleek
te zijn. Toch ondernam 22,6% van de studenten voordien een poging om een
andere opleiding op het niveau van het hoger onderwijs te volgen, welke
evenwel mislukte. De opleidingen die deze studenten eerst volgden, zijn heel
divers (zie tabel 28).

Van de studenten uit de opleiding voor het kleuteronderwijs startte 21%
tevergeefs eerst aan een andere opleiding na het afstuderen in het secundair
onderwijs. Wel was dit voor 8% een andere lerarenopleiding (6% in de
opleiding voor het lager onderwijs en 2% in de opleiding voor secundair
onderwijs groep 2). Laten we de andere lerarenopleidingen buiten
beschouwing dan betekent dit dat voor 14% van de studenten uit het
kleuteronderwijs de initiële lerarenopleiding niet hun eerste keus voor hoger
onderwijs was. De opleidingen waaruit deze studenten komen, is heel
divers. 

De opleiding tot onderwijzer voor het lager onderwijs kent ongeveer een
gelijk aantal studenten dat eerst een andere opleiding startte. 21,5% begon
ooit een andere opleiding op het niveau van hoger onderwijs en bracht deze
niet tot een goed einde. De groep die hier eerder een andere lerarenopleiding
volgde is evenwel kleiner. 2% ondernam al eerder een poging om de initiële
lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs of voor het secundair onderwijs
groep 1 te volgen. Een vrij grote groep studenten (6%) faalde eerst in een
opleiding binnen het domein ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’ op
het niveau van hoger onderwijs buiten de universiteit. Voorbeelden van
studies die hieronder vallen zijn boekhouden, secretariaat-talen en
informatica.

De lerarenopleiding voor het secundair onderwijs groep 1 blijkt veel meer
dan de opleidingen voor kleuter- en lager onderwijs een tweede keus te zijn.
35,5% van de studenten opteerde eerst voor een andere opleiding en dit
voornamelijk op universitair niveau. Een groot deel daarvan ondernam eerst
een poging om talen te studeren op universitair niveau, maar ook uit
richtingen zoals rechten, kinesitherapie, politieke en sociale wetenschappen
en biologische wetenschappen komen studenten. Ook hier komen heel wat
studenten (5,5%) uit opleidingen binnen het domein handelswetenschappen
en bedrijfskunde uit het hoger onderwijs buiten de universiteit.
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TABEL 2.28 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: VOORAFGAANDE ONVOLTOOIDE STUDIES BIJ

INSTROOM

Aantal %
Geen mislukte opleiding 1725 77.7
Handelswetenschappen en bedrijfskunde (hogeschool) 72 3.3
Initiële lerarenopleiding lager onderwijs/ onderwijzer 36 1.6
Taal- en letterkunde (universitair) 34 1.5
Gezondheidszorg (vb. Logopedie, ergotherapie, verpleegkunde)
(hogeschool)

24 1.1

Industriële wetenschappen en technologie (hogeschool) 23 1.0
Rechten, notariaat en criminologie (universitair) 22 1.0
Sociaal-agogisch werk (hogeschool) 22 1.0
Initiële lerarenopleiding sec. Onderwijs groep1/ regentaat 17 0.8
Architectuur (hogeschool) 19 0.9
Politieke en sociale wetenschappen (ook communicatie)
(hogeschool)

18 0.8

Econ. en toeg. economische wetenschappen (universitair) 17 0.8
Toegepaste biologische wetenschappen (universitair) 15 0.7
Lichamelijke opvoeding, revalidatiewet. en kine (universitair) 13 0.6
Psychologische wetenschappen (universitair) 11 0.5
Geneeskunde (universitair) 10 0.5
Wetenschappen (universitair) 10 0.5
Toegepaste taalkunde (hogeschool) 10 0.5
Pedagogische wetenschappen (universitair) 9 0.4
Academische lerarenopleiding, aggregaat (universitair)) 8 0.4
Geschiedenis (universitair) 8 0.4
Audiovisuele en beeldende kunst (hogeschool) 8 0.4
Productontwikkeling (hogeschool) 7 0.3
Archeologie en kunstwetenschappen (universitair) 6 0.3
Initiële lerarenopleiding kleuteronderwijs 5 0.2
Toegepaste wetenschappen (universitair) 4 0.2
Diergeneeskunde (universitair) 3 0.1
Sociale gezondheidswetenschappen (universitair) 3 0.1
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen (universitair) 3 0.1
Muziek en dramatische kunst (hogeschool)) 3 0.1
Farmaceutische wetenschappen (universitair) 1 0.1
Biotechniek (hogeschool) 1 0.1
Vorige opleiding onbekend 51 2.3
Totaal 2218 100.0
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FIGUUR 2.1 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: VOORAFGAANDE ONVOLTOOIDE STUDIES BIJ

INSTROOM IN DE LERARENOPLEIDING VOOR HET KLEUTERONDERWIJS

Kleuteronderwijs
N = 354
100%

Rechtstreekse instroom
N= 280 (79,1%)

ILO lager onderwijs
N=22 (6,2%)

Gezondheidszorg
N=8 (2,3%)

ILO secundair onderwijs
N=6 (1,7%)

Handelswetenschappen en bedrijfskunde
N=6 (1,7%)

Sociaal-agogisch werk
N=6 (1,7%)

Industriële wetenschappen & technologie
N=4 (1,1%)

Psychologische wetenschappen
N=3 (0,8%)

Architectuur
N=2 (0,6%)

Productontwikkeling
N=2 (0,6%)

Toegepaste taalkunde
N=2 (0,6%)

Economische toegepaste economische
wetenschappen / N=1 (0,3%)

Politieke en sociale wetenschappen
N=1 (0,3%)

Pedagogische wetenschappen
N=1 (0,3%)

Rechten, notariaat en criminologie
N=1 (0,3%)

Taal- en letterkunde
N=1 (0,3%)

Audiovisuele en beeldende kunst
N=1 (0,3%)

Muziek en dramatische kunst
N=1 (0,3%)
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FIGUUR 2.2 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: VOORAFGAANDE ONVOLTOOIDE STUDIES BIJ

INSTROOM IN DE LERARENOPLEIDING VOOR HET LAGER ONDERWIJS

Lager onderwijs
N = 498
100%

Rechtstreekse instroom/N= 391 (78,5%)

Taal en letterkunde/N=5 (1,0%)

Toegepaste taalkunde/N=4 (0,8%)

Politieke en sociale wetenschappen
N=4 (0,8%)

Rechten, notariaat en criminologie
N=4 (0,8%)

Academische lerarenopleiding/N=2 (0,4%)

Psychologische wetenschappen
N=3 (0,6%)

Wetenschappen/N=2 (0,4%)

Economische en toegepaste economische
wetenschappen /N=1 (0,2%)

Geneeskunde/N=1 (0,2%)

Lichamelijke opvoeding en kine
N=1 (0,2%)

Geschiedenis/N=1 (0,2%)

Toegepaste biologische wetenschappen
N=1 (0,2%)

Toegepaste wetenschappen/N=1 (0,2%)

Industriële wetenschappen/N=4 (0,8%)

Muziek en dramatische kunst/N=1 (0,2%)

Handelswetenschappen en
bedrijfskunde/N= 29 (5,8%)

ILO secundair onderwijs, groep 1/N= 9
(1,8%)

Gezondheidszorg/N= 7 (1,4%)

Sociaal agogisch werk/N= 7 (1,4%)

Pedagogische wetenschappen/N=4 (0,8%)

Productontwikkeling/N=1 (0,2%)

Architectuur/N=4 (0,8%)

ILO kleuteronderwijs/N=2 (0,4%)
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FIGUUR 2.3 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: VOORAFGAANDE ONVOLTOOIDE STUDIES BIJ

INSTROOM IN DE LERARENOPLEIDING VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS GROEP 1

Secundair ond.,
groep 1
N = 470 (100%)

Rechtstreekse instroom/N= 303 (64,5%)

Taal- en letterkunde/N= 19 (3,9%)

Rechten, notariaat en criminologie
N= 11 (2,3%)
Lichamelijke opvoeding en kine
N= 9 (1,9%)

Politieke en sociale wetenschappen
N= 7 (1,5%)
Wetenschappen/ N= 7 (1,5%)

Audiovisuele en beeldende kunst
N= 7 (1,5%)
Economische en toegepaste economische
wetenschappen/N= 6 (1,2%)

Geschiedenis/ N= 6 (1,2%)

Pedagogische wetenschappen/N= 3 (0,6%)

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
N= 3 (0,6%)

Architectuur / N= 5 (1,0%)

Handelswetenschappen en bedrijfskunde/
N= 26 (5,5%)

Archeologie en kunstwetenschappen
N= 2 (0,4%)

Toegepaste taalkunde/ N= 3 (0,6%)

Industriële wetenschappen
N= 8 (1,7%)

Geneeskunde/N= 1 (0,2%)

Psychologische wetenschappen
N= 1 (0,2%)

Productontwikkeling /N= 2 (0,4%)

ILO lager onderwijs/N= 9 (1,9%)

Toegepaste biologische wetenschappen
N= 6 (1,2%)

Gezondheidszorg/N= 3 (0,6%)

Sociaal-agogisch werk/N= 3 (0,6%)

Diergeneeskunde/N= 1 (0,2%)

Sociale gezondheidswetenschappen
N= 1 (0,2%)
Biotechniek/N= 1 (0,2%)

Muziek en dramatische kunst/N= 1 (0,2%)
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Wat betreft hun slaagkansen in de lerarenopleiding is ongeveer de helft
(52,5%) van de studenten overtuigd dat ze de lerarenopleiding zullen
voltooien. 37% is er vrijwel zeker van dat ze bovendien dit jaar zullen slagen
in het eerste jaar van de lerarenopleiding. Toch rijzen er ook bij heel wat
studenten onzekerheden als hen gevraagd wordt of ze de lerarenopleiding
tot een goed einde zullen volbrengen. 12% van de studenten denkt minder
dan 50% kans te hebben om hierin te slagen en 21% vermoedt minder dan
50% kans te hebben om ook dit jaar tot een goed einde te brengen. 

TABEL 2.29 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: GEPERCIPIEERDE SLAAGKANSEN,

FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Kans dat men dit jaar
 zal slagen

Kans dat men de
lerarenopleiding zal voltooien

0-25% 6.8 3.4
26-50% 13.8 8.6
51-75% 42.1 35.4
76-100% 37.2 52.5
N 2238 2248

Belangrijk is bovendien de vaststelling dat studenten die tijdens het
secundair onderwijs algemeen secundair onderwijs gevolgd hebben de kans
groter achten dat ze het jaar succesvol zullen afsluiten alsook de opleiding
tot een succesvol einde brengen. Leerlingen uit het BSO achten deze kans
kleiner. Zo stelt bijvoorbeeld 48% van de studenten afkomstig uit een ASO-
richting dat ze met 76 à 100% zekerheid op het einde van het jaar zullen
slagen, bij leerlingen afkomstig uit het BSO denkt slechts 23% dat ze met 76
à 100% zekerheid zullen slagen. 
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TABEL 2.30 SCHOOLLOOPBAAN IN HET HOGER ONDERWIJS: GEPERCIPIEERDE SLAAGKANSEN NAAR

ONDERWIJSVORM GEVOLGD IN SECUNDAIR ONDERWIJS (PERCENTAGES)

Onderwijsvorm eigen inschatting slaagkans dit jaar N
0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

ASO 8.0 7.9 36.2 47.9 1188
KSO 5.5 13.7 47.9 32.9 73
TSO 5.9 20.8 48.5 24.9 784
BSO 4.2 22.1 51.1 22.6 190
Totale groep 6.8 13.8 42.1 37.2 2235
Pearson chi-square: 173.884
Df: 9
Sign.: 0.000

eigen inschatting kans op voltooien van de lerarenopleiding N
0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

ASO 2.9 5.4 30.3 61.5 1196
KSO 4.1 11.0 30.1 54.8 73
TSO 4.1 12.1 41.7 42.2 785
BSO 3.7 14.1 44.0 38.2 191
Totale groep 3.4 8.6 35.4 52.5 2245
Pearson chi-square: 98.787
Df: 9
Sign.: 0.000

2.4 Visie op onderwijs en maatschappij

Het onderwijs wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe
onderwijskundige ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen. Door
zijn opdracht komt de leraar dagelijks in contact met maatschappelijke
fenomenen zoals de integratieproblematiek, drugs, nieuwe gezinsstructuren,
de impact van de massamedia, enz. in de beleidsnota 2000-2004 van de
Vlaamse minister voor Onderwijs wordt daarom gesteld dat de Vlaamse
regering bij de evaluatie en aanpassing van de lerarenopleiding rekening zal
houden met deze emancipatorische en leerlinggerichte opdracht van de
leerkracht in een evoluerende maatschappij. Onderwijs moet dan ook
aandacht schenken aan de ontwikkeling van maatschappelijke attitudes en
dient af te stappen van vakgerichte benaderingen en zal meer leerlinggericht
moeten werken.

Deze profielschets van de studenten van de lerarenopleiding zou dan ook
niet volledig zijn, als we niet zouden stil staan bij een aantal relevante
attitudes. Enerzijds zullen we daarbij kijken naar deze studenten hun visie
ten aanzien van onderwijs. Stellen zij een leerlinggerichte benadering dan
wel een vakgerichte benadering voorop ? Anderzijds zullen we aandacht
schenken aan hun attitudes ten aanzien van maatschappelijke fenomenen.
We peilen naar hun mate van verdraagzaamheid ten opzichte van vreemde



78

culturen, solidariteit, hun democratische ingesteldheid en of ze al dan niet
autoritair zijn ingesteld.

2.4.1 Visie op onderwijs

Jongeren die de schoolbanken verlaten moeten polyvalent zijn. Vroeger
volstond het dat je aan het einde van je schoolloopbaan over de nodig
kennis of kunde beschikte. Als je je vak kende, kon je zo een bedrijf
binnenwandelen (Devos, 1995; Elchardus, 1994). De moderne samenleving
is echter veel complexer en daardoor ook veeleisender geworden. Bedrijven
moeten rekening houden met veranderingen op hun werkdomein en meer
algemeen in de samenleving. Van hun werknemers verlangen ze daarom ook
creativiteit, aanpassingsvermogen, bereidheid tot permanente vorming, … .
Kennis wordt daardoor minder belangrijk, vaardigheden en attitudes worden
des te belangrijker. Bovendien kan men in het onderwijs niet omheen de
nieuwe maatschappelijke tendensen en problemen die de kop op steken. De
gezinssituatie is bijvoorbeeld bij heel wat leerlingen drastisch anders dan
pakweg 20 jaar geleden; kinderen komen vaker uit gebroken gezinnen. Al
vrij vroeg kunnen leerlingen in contact komen met maatschappelijke
problemen zoals drugs- of alcoholverslaving. Ons onderwijs kent meer
migranten die een specifieke begeleiding dienen te krijgen. En ga zo maar
verder. Door deze veranderende samenleving moet het onderwijs wel meer
leerlinggericht gaan werken en de nodige aandacht schenken aan psycho-
sociale begeleiding.

We wensten daarom na te gaan hoe de pas begonnen studenten uit de
lerarenopleiding staan tegenover hun onderwijsopdracht. Hechten zij vooral
belang aan een persoonsgerichte aanpak of eerder aan een vakgerichte
aanpak? We maken hiervoor gebruik van twee schalen die door Prick
werden ontwikkeld om de vakgerichtheid en persoonsgerichtheid van
leraren in kaart te brengen (Prick, 1983). 

2.4.1.1 Vakgerichtheid

De oorspronkelijke schaal voor vakgerichtheid bestond uit 14 items. We
kortten ze in tot 10 uitspraken. Eén van de uitspraken bleek evenwel niet
echt samen te hangen met de overige 9 items. Het gaat om de uitspraak
“Veranderingen in het onderwijs zijn vrijwel nooit verbeteringen”. We sluiten
ons aan bij de Jong en van de Kamp die stellen dat deze uitspraak beter
thuishoort bij het begrip vernieuwingsgezindheid (de Jong & van de Kamp,
2000). Leerkrachten die hoog scoren op de schaal voor vakgerichtheid zien
de taak van de leerkracht voornamelijk als het overbrengen van vakkennis
en vinden dat men daartoe zo rationeel mogelijk moet handelen en een
zekere afstand houden tegenover de leerlingen. 
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Over het algemeen zijn de studenten nogal verdeeld over deze uitspraken.
De studenten vinden wel dat je als leraar steeds ernaar moet streven zo
rationeel mogelijk te handelen, 52% van de studenten gaat akkoord met
deze uitspraak. Maar dit betekent geenszins dat je als leraar je eigen
emoties niet mag tonen of dat je je persoonlijke opvattingen niet mag
overbrengen aan je leerlingen. Over een aantal uitspraken zijn de meningen
van de studenten sterk uiteenlopend. Zo vindt 37,5% van de respondenten
dat het bijbrengen van een vak toch nog steeds de belangrijkste taak is van
een leraar. Daarnaast twijfelt echter 31% aan de juistheid van deze stelling
en verwerpt een andere 31% deze stelling volledig. Ook over de afstand die
er zou moeten zijn tussen leraars en hun leerlingen zijn de meningen
verdeeld, evenals over het belang dat gehecht moet worden aan het boeken
van goede resultaten dan wel de eigen populariteit bij de leerlingen. 

Op basis van deze uitspraken construeerden we een honderdpuntenschaal,
waarbij een score dicht bij 100 wijst op een zeer vakgerichte benadering en
een score dicht bij 0 op een allesbehalve vakgerichte benadering (de
technische details van de schaalconstructies zijn opgenomen in bijlage 5).
Ook de gemiddelde score op deze schaal, doet vermoeden dat een
vakgerichte benadering lang niet bij iedereen in goede aarde valt. De
gemiddelde score op de schaal voor vakgerichtheid bedraagt immers 48 op
100.

TABEL 2.31 VAKGERICHTHEID: FREQUENTIEVERDELINGEN ALGEMEEN (IN PERCENTAGES)

Items - -/+ + Missing
Leerlingen hebben met de persoonlijke opvattingen van
leraren niets te maken.

44.4 41.2 14.4 1.0

Als leraar moet je ernaar streven altijd zo rationeel
mogelijk te handelen.

15.9 31.8 52.3 0.8

Ik vind dat er een zekere afstand dient te zijn tussen
leraar en leerling.

26.7 34.4 38.9 0.7

Ik vind dat veel leraren een overdreven begrip tonen voor
het gedrag van bepaalde leerlingen. 

41.2 42.2 16.6 0.6

Als leraar moet je je emoties niet tonen. 55.9 29.5 14.7 0.7
De belangrijkste taak als leraar is leerlingen een vak bij te
brengen.

31.2 31.3 37.5 0.8

Het is belangrijker dat leerlingen goede resultaten boeken,
dan dat ze de leraar aardig vinden.

23.4 37.7 38.9 0.5

Voor een leerkracht is vakkennis belangrijker dan kennis
van de didactiek en psychologie.

41.8 43.1 15.1 0.9

Als ze de kans krijgen, zullen leerlingen altijd een loopje
met de leraar nemen.

31.0 43.5 25.5 1.1

- (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord

2.4.1.2 Persoonsgerichtheid

Ook voor het in kaart brengen van een persoonsgerichte benadering
gebruikte Prick 14 uitspraken (zie bijlage 5 voor technische details). Wij
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kortten deze eveneens in tot 10 items. Leerkrachten die hoog scoren op deze
schaal stellen vooral de ontplooiing van het individu centraal, hierbij gaat
het zowel om de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen als van de
leerkracht zelf. Uit tabel 32 blijkt overduidelijk dat deze persoonsgerichte
benadering op heel wat meer instemming kan rekenen dan de vakgerichte
benadering. Het percentage personen dat akkoord gaat met de stelling loopt
van 69,5%  tot 94%. Het gros van de studenten uit de lerarenopleiding is
overtuigd dat het belangrijk is tijd te maken voor de persoonlijke problemen
van leerlingen, hecht veel belang aan wederzijds vertrouwen en vindt het
boeiend en bevredigend de leerlingen op hun weg naar zelfstandigheid en
volwassenheid te helpen. Ook de gemiddelde score op deze schaal maakt
duidelijk dat deze persoonsgerichte benaderingen volgens de meerderheid
de enige juiste benadering is. Gemiddeld scoren de responden 78 op deze
100-puntenschaal.

TABEL 2.32 PERSOONSGERICHTHEID: FREQUENTIEVERDELINGEN ALGEMEEN (IN PERCENTAGES)

Items - -/+ + Missing
De belangrijkste taak als leraar is jongeren te begeleiden
op hun weg naar volwassenheid.

3.0 14.8 82.2 0.4

Als leraar moet je een confrontatie met jezelf niet uit de
weg gaan.

2.5 16.9 80.6 0.7

Als leerlingen met persoonlijke problemen bij een
leerkracht komen, dan moet de leerkracht daar tijd voor
maken.

0.9 5.3 93.8 0.6

Voor een leraar is het belangrijk persoonlijk iets voor
leerlingen te betekenen.

4.4 26.0 69.5 0.6

Het is bevredigend om aan de opvoeding van jongeren te
kunnen meewerken.

0.9 10.2 88.9 0.7

De relatie tussen leraar en leerling moet gebaseerd zijn op
wederzijds vertrouwen.

0.8 9.5 89.7 0.5

Ik vind het boeiend te zien hoe kinderen zich in de loop
der jaren ontwikkelen.

1.3 7.4 91.3 0.7

Leraren en leerlingen moeten op school vooral zichzelf
kunnen zijn.

1.3 10.1 88.6 0.7

Het meest bevredigende van het leraarschap is de omgang
met jongeren.

3.5 25.9 70.6 0.8

Het is belangrijk dat je werk bijdraagt tot je eigen
persoonlijke groei.

2.0 23.4 74.7 0.6

- (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord

In elk van de lerarenopleidingen prevaleert de persoonsgerichte benadering
op de vakgerichte benadering. Toch doen er zich lichte –maar significante-
verschillen voor tussen de studenten uit de verschillende
lerarenopleidingen. De persoonsgerichte benadering krijgt de meeste bijval
bij de studenten uit de opleiding voor het lager onderwijs, het minste bij de
studenten uit de opleiding voor het secundair onderwijs groep 1. De
vakgerichte benadering ligt de studenten uit de academische opleiding het
minst, en wordt het meest geapprecieerd bij de studenten van de GPB-
opleiding.
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TABEL 2.33 VISIE OP ONDERWIJS: GEMIDDELDE SCORES OP PERSOONSGERICHTHEID EN VAKGERICHTHEID

NAAR SOORT LERARENOPLEIDING

Persoons-
gerichtheid
(somschaal 0-100)

Vak-
gerichtheid 
(somschaal 0-100)

N

Initiële lerarenopleiding
Kleuteronderwijs 77.42 48.00 354
Lager onderwijs 81.09 46.15 503
Secundair onderwijs groep 1 75.20 50.71 478
Secundair onderwijs groep 2 78.77 44.26 502
GPB, secundair onderwijs groep 3 78.35 52.02 411
Totale groep 78.24 48.06 2248
F (df) 19.065 (4) 34.544 (4)
Sign. 0.000 0.000
Eta 0.181 0.241

2.4.2 Visie op maatschappij

Het belang dat de overheid hecht aan de ontwikkeling van maatschappelijke
houdingen bij leerlingen, blijkt duidelijk uit allerhande maatregelen zoals
bijvoorbeeld de invoering van vakoverschrijdende eindtermen voor het
secundair onderwijs. En ook in de visie op de vakgebonden eindtermen en
ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs, wordt de
ontwikkeling van vaardigheden en attitudes sterk beklemtoond. Zoals reeds
uit vorig onderzoek bleek, spelen de attitudes van de leerkrachten zelf een
onmiskenbare rol in de waardevorming van hun leerlingen (Elchardus,
Kavadias en Siongers, 1998). Verdraagzame leerkrachten leiden tot
verdraagzamere leerlingen, onverdraagzaamheid bij leerkrachten zal ook
sneller onverdraagzaamheid bij de leerlingen teweeg brengen. Het is dan ook
weinig verwonderlijk dat in het decreet betreffende de lerarenopleiding en de
nascholing (BS 12/06/1996) en in de in 1998 decretaal vastgelegde
beroepseisen, eveneens een belangrijke rol voor waardevorming is
weggelegd. Het momenteel geldende beroepsprofiel en de basiscompetenties
voor leerkrachten wijzen naast de verantwoordelijkheden die leraren hebben
ten opzichte van de leerlingen en de onderwijsgemeenschap ook duidelijk op
de verantwoordelijkheden ten opzichte van onze samenleving.

Uit ander onderzoek weten we dat de lerarengroep een zeer specifieke groep
vormen wanneer het gaat over hun houdingen (Elchardus, 1999). Zij
onderscheiden zich hier duidelijk van andere beroepsgroepen. Zij zijn in
vergelijking met de gemiddelde Vlaming veel verdraagzamer, meer solidair
en democratisch ingesteld. We wensten in dit onderzoek nu ook de
houdingen van de leraren in opleiding eens door te lichten. We stelden ons
daarbij de vraag of het al bij voorbaat de solidaire en verdraagzame personen
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zijn die zich aangetrokken voelen tot een job in het onderwijs of dat zij die
kiezen voor een job in het onderwijs mede via hun opleiding, via hun
omgang met kinderen en jongeren en via hun specifieke jobomschrijving
deze houdingen ontwikkelen? Welk aspect nu het meest doorslaggevend is,
kunnen we -omdat we deze attitudes niet bij de gediplomeerden bevroegen-
niet met volle zekerheid stellen. Wel geven onze gegevens ons een beeld van
de leraren nog voor hun carrière eigenlijk gestart is en kunnen we
vergelijken met vroeger onderzoek uitgevoerd bij leerkrachten.

Voor scholen wordt opvoeden tot burgerzin alsmaar belangrijk. Vroeger heeft
het uiteraard ook altijd impliciet een taak uitgemaakt van het onderwijs.
Recent is dit echter voor het secundair onderwijs geformuleerd als een na te
streven vakoverschrijdend thema. Scholen krijgen de
inspanningsverplichting jongeren te helpen actieve burgers te worden die op
een constructieve en tegelijk kritische wijze kunnen deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Via opvoeden tot burgerzin moet jongeren de nodige
kennis, inzichten en vaardigheden worden bijgebracht om de verschillende
maatschappelijke velden (sociaal, economisch, juridisch, politiek) waarmee
zij in contact komen, te confronteren. Ook in de ontwikkelingsdoelen en
eindtermen voor wereldoriëntatie in het basisonderwijs worden gelijkaardige
aspecten in de verf gezet. Daarom bekijken we ook hier een aantal
burgerschapshoudingen bij de leraren in opleiding, met name hun houding
tegenover migranten, hun houding ten opzichte van solidariteit, hun
houding tegenover politiek en democratie en tenslotte hun houding ten
aanzien van autoritair gezag.

2.4.2.1 Verdraagzaamheid ten opzichte van andere culturen

Uit de frequentieverdelingen blijkt al gauw dat de studenten uit de
lerarenopleiding zich zeer verdraagzaam opstellen ten opzichte van andere
culturen. In de schaal die we hier gebruiken om etnocentrisme te meten,
kunnen we twee subschalen onderscheiden. Een eerste schaal omvat
uitspraken die eerder peilen naar een ‘economische’ vorm van racisme. Met
deze uitspraken geeft men uitdrukking aan de idee dat men zich op vlak van
arbeid en welvaart bedreigd voelt door migranten. Migranten zouden het
werk hier komen afnemen, zouden hier komen profiteren van de uitkeringen
en zo meer. Het gaat om de vier eerste uitspraken in tabel 34. De tweede
schaal omvat veel hardere uitspraken. Deze schaal peilt naar het ‘cultureel
racisme’. Personen die akkoord gaan met deze stellingen, keren zich tegen
migranten omwille van de onverzoenbaarheid van verschillende culturen die
er volgens hen bestaat. De laatste vier uitspraken peilen naar dit culturele
racisme. 

In tabel 34 is duidelijk te zien dat de mate van instemming verschilt voor de
twee vormen van etnocentrisme. De items die peilen naar economisch
racisme worden sterker beaamd dan deze die peilen naar cultureel racisme.
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Zo vindt bijvoorbeeld 19% van de studenten dat migranten hier komen
profiteren van de uitkeringen en vindt ruim een kwart dat er in sommige
buurten te veel voor migranten wordt gedaan in vergelijking met wat men
doet voor de Belgen die er wonen. Evenwel de twee eerste items van deze
economische dimensie van racisme kunnen op weinig goedkeuring rekenen.
Dit is nochtans anders bij andere bevolkingsgroepen die we reeds deze
uitspraken voorlegden. Zo vond bijvoorbeeld 26% van de
zesdejaarsstudenten uit het secundair onderwijs enige tijd terug (schooljaar
1999-2000) dat België nooit migranten had mogen binnenlaten. Van de
onderwijzers in opleiding vindt slechts 10% dit.

Het ‘culturele’ racisme is nauwelijks aanwezig bij de ondervraagde
studenten. 24% heeft nog wel zijn twijfels of migranten nu wel of niet te
vertrouwen zijn en zo’n 8% is er van overtuigd dat ze niet te vertrouwen zijn,
maar de andere items kunnen nauwelijks op instemming rekenen. 

TABEL 2.34 ETNOCENTRISME: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Items - -/+ + Missing
België had eigenlijk nooit migranten mogen binnenlaten. 67.9 21.8 10.4 1.0
Migranten nemen ons werk af. 74.3 18.9 6.8 0.9
Migranten komen hier profiteren van de uitkeringen. 53.5 27.4 19.1 1.3
In sommige buurten doet de overheid te veel voor de
migranten en te weinig voor de Belgen die er wonen.

47.4 25.2 27.4 1.4

Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen. 68.5 23.7 7.8 1.2
Mensen uit verschillende culturen hebben best zo weinig
mogelijk contact met elkaar.

86.0 11.0 3.0 1.2

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

86.0 10.1 3.9 1.0

Vreemdelingen moeten onder elkaar huwen. 80.3 13.7 6.0 0.9

- (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord

Op basis van deze uitspraken (de twee subdimensies samen) werd eveneens
een somschaal (0-100) geconstrueerd (zie bijlage 5 voor de technische
details van de hier gepresenteerde somschalen). De ondervraagde studenten
scoorden gemiddeld 24 punten op deze schaal, wat duidelijk wijst op een
zeer verdraagzame ingesteldheid ten aanzien van andere culturen. De
mondelinge en schriftelijke bedenkingen van de respondenten op deze
vraag, lieten dit ook al vermoeden. Verschillende studenten stelden
‘geschokt’ te zijn door de hardheid van deze uitspraken. Bovendien scoren
zij zelfs nog net iets, evenwel niet significant lager dan een groep
leerkrachten die we dezelfde vragenbatterij voorlegden tijdens het schooljaar
1996-1997. De 637 leerkrachten die deze items destijds beoordeelden
haalden gemiddeld een score van 25,5 op deze schaal. Het ging daarbij wel
uitsluitend om leraars uit het secundair onderwijs (regenten, licentiaten en
leraars met een GPB-opleiding). Vergelijken we ze met zesdejaarsstudenten
uit het secundair onderwijs, die tenslotte slechts enkele jaren jonger zijn,
dan wordt duidelijk dat de personen die kiezen voor een lerarenopleiding
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heel wat toleranter staan tegenover andere culturen dan de meeste
jongeren. De jongeren haalden bij de bevraging in 1996-1997 een
gemiddelde van 39,9 op dezelfde schaal (n= 4669) en bij de bevraging tijdens
het schooljaar 1999-2000 39,6 (n=6485). Het lijkt dus dat niet zozeer de
lerarenopleiding hen vormt tot meer verdraagzame jongeren, maar dat het
lerarenberoep of de lerarenopleiding vooral zeer open en verdraagzame
jongeren aanspreekt.

2.4.2.2 Solidariteit 

Een tweede schaal die we voorlegden aan de studenten uit de verschillende
lerarenopleidingen peilt naar een utilitair individualistische levenshouding,
een houding die haaks staat op gevoelens van solidariteit en verbondenheid.
Zowel voor kleuteronderwijzers als leraars in het secundair onderwijs,
strookt een dergelijke houding niet met wat verwacht wordt van een leraar.
We kunnen echter onmiddellijk vaststellen dat de studenten uit de
lerarenopleiding zich zeer solidair opstellen. Naastenliefde of solidariteit
worden zeker niet als onzin beschouwd en eigenbelang is zeker niet
prioritair voor deze personen.

Gemiddeld scoren de studenten 19 punten op 100 op de schaal voor utilitair
individualisme. Hoewel het individualisme ook niet welig tiert onder de
bevolking, is dit in vergelijking met de rest van Vlaanderen toch een zeer
lage score. De zesdejaarsstudenten die we in 1996-1997 ondervroegen,
scoorden gemiddeld 32,4 op deze schaal (n= 4684) en deze die we in 2000
ondervroegen gemiddeld 29,4 (n=6473). En ook hier scoren de leraren in
opleiding lager op de schaal dan de effectieve leraren die we in de loop van
het schooljaar 1996-1997 ondervroegen; zij haalden namelijk een score van
21,4 op deze schaal (n= 635). 

TABEL 2.35 UTILITAIR INDIVIDUALISME: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Items - -/+ + Missing
De mensheid, onze naasten, solidariteit, … wat een onzin
allemaal, iedereen moet eerst voor zichzelf zorgen en zijn
belangen verdedigen.

75.1 18.1 6.8 1.2

Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn praatjes. 80.1 14.1 5.8 1.1
Iedereen moet maar eerst voor zichzelf zorgen (en niet
rekenen op de hulp van anderen).

73.6 18.6 7.8 1.5

Men moet steeds zijn eigen plezier nastreven.
Naastenliefde, liefdadigheid en solidariteit zijn onzin.

83.8 11.9 4.3 1.3

- (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord
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2.4.2.3 Politiek en democratie

Ten derde peilden we naar de houding van de studenten ten opzichte van
politiek en democratie. De schaal die de anti-democratische houdingen meet
werd ontwikkeld in het kader van TOR 98 (Elchardus, Huyse & Hooghe,
2000). De schaal meet de steun voor het vertegenwoordigingsprincipe in de
politiek. De uitspraken uit deze schaal zijn geïnspireerd op enkele
geschriften, die in het kader van de discussie rond de Nieuwe Politieke
Cultuur, kritiek formuleerden op het vertegenwoordigingsprincipe. 

Uit tabel 36 kunnen we opmaken dat de democratische instellingen en
principes van ons land door het merendeel ondersteund worden. Het aantal
criticasters varieert van 6% tot 17% bij de verschillende uitspraken. 17%
van de studenten uit de lerarenopleiding is van mening dat hij of zij politiek
niet nodig heeft. Toch stelt slechts 6% dat ons land beter af zou zijn zonder
politieke partijen. Ook het parlement wordt door een meerderheid van de
respondenten beschouwd als een belangrijk democratische instelling.

Gemiddeld scoren de leraren in opleiding 29 op deze schaal voor anti-
democratie. Een anti-democratische houding kan je deze studenten dus
geenszins verwijten. Voor deze schaal kunnen we jammer genoeg niet de
vergelijking maken met gegevens van leerkrachten zelf. Wel beschikken we
ook hier over vergelijkbaar materiaal, verzameld bij zesdejaarsstudenten uit
het secundair onderwijs. Bij de bevraging tijdens het schooljaar 1999-2000
scoorden de zesdejaars maar liefst 10 punten hoger op deze schaal, een
gemiddelde score van 38,7 dus (n=6445). Dit wijst erop dat de leerlingen uit
het zesde jaar secundair onderwijs ook nog steeds vertrouwen hebben in
onze democratische instellingen maar het vertrouwen ligt bij deze groep toch
merkelijk lager dan bij de studenten uit de lerarenopleiding.

TABEL 2.36 ANTI-DEMOCRATISCHE HOUDING: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Items - -/+ + Missing
Het parlement is een machteloze praatbarak, je kunt het
beter afschaffen, en het land laten besturen door wijze
mensen.

64.5 26.5 9.0 1.6

Men moet de politiek gewoon afschaffen, en het land laten
besturen door wijze mensen.

68.3 22.8 9.0 1.7

Zonder politieke partijen zou het in ons land veel beter
gaan.

68.5 25.8 5.6 1.7

Ik heb politiek niet nodig. 56.7 26.5 16.8 1.9
Politici zouden geen minister mogen worden. 63.2 31.0 5.8 2.0
Laat het land besturen door experts en specialisten, niet
door politici.

54.7 32.5 12.9 2.1

- (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord
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2.4.2.4 Visie ten aanzien van autoritair gedrag

Tenslotte legden we aan de studenten een aantal uitspraken voor uit een
schaal die peilt naar autoritarisme. Het gaat hier om een vrij oude schaal die
reeds in de jaren vijftig van vorige eeuw gebruikt werd in wetenschappelijk
onderzoek. Toch hebben we in onze bevraging het taalgebruik en de
woordkeuze van destijds zo veel mogelijk gerespecteerd. Uit de
beschrijvende frequenties kan bovendien afgeleid worden, dat een aantal
van deze uitspraken ook vandaag nog op heel wat instemming kunnen
rekenen. Zo vindt 45% van de studenten dat eerlijkheid en hard werken
vandaag niet voldoende worden beloond. Verder vindt 29% van deze
toekomstige opvoeders dat ouders hun kinderen vandaag de dag te veel
vrijheid verlenen en is 28% van mening dat gehoorzaamheid aan de ouders
het belangrijkste ding is wat een kind moet leren. De andere uitspraken
kunnen evenwel op beduidend minder instemming rekenen. Men is
bijvoorbeeld niet van mening dat de meeste mensen die niet vooruit komen
dat aan hun eigen wilskracht te wijten hebben of dat men enkel van zijn
vrijheid kan genieten als men strenge discipline geleerd heeft. Het sterkst
kanten deze studenten zich tegenover een aantal autoritaire stellingen met
betrekking tot de opvoeding van kinderen. Waar men zeker niet mee kan
instemmen is het feit dat moeilijke kinderen moeilijke kinderen blijven.
Wellicht vanuit hun opleiding en hun toekomstige taak als leerkracht en
opvoeder, kan men zich onmogelijk terugvinden in deze uitspraak. Wanneer
men met deze uitspraak zou instemmen, stelt men immers ook de eigen job
in vraag. Toch stellen we ook vast dat heel wat studenten zich in de
middencategorie van de antwoorden plaatsen. Men is het er dan wel niet
helemaal mee eens,  maar ergens lijkt er voor hen toch wel een grond van
waarheid in te schuilen. Met de stelling “maar al te dikwijls doet men thuis
teniet wat men op school geleerd heeft” is bijvoorbeeld slechts 13% het
volkomen eens, maar plaatst wel 44% van de respondenten zich in de
middencategorie.
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TABEL 2.37 AUTORITARISME: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Items - -/+ + Missing
Gehoorzaamheid aan de ouders is het belangrijkste ding
dat een kind moet leren.

37.9 33.8 28.3 1.6

Ons land zou meer hebben aan enkele krachtige leiders,
dan aan al de wetten en het gepraat.

62.9 27.1 10.0 1.4

De meeste mensen, die niet vooruit kunnen komen,
hebben eenvoudigweg niet genoeg wilskracht.

61.9 28.2 9.8 1.4

Tegenwoordig geven de ouders hun kinderen te veel
vrijheid.

32.1 39.0 28.9 1.5

Eerlijkheid en hard werken worden tegenwoordig niet
voldoende beloond.

20.7 34.3 45.0 1.8

Alleen hij die strenge discipline geleerd heeft, kan de
vrijheid ten volle waarderen.

53.4 34.1 12.5 1.8

Een moeilijk kind blijft een moeilijk kind. 75.7 19.4 4.9 1.3
Maar al te dikwijls doet men thuis teniet wat men op
school geleerd heeft.

43.2 43.6 13.2 1.7

Tegenwoordig wordt er te veel aandacht besteed aan het
moeilijke kind ten koste van de normale kinderen.

52.0 36.3 11.7 1.4

In tegenstelling tot de schalen voor etnocentrisme en utilitair individualisme
waar de verschillen slechts miniem waren met de leraars die reeds in het
onderwijs stonden, zijn er hier wel grote verschillen. De leraars in opleiding
halen een gemiddelde score van 37,9 op deze honderdpuntenschaal. De
leerkrachten die in 2002 bevraagd werden, haalden een gemiddelde score
van 50,6 op deze schaal (n=461). Een reden zou kunnen zijn dat bij de
leraarsenquête in 2002 geen kleuteronderwijzers en onderwijzers uit het
lager onderwijs werden ondervraagd. Men zou kunnen verwachten dat een
eerder autoritaire houding meer eigen is aan leraars uit het secundair
onderwijs. Immers lange tijd werd van degelijke secundaire scholen
verwacht dat er tucht en discipline was. Maar zoals verder zal blijken, is dit
geenszins het geval. Al moeten we hier wel voorzichtig blijven met het
vergelijken van beide onderzoeken. In 2002 werd namelijk geen vijfpunten-
maar een zespuntenschaal gebruikt, wat tot een ander antwoordpatroon kan
leiden. 

2.4.2.5 De houdingen vergeleken voor de verschillende lerarenopleidingen

Idealiter zouden alle studenten op deze houdingen even positief moeten
scoren. Immers op het vlak van waardevorming staan zij allen voor een
zelfde taak. Zowel naar kleuters als naar adolescenten toe, wordt er van
leerkrachten verwacht dat ze ook de nodige aandacht schenken aan de
ontwikkeling van verdraagzaamheid, democratie, solidariteit en andere
positief geachte houdingen in onze samenleving. Als we echter naar de
schaalscores van de studenten uit de verschillende opleidingen kijken,
stellen we toch significante verschillen vast voor de vier houdingen. Op elk
van de vier houdingen scoren de studenten uit de academische initiële
lerarenopleiding (secundair onderwijs groep 2) het laagst op de schalen, of
in termen wat van hen verwacht wordt het positiefst. Deze studenten zijn
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het minst etnocentrisch, het minst utilitair individualistisch ingesteld,
vertonen het minst anti-democratische gevoelens en stellen zich het minst
autoritair op. De andere groepen scoren beduidend hoger op de vier
attitudeschalen. De studenten uit de GPB-opleiding komen voor elk van de
houdingen wel op de tweede plaats, maar hun gemiddelde scores op de vier
schalen liggen toch reeds merkelijk hoger. Zo halen de studenten uit de
academische lerarenopleiding gemiddeld een score van 13 op de
racismeschaal –wat heel laag is- en volgen de studenten uit de GPB-
opleiding met een gemiddelde score van 24 punten op 100 –wat zeker ook
nog wijst op een zeer verdraagzame instelling ten overstaan van andere
culturen-. De groep die het slechtst uit deze vergelijking komt zijn de
toekomstige kleuteronderwijzers. In vergelijking met de andere groepen uit
de lerarenopleiding, zijn deze studenten meer etnocentrisch en minder
solidair ingesteld, koesteren ze meer anti-democratische gevoelens en
stellen ze zich meer autoritair op. Men hoeft dit nog niet te problematiseren.
Hoewel ze bij de vergelijking met de andere lerarenopleiding er minder
gunstig uitkomen, bevinden ze zich nog steeds aan de positieve zijde van de
schaal en scoren ze wat etnocentrisme en utilitair individualisme betreft,
positiever dan bijvoorbeeld de zesdejaarsstudenten uit het secundair
onderwijs. Toch lijkt het aangewezen om in deze opleidingen extra aandacht
te besteden aan de houdingen van de studenten.

TABEL 2.38 MAATSCHAPPELIJKE HOUDINGEN: VERGELIJKINGEN TUSSEN DE STUDENTEN UIT DE

VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN

Initiële lerarenopleiding Etno-
centrisme

Utilitair
individual.

Anti-
democratie

Autori-
tarisme 

N

Kleuteronderwijs 35.13 26.72 38.13 42.59 348
Lager onderwijs 26.33 19.58 31.23 39.09 497
Secundair onderwijs groep 1 25.34 20.27 29.00 39.14 470
Secundair onderwijs groep 2 12.92 12.22 19.35 31.71 496
GPB, secundair onderwijs groep 3 24.07 18.81 28.38 38.70 404
Totale groep 24.09 19.06 28.66 37.93 2215
F (df) 66.948 (4) 28.586 (4) 41.793(4) 27.429 (4)
Sign. 0.000 0.000 0.000 0.000
Eta 0.329 0.222 0.265 0.217

De reden voor deze opmerkelijke verschillen moet voor een groot deel
gezocht worden in de differentiële instroom. Het zijn vooral de jongeren uit
het technisch- en vooral het beroepsonderwijs die sterk vertegenwoordigd
zijn in de initiële lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs, die zich minder
verdraagzaam opstellen tegenover vreemde culturen, die meer
individualistisch ingesteld zijn, die meer anti-democratische gevoelens
koesteren en die hoger scoren op de schaal voor autoritarisme. In tabel 39
presenteren we ter illustratie de gemiddelde scores op de schalen voor de
studenten uit de lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs naargelang de
onderwijsvorm die ze volgden in het secundair onderwijs. 
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TABEL 2.39 MAATSCHAPPELIJKE HOUDINGEN BIJ STUDENTEN UTI DE OPLEIDING VOOR

KLEUTERONDERWIJS NAARGELANG GEVOLGDE ONDERWIJSVORM IN SECUNDAIR ONDERWIJS

Initiële lerarenopleiding Etno-
centrisme

Utilitair
individual.

Anti-
democratie

Autori-
tarisme 

N

ASO/KSO 28.12 20.24 34.56 37.89 88
TSO 35.43 26.93 38.95 43.11 192
BSO 43.37 34.53 40.45 47.13 68
Totale groep kleuteronderwijs 35.13 26.72 38.13 42.59 348
Totale groep alle opleidingen 24.09 19.06 28.66 37.93 2215

2.5 Lidmaatschap verenigingen

Eén van de positieve karakteristieken die men vaak aan leraren toeschrijft,
is hun actieve betrokkenheid in het verenigingsleven. Ook van personen die
kiezen voor de lerarenopleiding wordt wel eens beweerd, dat het vaak
personen zijn die in hun vrije tijd actief deelnemen aan het jeugdwerk. Hun
actieve participatie in jeugdverenigingen zou mede aan de basis liggen van
hun interesse voor een job in het onderwijs. Echt hard maken konden we dit
echter niet omdat we niet over een controlegroep beschikken in dit
onderzoek. Tabel 40 geeft alleszins aan dat studenten uit de
lerarenopleiding een actieve groep zijn in het verenigingsleven. 70% van hen
is van minstens één vereniging actief lid. Onder actief lidmaatschap
verstaan we dat deze personen hun lidmaatschap niet louter beperken tot
het betalen van een jaarlijkse bijdrage maar ook daadwerkelijk aan
activiteiten van deze verenigingen hebben deelgenomen het voorbije jaar.
31% beperkt zijn activiteiten tot één vereniging, 40% is van meer dan één
vereniging actief lid. 
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TABEL 2.40 ACTIEF LIDMAATSCHAP VERENIGINGEN: AANTAL VERENIGINGEN WAARVAN MEN ACTIEF LID IS

Aantal %
0 657 30.2
1 667 30.7
2 462 21.2
3 212 9.7
4 85 3.9
5 49 2.3
6 20 0.9
7 10 0.5
8 7 0.3
9 2 0.1
10 of meer 4 0.2
Totaal 2175 100

Heel wat jongeren haken evenwel af in het verenigingsleven na hun
secundaire schoolloopbaan omdat hun participatie moeilijker te combineren
valt met hun verdere school- of arbeidsloopbaan. Bekijken we het actieve
lidmaatschap van dezelfde verenigingen als deze die hier werden voorgelegd
aan de studenten bij een representatief staal van de bevolking dan stellen
we wel vast dat deze eerstejaarsstudenten meer actief zijn in het
verenigingsleven. Zowat 90% van de hier bevraagde studenten is tussen de
18 en 31 jaar. Bekijken we deze leeftijdsgroep in de bevraging van de
Administratie Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap in 2002,
dan stellen we vast dat slechts 52% actief lid is van een vereniging.
Beperken we het tot 18 tot 23 jarigen dan is 54% van de Vlaamse jongeren
actief lid of bestuurslid van één van de hier bevraagde verenigingen. De
eerstejaars van de lerarenopleiding nemen dus meer deel aan het
verenigingsleven.

Delen we het verenigingsleven op in een aantal soorten verenigingen, dan
vallen onmiddellijk een aantal toppers op. Slechts 16% van de ondervraagde
studenten is nooit lid geweest van een sportvereniging. 40% van de
studenten was op het moment van de bevraging actief (al dan niet
organiserend) lid van een sportvereniging. Wellicht heeft dit ook te maken
met de grote aantrekkingskracht van de opleidingseenheden lichamelijke
opvoeding en bewegingsrecreatie bij de lerarenopleiding voor het secundair
onderwijs groep 1. Een kwart van de studenten uit de opleiding voor
secundair onderwijs groep 1 die we ondervroegen, volgt minstens één van
deze twee opleidingseenheden met een hoog sportief gehalte.

Na de sportverenigingen trekken ook zoals te verwachten de
jeugdverenigingen heel wat studenten uit de lerarenopleidingen aan: 71%
van hen is ooit lid geweest van een jeugdvereniging, 25% was ook op het
moment van de bevraging nog actief betrokken in het jeugdverenigingsleven.
Toch ligt dit cijfer niet zoveel hoger dan bij jongeren uit het zesde jaar
secundair onderwijs die we in de loop van het schooljaar 1999-2000
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ondervroegen. Daarvan was eveneens 25% op het moment van de bevraging
actief lid van een jeugdvereniging.

TABEL 2.41 LIDMAATSCHAP VERENIGINGEN: SOORTEN VERENIGINGEN WAARVAN MEN LID IS

(PERCENTAGES)

nooit lid
geweest

vroeger
lid

geweest

passief lid actief
lid

Org. lid N

Sociale vereniging 71.3 12.4 9.5 4.0 2.8 2208
Politieke partij 93.5 1.7 2.6 1.6 0.6 2205
Sportvereniging of -club 15.5 40.8 3.2 35.3 5.2 2202
Jeugdvereniging 29.0 43.6 2.1 11.8 13.5 2204
Jeugdhuis of -club 63.3 18.5 6.6 8.3 3.4 2198
Vrijwilligerswerk 71.1 14.7 2.2 8.5 3.4 2204
Culturele vereniging 50.5 30.8 2.8 13.5 2.4 2212
Hobbyvereniging 74.6 17.4 1.1 6.0 1.0 2201
Vakbond 89.9 1.5 6.3 2.1 0.2 2209
Wijk- of buurtcomité 89.8 4.1 1.7 3.2 1.2 2216
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HOOFDSTUK 3. 
STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: HUN MOTIVATIES
EN VERWACHTINGEN

3.1 De keuze voor de lerarenopleiding

De vraag hoe men komt tot de keuze voor de lerarenopleiding is in het kader
van dit onderzoek uitermate belangrijk. Wil men het huidige lerarenbestand
op peil houden, is het belangrijk te weten waar en hoe men toekomstige
studenten kan aantrekken en behouden.

Deze keuze om een lerarenopleiding te volgen kan verschillende gronden
hebben. Vaak heeft het te maken met de perceptie die men heeft van het
lerarenberoep. Indien men het lerarenberoep weinig aantrekkelijk vindt, is
het weinig waarschijnlijk dat men zal opteren voor een lerarenopleiding. De
keuze kan ook voortvloeien uit persoonlijke behoeften die men heeft en die
men denkt te verwezenlijken in een bepaald beroep. Voor menig student is
bij het afstuderen in het secundair onderwijs de arbeidsmarkt echter nog
een ver van mijn bed show. Zij kiezen doorgaans voor een opleiding op basis
van inhoudelijke redenen, bijvoorbeeld omdat de vakken die er gedoceerd
worden hen erg aantrekken. Of omdat in het geval van de lerarenopleiding
het werken met kinderen hen enorm boeit. 

3.1.1 Voorafgaande invloeden en beweegredenen

3.1.1.1 Wie beïnvloedt?

Bij het bepalen van een studiekeuze gaat men niet over één nacht ijs. Om
tot een uiteindelijke keuze te komen, gaat men vaak ten rade bij relevante
anderen. We vroegen de studenten dan ook met wie ze hun keuze voor de
lerarenopleiding hadden besproken en of deze gesprekken een invloed gehad
hebben op hun uiteindelijke keuze. 

Onderwijsmateries, zo blijkt ook hier weer, worden nog steeds het meest met
de ouders besproken. 83,5% van de studenten heeft zijn idee om een
lerarenopleiding aan te vatten besproken met één van beide ouders. 22%
van de respondenten vermeldt tevens dat zijn/haar ouders een invloed
gehad hebben op de keuze voor de lerarenopleiding. Of ook, 26% van de
jongeren die de keuze voor de lerarenopleiding met hun ouders besproken
hebben, werden ook door hun ouders beïnvloed bij hun keuze. Dit betekent
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dat de invloed van de ouders op deze keuze groter is dan de impact van
vrienden. Wel blijken de gesprekken met personen die de studie reeds
volgden of die het lerarenambt uitoefenen meer invloedrijk te zijn. Deze
gesprekken vonden minder plaats dan met de ouders, maar wanneer ze
plaats vonden hadden ze bij bijna de helft van hen een invloed. De impact
van het CLB op de studiekeuze blijkt zeer gering. Nochtans vormt de
begeleiding bij jongeren in hun studiekeuze één van hun hoofdtaken. 

TABEL 3.1 INVLOED OP KEUZE VOOR DE LERARENOPLEIDING: FREQUENTIEVERDELINGEN ALGEMEEN (IN

PERCENTAGES)

Item: Alvorens te beslissen om de
lerarenopleiding te volgen, heb ik mijn keuze
besproken met …

Neen Ja, maar
niet

beïnvloed 

Ja, en
beïnvloed

Missing

Mijn ouders 16.5 61.8 21.7 0.3
Mijn partner 43.1 39.1 17.7 1.8
Mijn familie (buiten ouders en partner) 59.3 33.2 7.5 0.6
Iemand van het CLB/PMS 85.6 11.1 3.3 0.8
Een leerkracht 54.7 30.0 15.4 0.9
Iemand die deze studie volgt 46.0 30.5 23.5 0.8
Mijn vrienden 26.3 56.7 17.0 0.4
Iemand die het beroep uitoefent 45.9 28.9 25.3 0.7

De studenten uit de lerarenopleiding verschillen op dit vlak niet van andere
studenten. Uit vroegere studies van Lacante en Schodts bij universitaire
studenten en van Berings en D’haeseleer bij laatstejaarsstudenten
secundair onderwijs bleek eveneens dat ouders de belangrijkste
gesprekspartner vormen bij het bepalen van de studiekeuze voor hoger
onderwijs (Berings, Lacante, Schodts, et al., 1998). Eveneens vonden zij dat
het CLB, destijds nog PMS, volgens de respondenten een zeer beperkte
invloed had gehad op hun uiteindelijke studiekeuze. Wel wordt eraan
toegevoegd dat studenten vaak de rol onderschatten die het PMS, of nu het
CLB, gespeeld heeft ten aanzien van hun studiekeuze. Ook voor onze
gegevens kan dit een verklaring zijn voor het lage percentage personen dat
aangeeft beïnvloed te zijn door het CLB. Bovendien oefent het CLB niet
alleen via persoonlijke contacten, waarnaar we in onze vraag verwijzen, een
invloed uit op studiekeuzes. Daarnaast oefenen zij ook een invloed uit door
het beschikbaar stellen van informatie en brochures aan scholen en
studenten.

Op basis van deze items werd tevens een schaal geconstrueerd die in kaart
brengt in welke mate de keuze voor de lerarenopleiding in positieve zin werd
beïnvloed door derden. Een hoge score dicht bij 100 op deze schaal wijst er
op dat de respondenten door meerdere personen en in positieve zin
beïnvloed geweest zijn. Daarbij blijkt dat de studenten aan de hogescholen
meer te rade gaan bij hun ouders, familie, vrienden of andere relevante
personen dan studenten uit de academische lerarenopleidingen en de GPB-
opleiding. Verwonderlijk is dit weeral niet. Bij studenten uit de academische
lerarenopleiding gaat het om een aanvullende studie, niet een hoofdstudie
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na afstuderen in het secundair onderwijs. En ook de studenten uit de GPB-
opleiding hebben er vaak al een opleiding op zitten in het hoger onderwijs.
Bovendien wordt de studie vaak op latere leeftijd gevolgd en staan een
aantal van deze personen op het moment dat zij de studie aanvangen reeds
zelf in het onderwijs.

TABEL 3.2 INVLOED OP KEUZE VOOR DE LERARENOPLEIDING: GEMIDDELDE SCORES OP SOMSCHALEN

NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING

(Initiële) lerarenopleiding positieve impact van
derden op keuze voor de

lerarenopleiding

N

Kleuteronderwijs 27.83 353
Lager onderwijs 31.96 502
Secundair onderwijs groep 1 31.05 480
Secundair onderwijs groep 2 22.19 500
GPB, secundair onderwijs groep 3 19.33 411
Totale groep 26.63 2246
F (df) 53.217 (4)
Sign. 0.000
Eta 0.295

3.1.1.2 Welke factoren beïnvloeden?

Niet alleen wensten we na te gaan wie een invloed gehad heeft op de
uiteindelijke beslissing om de lerarenopleiding te volgen, maat tevens welke
elementen een doorslaggevende rol gespeeld hebben bij deze beslissing. We
legden daartoe een twintigtal mogelijke motivaties voor aan de studenten.
De principale componentenanalyse die we hierop uitvoerden, resulteerde in
2 duidelijke componenten. Een eerste component omvat intrinsieke
beweegredenen. Beslissende elementen vormen daarbij de interesse die men
vertoont voor het beroep of de studie, het feit dat men graag met kinderen of
jongeren omgaat,… . Een tweede component omvat eerder extrinsieke
motivaties. Men kiest voor de lerarenopleiding omdat men zo hoopt een
goede job of goede arbeidsvoorwaarden te krijgen. Een tiental items bleken
evenwel geen betrouwbare schaal te vormen. 

Vooral intrinsieke beweegredenen spelen een rol bij de keuze voor de
lerarenopleiding. Zowat 90% van onze respondenten kozen voor de
lerarenopleiding omdat ze graag les zouden willen geven, omdat ze graag
met kinderen en jongeren omgaan en omdat ze hopen op deze manier werk
te vinden dat hun interesseert. Ook hier verschillen de leraren in opleiding
niet van andere studenten uit het hoger onderwijs. Uit andere onderzoeken
blijkt eveneens dat de studiekeuze hoofdzakelijk gebeurt op basis van
motieven die intrinsiek van aard zijn. Men kiest voor een opleiding omdat de
vakken interessant zijn of omdat de opleiding leidt tot een beroep dat hen
boeit (Berings, Lacante, Schodts, et al., 1998). 
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Toch speelden ook de eerder extrinsieke motivaties bij heel wat studenten
een belangrijke rol. Niet zozeer het loon blijkt daarbij belangrijk, maar wel
de kans op een goede job en de vakantieregelingen uit het onderwijs.

Uit de losse items blijkt bovendien dat het voor zowat iedereen een zeer
bewuste keuze was. Slechts enkelen zijn per ongeluk in de opleiding
terechtgekomen of geven aan dat ze niet goed wisten wat te doen. Ook werd
de keuze zeker niet gemaakt omdat vader of moeder lief het zo graag zou
hebben of omdat vrienden of vriendinnen eveneens voor deze opleiding
kozen. Het gaat bij de respondenten bovendien zeker niet om een negatieve
selectie: motivaties zoals “ik wilde nog niet gaan werken” of “omdat ik al een
andere mislukte opleiding achter de rug had” speelden dan ook weinig mee.
Wel is er een groep studenten die deze lerarenopleiding aangevat heeft
omdat ze zich verder wilden vormen of omdat ze het als een interessante
aanvulling zagen bij hun hoofdopleiding. Het gaat hier uiteraard vooral om
studenten uit de academische lerarenopleidingen en de GPB-opleidingen.

TABEL 3.3 MOTIVATIE KEUZE VOOR DE LERARENOPLEIDING: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES)

Item: ik volg deze lerarenopleiding … -- - + ++ Missing
Positieve keuze met intrinsieke motivatie
Om werk te vinden dat mij interesseert 2.4 4.7 36.4 56.5 0.6
Omdat ik graag les zou willen geven 2.4 7.9 34.3 55.3 0.8
Omdat ik altijd al een job in het onderwijs heb
willen uitoefenen

18.7 25.7 33.6 22.0 1.0

Omdat het onderwerp van de studies mij
interesseerde

12.6 16.3 42.9 28.2 0.6

Omdat ik graag met kinderen/jongeren omga 2.0 5.1 33.5 59.3 0.5
Omdat ik het heel leuk vind kennis over te dragen 4.6 13.9 48.1 33.4 0.8
Positieve keuze met extrinsieke motivatie
Om een goed loon te kunnen verdienen 25.2 44.2 26.3 4.4 0.5
Om meer kans te hebben op een (goede) job 10.5 15.8 48.5 25.2 0.7
Om goede arbeidsvoorwaarden te verkrijgen 30.1 25.8 35.9 8.2 0.8
Omdat de vakantieregeling van het onderwijs me
aanspreekt

15.0 25.7 40.8 18.5 0.8

Losse items, vormen geen schaal
Omdat ik nog niet wilde gaan werken 70.3 15.7 10.2 3.7 1.4
Omdat mijn ouders/familie dat graag hadden 71.4 21.4 5.9 1.3 0.8
Omdat ik er zo’n beetje ingerold ben 61.2 22.0 13.5 3.2 1.2
Omdat ik mij verder persoonlijk wilde vormen 15.4 23.8 41.8 18.9 0.9
Omdat mijn klasgenoten/vrienden ook deze
opleiding gingen volgen

84.4 11.8 3.3 0.4 0.8

Omdat ik momenteel reeds in het onderwijs sta,
maar nog geen lerarenopleiding gevolgd heb

89.9 3.0 2.1 4.9 2.3

Omdat ik het als een interessante aanvulling zie
bij mijn hoofdopleiding/vorige studies

44.9 14.9 26.5 13.7 1.2

Omdat dit de enige hogere opleiding was die me
haalbaar leek

68.3 19.0 10.1 2.6 0.8

Omdat ik niet goed wist wat te doen 77.5 14.1 6.8 1.6 0.7
Omdat ik al een andere mislukte opleiding achter
de rug heb

86.1 7.1 4.9 1.9 1.2

-- helemaal niet belangrijk; - eerder niet belangrijk; + eerder wel belangrijk; ++ zeer belangrijk
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Vooral met betrekking tot de schaal die peilt naar de intrinsieke motivatie
van de studenten zijn er sterke verschillen tussen de studenten uit de
verschillende lerarenopleidingen. De groep die zich het minst laat leiden
door intrinsieke beweegredenen zijn de studenten uit de academische
lerarenopleidingen. Bij deze groep blijven deze intrinsieke elementen
belangrijk, maar in veel mindere mate dan bij de andere groepen. De
opleiding waarnaar hun interesse het meest uitgaat, is bij deze groep
uiteraard eerder de hoofdopleiding. De lerarenopleiding zien ze eerder als
een interessante aanvulling op een hoofdopleiding. De studenten uit de
lerarenopleiding voor het lager onderwijs baseren hun keuze het sterkst op
intrinsieke elementen. Zij scoren gemiddeld 81 punten op deze
honderdpuntenschaal. Naar de extrinsieke motivatie zijn de verschillen
minder uitgesproken maar toch ook significant en duidelijk. Vooral in de
opleidingen voor lager onderwijs en kleuteronderwijs laat men zich minder
leiden door extrinsieke eigenschappen zoals het loon, de vakantiedagen, … . 

TABEL 3.4 MOTIVATIE KEUZE VOOR DE LERARENOPLEIDING: GEMIDDELDE SCORES OP SOMSCHALEN

NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING

positieve keuze
met intrinsieke

motivatie

positieve keuze
met extrinsieke

motivatie

N

Kleuteronderwijs 76.65 44.16 352
Lager onderwijs 80.97 42.22 503
Secundair onderwijs groep 1 73.65 51.26 482
Secundair onderwijs groep 2 60.42 52.33 499
GPB, secundair onderwijs groep 3 69.33 52.49 411
Totale groep 72.03 48.59 2247
F (df) 108.042 (4) 25.138 (4)
Sign. 0.000 0.000
Eta 0.402 0.207

3.1.2 Hoe evalueert men zijn keuze voor de lerarenopleiding?

Een aantal studies gingen reeds uitgebreid in op de lerarenopleidingen. Het
is hier geenszins onze bedoeling om deze studies te repliceren. We opteerden
ervoor om eerder een algemene beoordeling van de studenten te vragen over
de opleiding die ze volgden. Toch overlopen we hier kort de belangrijkste
bemerkingen uit andere onderzoeken en uit de hoorzittingen over het
lerarenambt.

Een vaak geopperde kritiek betreft de kloof tussen opleiding en praktijk.
Beginnende leerkrachten ervaren vaak een praktijkschok wanneer ze hun
eerste stappen in het onderwijs zetten. Eisendrath stelde zo bijvoorbeeld dat
opleiders zich niet altijd voldoende rekenschap geven van de evoluties in het
veld waarvoor zij leraren opleiden (Eisendrath, 2001a). Vaak komen jonge
leerkrachten na afstuderen eerst in het beroepsonderwijs, waardoor deze
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schok nog extra groot is (Demeulenaere, 2000). Verder bereiden de
opleidingen onvoldoende voor op het buitengewoon onderwijs, de
problematiek van de zorgverbreding, de concentratiescholen, de participatie,
… (Eisendrath, 2001a). De verwachtingen van onze maatschappij op vlak
van onderwijs worden dan ook alsmaar hoger.

Een andere kritiek die tijdens de hoorzittingen werd geformuleerd is dat de
lerarenopleiding het accent nog steeds te sterk op de pedagogische en
didactische bekwaamheden legt (Demeulenaere, 2000). De lerarenopleiding
bereidt te weinig voor op de taak van de leraar als opvoeder, op de
educatieve preventieve taak om vakoverschrijdende eindtermen te
realiseren, op de begeleiding van leerlingen, op de rol als teamlid, op de rol
als medebeslissende actor. De lerarenopleiding zou tevens te weinig
aandacht schenken aan ervaringsgericht leren. Zij schenkt verder te weinig
aandacht aan competenties zoals: sociale vaardigheden, (didactische)
creativiteit, vindingrijkheid, zelfstandigheid, reflexiviteit, kritische
vaardigheden, technologische vaardigheden, taalkundige vaardigheden,
communicatieve vaardigheden.

Verder worden er vaak nog een aantal bedenkingen geplaatst bij specifieke
lerarenopleidingen. Met betrekking tot de academische opleidingen wordt
vaak gesteld dat deze erg theoretisch en de stage zeer beperkt is. De
lerarenopleiding is moeilijk combineerbaar met de tweede cyclus. Nogal wat
studenten beginnen eraan bij het begin van de tweede cyclus maar maken
de lerarenopleiding pas een paar jaren na hun vakopleiding af, wat
versnippering in de hand werkt en het karakter van een professionele
opleiding die gericht is op het verwerven van goed geïntegreerde
vaardigheden aantast. De totale omvang zou onvoldoende zijn om een
academische opleiding die naam waardig te realiseren. De totale omvang
volstaat ook niet om de gemeenschappelijke en specifieke basiscompetenties
bij te brengen. Een aantal zaken krijgen zo te weinig aandacht: de leerkracht
als begeleider van de leerling in zijn leer- en vormingsproces, zelfstandig
leren, reflexieve vaardigheden, leren evalueren van leerlingen,
studentgerichte aanpak, geïntegreerd gebruik van ICT, zorgverbreding,
leerproblemen, vakoverschrijdende doelstellingen, onderwijs aan
anderstalige leerlingen en interculturele vorming. Men kan er wel inzicht in
verwerven en er gevoelig voor worden, maar men heeft niet de tijd om de
nodige vaardigheden te oefenen.

Hoewel het merendeel van de ondervraagde studenten zich nog maar in de
beginfase van hun opleiding bevinden, leek het ons toch niet onbelangrijk
om hun eerste indrukken over deze opleiding in kaart te brengen. Deze
eerste indrukken zijn immers van groot belang voor het verder zetten van de
studies.

Ten eerste gingen we na in hoeverre men, achteraf gezien, nu vindt dat men
voldoende geïnformeerd was over de lerarenopleiding bij de aanvang ervan.
69% van de respondenten vindt dat men voldoende geïnformeerd was over
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de hoeveelheid theorievakken in de opleiding. Ook over de vaardigheden die
verlangd worden van leraren in opleiding en het intellectuele niveau, bleek
ongeveer de helft goed geïnformeerd. Wat de andere aspecten betreft, blijken
er toch lacunes te zijn. Niet zozeer problematisch is het feit dat men minder
goed geïnformeerd is over de precieze inhoud van de vakken en het niveau
van de medestudenten. Men kan immers niet verwachten dat de
departementen en centra voor lerarenopleiding de inhoud van de vakken tot
in detail gaan voorleggen aan kandidaat studenten en het niveau van
medestudenten kan men ook niet altijd even goed van te voren inschatten.
Wel problematischer is het feit dat slechts 27% van de studenten vindt dat
men voldoende op de hoogte was over de tijd die men zou moeten besteden
aan opdrachten en taken in het kader van de opleiding. Blijkbaar
onderschatten veel studenten de tijd die ze zullen moeten opofferen willen ze
slagen in hun studies. De tijd die ze zouden moeten spenderen aan het
studeren van de leerstof, blijkt daarentegen wel beter gekend te zijn van te
voren. Studenten hebben vaak ten onrechte het idee dat na het beëindigen
van het secundair onderwijs huistaken en opdrachten voor goed verleden
tijd zijn. 

 

TABEL 3.5 GEÏNFORMEERDHEID OVER DE LERARENOPLEIDING: FREQUENTIEVERDELINGEN ALGEMEEN (IN

PERCENTAGES)

Item: Hoe goed was u bij de start
geïnformeerd over …

Niet Veel te
weinig

Te
weinig

Voldoende Weet
niet
meer

M

De hoeveelheid theorievakken in de
opleiding

5.2 8.6 17.1 69.1 1.5 0.4

De precieze inhoud van de vakken 10.3 19.3 40.0 30.4 1.5 0.4
Het intellectuele niveau van de opleiding 10.2 12.1 28.2 49.5 4.7 0.7
De vereiste vaardigheden  (muzikale,
sociale, communicatieve,…)

9.9 10.5 24.4 55.3 3.8 0.9

De tijd die men nodig heeft om te
studeren

12.5 16.3 30.0 41.2 4.6 0.5

De tijd die men nodig heeft om
opdrachten, taken, … (buiten de lessen)
te maken

13.9 25.4 33.6 27.1 2.8 0.7

Het niveau van de medestudenten 29.2 12.8 25.1 32.9 8.7 0.9

Vooral studenten uit de GPB-opleidingen blijken vaker het gevoel te hebben
dat ze niet zo goed geïnformeerd waren bij aanvang van de opleiding. Zij
scoren gemiddeld 62 punten op deze honderdpuntenschaal, terwijl de
overige studentengroepen gemiddeld 68 tot 70 scoren op deze schaal.
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TABEL 3.6 GEÏNFORMEERDHEID OVER DE LERARENOPLEIDING: GEMIDDELDE SCORES OP DE SOMSCHAAL

(Initiële) lerarenopleiding geïnformeerdheid over de
lerarenopleiding bij aanvang

N

Kleuteronderwijs 69.30 348
Lager onderwijs 70.45 503
Secundair onderwijs groep 1 68.70 477
Secundair onderwijs groep 2 68.20 497
GPB, secundair onderwijs groep 3 62.44 410
Totale groep 67.93 2235
F (df) 7.421 (4)
Sign. 0.000
Eta 0.115

Verder peilden we naar hun tevredenheid ten aanzien van de
lerarenopleiding. Op basis van een principale componentenanalyse konden
we in de 22 items die we hen voorlegden vier componenten terugvinden. Een
eerste schaal peilt naar het algemene welbevinden met betrekking tot de
opleiding. Daarnaast zijn er nog twee schalen die peilen naar de
tevredenheid ten opzichte van specifieke kenmerken van de opleiding, met
name de moeilijkheidsgraad van de opleiding en de tijdsinvestering die de
opleiding vraagt. Tot slot wordt in een vierde schaal gekeken naar de
tevredenheid over de keuze voor de lerarenopleiding, zou men met andere
woorden terug voor deze opleiding opteren als men terug voor de keuze zou
staan.

Uit de antwoorden op de verschillende items die peilen naar de algemene
tevredenheid ten aanzien van de opleiding, blijkt dat over het algemeen de
studenten best tevreden zijn over de opleiding. 10 à 15 % van de studenten
plaatst hier en daar toch wel enige bedenkingen. Zo is 15% van de
studenten niet tevreden over de contacten met de docenten en vindt ook
14,5% van de studenten de inhoud van de vakken teleurstellend. 9% van de
ondervraagde studenten is malcontent over de lerarenopleiding in z’n
geheel. Daartegenover staat echter een veel grotere groep die wel zijn
tevredenheid uit over de opleiding. 70,5% van de studenten bijvoorbeeld,
stelt plezier te hebben in de lerarenopleiding en 63,5% van de studenten
stelt over het algemeen tevreden te zijn over de opleiding. 

Dat de studenten over het algemeen tevreden zijn, blijkt ook uit het feit dat
zowat 77 à 78% van hen tevreden is dat ze gekozen hebben voor de
lerarenopleiding. Als ze terug voor de keuze zouden staan, zouden ze
opnieuw voor een lerarenopleiding kiezen.

Hoewel duidelijk heel wat studenten de opleiding makkelijker hadden
ingeschat –23% vindt de inhoud van de vakken moeilijker dan verwacht,
28% vindt de vakken veel theoretischer dan verwacht en 30,5% stelt dat
hoeveelheid leerstof groter is dan verwacht-, vinden de meeste van de
studenten (68%) de hoeveelheid te verwerken leerstof toch een haalbare
kaart.
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Niet alleen qua inhoud kan de lerarenopleiding tellen volgens de studenten,
ook de tijd die men aan deze studies spendeert mag niet onderschat worden.
Bijna de helft van de studenten is van mening dat de lesvoorbereidingen en
opdrachten die men voor de lerarenopleiding moet maken te veel tijd vergen.
Bovendien vindt ruim een derde het moeilijk deze opleiding te combineren
met het werk (voor de werkenden onder de studenten, vooral de personen
uit de GPB-opleiding dus) of met de vrijetijdsbestedingen, en van degenen
die de lerarenopleiding volgen gelijktijdig met een andere hoofdopleiding,
ondervindt ruim de helft moeilijkheden om de studie te combineren met de
andere studies die men volgt. Een kwart van de studenten kan niet
voldoende tijd vrijmaken om ook voor de lerarenopleiding te studeren. Dat
dit een probleem vormt, kwam ook reeds naar voor in de hoorzittingen over
het lerarenambt: veel competente studenten haken af vanwege de hoge
studiedruk (Demeulenaere, 2000). 

TABEL 3.7 EVALUATIE VAN DE LERARENOPLEIDING: FREQUENTIEVERDELINGEN ALGEMEEN (IN

PERCENTAGES)

Item: ik volg deze lerarenopleiding … - -/+ + Missing
Algemene tevredenheid
De inhoud van de vakken valt mij tegen. 59.1 26.3 14.5 0.7
Over het algemeen heb ik plezier in mijn studie (de
lerarenopleiding).

10.4 19.2 70.5 0.5

Ik vind de opleiding tot nu toe van goede kwaliteit. 12.5 28.5 59.1 0.4
Ik ben tevreden over de contacten met de
docenten/professoren.

14.7 30.2 55.1 0.4

Ik ben tevreden over de lerarenopleiding. 9.3 27.3 63.5 0.8
Tevredenheid over de moeilijkheidsgraad van de
lerarenopleiding
De hoeveelheid te verwerken leerstof is te groot voor mij. 68.1 23.4 8.5 0.6
De vakken zijn veel theoretischer dan ik had verwacht. 39.2 32.8 27.9 0.6
De hoeveelheid leerstof is groter dan ik had verwacht. 41.0 28.4 30.5 0.6
De inhoud van de vakken is moeilijker dan ik verwacht
had.

46.3 31.1 22.6 0.5

Tevredenheid over de tijdsinvestering
De lesvoorbereidingen en opdrachten die ik moet maken
voor de lerarenopleiding vergen te veel tijd.

21.0 31.4 47.6 0.8

Ik kan onvoldoende tijd vrijmaken om voor deze
lerarenopleiding te studeren.

48.6 26.3 25.1 0.5

Deze opleiding is makkelijk te combineren met mijn
werk/vrijetijdsbestedingen.

37.2 31.4 31.4 0.4

Deze opleiding is makkelijk te combineren met mijn
andere studies.

55.6 22.5 21.9 1.1

Tevredenheid over de keuze voor de lerarenopleiding
Als ik opnieuw voor de keuze zou staan, ik zou opnieuw
starten aan een lerarenopleiding.

7.2 14.8 78.0 0.8

Ik heb er wel eens spijt van dat ik deze lerarenopleiding
gestart ben.

77.0 14.0 9.0 0.8

Zelfs indien ik dit jaar niet zou slagen, geef ik de studie
niet op. Ik doe mijn jaar over.

22.9 25.0 52.2 0.6

- (helemaal) niet akkoord; -/+ tussen beide; + (helemaal) akkoord

In deze evaluatie over de lerarenopleiding springt er duidelijk één groep uit
die veel minder tevreden is over haar opleiding dan de overige groepen, met
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name de studenten uit de academische lerarenopleiding. Op de schaal voor
algemene tevredenheid scoren ze zowat 20 punten lager dan de overige
studenten (zie tabel 8). Zij zijn eveneens in mindere mate geneigd om
opnieuw voor de opleiding te kiezen, als ze terug voor de keuze zouden
staan. Nochtans zijn ze niet ontevredener over de moeilijkheid of de tijd die
ze erin moeten steken.

De studenten kregen op het einde van de vragenlijst nog de mogelijkheid om
al hun bedenkingen neer te pennen. Daaruit kunnen we alvast twee
pijnpunten afleiden. Ten eerste is het voor de werkende studenten heel
moeilijk om deze opleiding te combineren met hun job. De tijdsinvestering
op zich wordt niet zozeer geproblematiseerd, wel de combinatie met een job
wordt zeer moeilijk bevonden. Volgende citaten illustreren dit:

Ik volg de stagelessen niet meer, ik kan dit niet combineren met werk en
sociaal leven. Waarom kunnen wij geen educatief verlof krijgen??? Dit
zou me al een stuk op weg helpen ! (student uit de initiële
lerarenopleiding van academisch niveau)

Het is ontzettend moeilijk een voltijdse baan te combineren met de
lerarenopleiding, zeker omdat er geen educatief verlof mogelijk is. Stage
lopen kan enkel als je verlof neemt of een baas hebt die vriendelijk
genoeg is je elke week een halve dag af te staan. (student uit
academische lerarenopleiding)

Ik ben dit jaar nog van plan te stoppen met de lerarenopleiding. Dit is
niet te combineren met voltijds werk ! (student uit academische
lerarenopleiding)

De combinatie lerarenopleiding en werken is een enorme opgave (maar
deze mogelijkheid moet behouden blijven) (student uit academische
lerarenopleiding)

De lerarenopleiding van 1 jaar is niet bedoeld voor de werkende mens. Ze
maken het je ontzettend moeilijk om al het werk gedaan te krijgen. Heel
slecht georganiseerd. (student uit academische lerarenopleiding)

AILO houdt geen rekening met studenten die reeds werken. Sommige
cursussen worden overdag gegeven zodat ik de kans niet heb om de les te
volgen. Ik wil alle lessen volgen maar kan dit dus niet. (student uit
academische lerarenopleiding)

Anderzijds omdat in de opleiding de klemtoon volgens sommigen te sterk op
theorie en te weinig op praktijk ligt. Sommigen beschouwen de vakken dan
ook eerder als een “bezigheidstherapie” en stellen het nut ervan in vraag.
Hieronder volgen enkele citaten ter illustratie:

De lerarenopleiding dient grondig geëvalueerd te worden. Mijn AILO-
opleiding kan mij niet echt boeien: te abstract, te ver van de praktijk !
(student uit academische lerarenopleiding)
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Ik ben helemaal niet tevreden over de academische lerarenopleiding. Ik
vind de inhoud van de colleges zeer slecht en besluit dat het eerder gaat
om “bezigheidstherapie” door mensen die waarschijnlijk niets beter met
hun tijd kunnen doen. Ik heb sinds het aanvangen van de opleiding nog
geen enkel college gevolgd dat een meerwaarde zou kunnen beteken voor
mijn huidige job als leerkracht en vind het bijzonder jammer dat ik mijn
kostbare tijd in deze “onzin” moet steken. (student uit academische
lerarenopleiding)

Ik vind het beroep zelf van leerkracht vrij aantrekkelijk maar de ALO-
opleiding die ik volg laat te wensen over. Ik heb niet het gevoel dat ik veel
bijleer en ben absoluut niet gemotiveerd om de lessen bij te wonen.
Vastgeroeste theorie en weinig zinvolle praktijk. Jammer ! (student uit
academische lerarenopleiding)

Wat de lerarenopleiding betreft: ik vind dat deze meer praktisch gericht
zou moeten zijn, ook meer gericht op de omgang met de leerlingen. Nu
krijgen we wel theoretische didactiek en pedagogiek en dergelijke maar
dat zegt zo weinig over de praktijk. Ik moet zeggen dat deze theoretische
vakken mij ook absoluut niet liggen, terwijl ik in de praktijk zeer goede
ervaringen gehad heb. Ik heb van leerlingen alleen nog maar positieve
reacties gekregen. Ik denk dat dit erop wijst dat de inhoud van de
theoretische vakken (of de theoretische vakken zelf) misschien herzien
zou(den) moeten worden. (student uit academische lerarenopleiding)

Graag had ik vermeld dat de opleiding van aggregatie mij eigenlijk niet
zint ondanks mijn grote motivatie. Veel heeft te maken met de
‘bezigheidstherapieën’ die tijdens seminaries worden gegeven (zowel het
contactmoment als de opdrachten !) Dus als je wil dat niet wordt gekeken
op de opleiding en dat er geen frustraties bij de docenten zelf ontstaan,
maak er dan een volwaardige opleiding van 1 jaar van ! (student uit
academische lerarenopleiding)
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TABEL 3.8 EVALUATIE VAN DE LERARENOPLEIDING: GEMIDDELDE SCORES OP SOMSCHALEN VOOR

TEVREDENHEID NAAR SOORT LERARENOPLEIDING

Tevredenheid over de lerarenopleiding m.b.t.
(Initiële) lerarenopleiding algemene

tevredenh. 
de

moeilijkheids-
graad 

de tijds-
investering 

de keuze
voor de

opleiding

N

Kleuteronderwijs 70.31 52.77 44.00 73.93 335
Lager onderwijs 72.97 54.31 47.48 77.30 484
Secundair onderwijs groep 1 70.30 61.30 46.82 73.69 454
Secundair onderwijs groep 2 51.43 64.33 46.45 68.29 474
GPB, secundair onderwijs groep 3 69.78 64.58 53.88 80.50 380
Totale groep 66.61 59.42 47.70 74.56 2127
F (df) 106.280

(4)
27.136 (4) 10.905 (4) 18.170 (4)

Sign. 0.000 0.000 0.000 0.000
Eta 0.409 0.221 0.142 0.182

Ook ten aanzien van de GPB-opleidingen worden soms gelijkaardige
opmerkingen geformuleerd. Wel moeten we hier bij opmerken, dat deze
kritieken sterk schoolgebonden waren. Bijgevolg delen niet alle studenten
deze kritiek. We geven toch enkele citaten:

Ik merk op dat wat je meekrijgt vanuit de GPB-opleiding vaak door de
leerkrachten niet wordt uitgevoerd. Zoals: stiptheid, orde, organisatie,
juiste didactische materiaal gebruiken. 

De GPB-opleiding verloopt chaotisch. Slechts enkele leerkrachten vind ik
voldoende vakkundig. De rest geeft alleen het voorbeeld van hoe het als
leraar NIET moet. De inhoud van de opdrachten is vaak niet duidelijk en
voor verschillende leerkrachten moeten we dezelfde, gelijkaardige
opdrachten maken wegens gebrek aan overleg tussen de leerkrachten
onderling. Maar ik heb het gevoel dat deze opleiding makkelijk kan
worden ingekort, nl. Van 4 modules naar 3 modules. Vooral de
theoretische vakken storen mij soms een beetje, de praktijk daarentegen
vind ik nuttig. Maar dit is volledig te wijten aan de deskundigheid van
bepaalde leerkrachten.

De GPB-opleiding die ik nu volg is eerder een teleurstelling. Ik had meer
praktische informatie verwacht. Veel onderwerpen die nu behandeld
worden, lijken soms naast de kwestie … De lestijd is volgens mij niet
nuttig gebruikt

Toch heeft het gros van de studenten uit de GPB-opleiding geen spijt dat ze
deze opleiding begonnen zijn. Op de schaal die peilt naar de tevredenheid
over de keuze om een lerarenopleiding te starten, scoren zij hoger dan alle
andere groepen. Wanneer ze opnieuw voor de keuze zouden staan, zouden
de meesten er opnieuw aan beginnen. Ook qua tijdsinvestering blijkt deze
groep positiever te staan dan de respondenten uit de andere
lerarenopleidingen. De groep die daar de meeste problemen ervaart zijn de
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studenten uit de opleiding voor het kleuteronderwijs. Deze studenten zijn
tevens het felst geschrokken van de moeilijkheidsgraad van de studie.

3.2 Hoe staat men ten aanzien van het lerarenberoep?

Wanneer het lerarenberoep in de media komt, worden doorgaans de
negatieve kantjes uitgelicht: de planlast, de alsmaar toenemende
verwachtingen, de vlakke loopbaan, een te laag salaris, het gebrek aan
infrastructuur en omkadering, het imago van het beroep, leerlingen en
ouders die lastiger worden, burn-out bij leerkrachten … (Aelterman,
Verhoeven, Rots, et al., 2002; HayGroup, 2001; Vrieze & Kleijer, 2000). Ten
onrechte echter, uit meerdere studies zowel bij leerkrachten als
buitenstaanders blijkt dit eeuwenoude beroep toch ook heel wat
aantrekkelijke zijden te hebben (Aelterman, Verhoeven, Rots, et al., 2002;
HayGroup, 2001). Zo wordt het werken met jongeren, de creativiteit die men
er aan de dag kan leggen, de autonomie die men er heeft enorm
gewaardeerd en positief bevonden. Het lerarenberoep wordt daarnaast
aantrekkelijk bevonden omwille van de belangrijke maatschappelijke
opdracht die het omvat. Tevens wordt het lerarenberoep beschouwd als de
ideale job om werk en gezin te combineren. De interessante uren, de goede
vakantieregelingen, het meestal dichtbij huis werken dragen daartoe bij.
Ook de sociale contacten, met zowel leerlingen, collega’s als ouders, die een
job in het onderwijs inhoudt worden doorgaans als aantrekkelijk
beschouwd. Tenslotte wordt vaak gewezen op de werkzekerheid die een job
in het onderwijs biedt, toch zeker na enkele jaren er in werkzaam te zijn. Al
geldt dit vooral voor personen die reeds enkele jaren werkzaam zijn in het
onderwijs en geldt dit minder voor pas startende leerkrachten die niet
vastbenoemd zijn.

We stelden ook de studenten uit de lerarenopleiding de vraag wat ze nu wel
en wat niet aantrekkelijk vinden aan een job in het onderwijs. Ze hebben
reeds wat meer kennis van het lerarenberoep dan de gemiddelde Vlaming,
sommigen hebben hun eerste intrede reeds gedaan, maar voor de meeste
onder hen blijft de praktijkervaring beperkt tot enkele uurtjes stage lopen. 

Als hun oordeel over deze aantrekkingspunten mede bepalend geweest is
voor hun studiekeuze, dan is het duidelijk dat de studenten vooral voor het
lerarenberoep kiezen omwille van de vakinhoud. De aspecten die hiermee
verband houden worden veruit het meest positief beoordeeld door de
toekomstige leraren. Het werken met kinderen en jongeren wordt door
vrijwel alle studenten als een aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk aspect van
de job beschouwd. 92% vindt het werken met kinderen en/of jongeren één
van de aangename kantjes van het lerarenberoep. De contacten met de
ouders daarentegen worden heel wat minder aangenaam beoordeeld. Maar
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net iets meer dan de helft vindt deze contacten een aantrekkelijk aspect van
het lerarenberoep. Er wordt wel eens gesteld dat ouders steeds meer als
consumenten naar de dienstverlening van leerkrachten kijken, waardoor
ouders de kwaliteiten van leerkrachten ook vaker in vraag gaan stellen
(Vrieze & Kleijer, 2000). Dit alles maakt de contacten met ouders natuurlijk
minder aantrekkelijk. Met betrekking tot de jobinhoud vinden de studenten
dan weer wel de creativiteit eigen aan het beroep en de uitdagingen in het
lerarenberoep aantrekkelijk. De andere vier elementen die ressorteren onder
wat we de aantrekkelijkheid van de jobinhoud genoemd hebben, worden
eveneens vrij positief onthaald. De mogelijkheid tot zelfontplooiing en
persoonlijke ontwikkeling, de autonomie die men heeft in de job, de
mogelijkheid tot teamwork en de maatschappelijke bijdrage die een leraar
levert worden door 65 à 74% van de respondenten als aantrekkelijk
beschouwd.

Wat de items met betrekking tot de aantrekkelijkheid van de
loopbaanmogelijkheden en het loon betreft, plaatst zowat de helft van de
studenten zich in de middencategorie. Het bleken ook tijdens de afname van
de enquêtes de twee aspecten te zijn waar de studenten het minst voeling
mee hadden. Meermaals werd aan de begeleidende docent, onderzoeker of
medestudenten de vraag gesteld hoeveel nu eigenlijk het loon van een leraar
wel was. Een oordeel vellen over de aantrekkelijkheid van deze aspecten was
voor velen dan ook een onmogelijke opgave. Bij de keuze voor het
lerarenopleiding zullen deze elementen dus zeker niet van doorslaggevend
belang geweest zijn. 

Met uitzondering van het aantal te presteren uren buiten de school voor
onder meer lesvoorbereidingen en verbeterwerk, worden alle items met
betrekking tot de combineerbaarheid van arbeid en gezin als aantrekkelijk
beschouwd. Ook de vakantieregeling blijkt reeds bij de studenten een aspect
te zijn, waar best niet te veel aan veranderd wordt: 89% vindt dat deze
vakantieregeling een aantrekkelijk aspect vormt van het lerarenberoep. 



107

TABEL 3.9 AANTREKKELIJKHEID VAN HET LERARENBEROEP: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN %)

Aantrekkelijkheid lerarenberoep: - -/+ + Missing
Aantrekkelijkheid van de jobinhoud
De mogelijkheid tot zelfontplooiing, persoonlijke
ontwikkeling

4.5 24.9 70.6 1.0

De autonomie/vrijheid in de job 4.1 22.0 73.9 1.0
De uitdaging in het werk 3.6 15.7 80.7 0.9
De creativiteit 2.6 11.2 86.2 0.6
De mogelijkheid tot teamwork 5.0 24.8 70.2 0.8
Het werken met kinderen/jongeren 1.2 6.6 92.2 0.9
De contacten met ouders 9.0 37.8 53.2 1.2
De maatschappelijke bijdrage die men kan/moet leveren 3.9 31.5 64.6 1.3
Aantrekkelijkheid van de loopbaanmogelijkheden
De promotiemogelijkheden binnen het onderwijs (bv. een
bestuursfunctie opnemen)

32.2 47.8 20.0 1.7

De loopbaanmogelijkheden binnen het onderwijs (bv. het
kunnen opnemen van verschillende taken of het kunnen
veranderen van functie)

19.4 49.8 30.9 1.6

De inzetbaarheid buiten het onderwijs 14.1 48.1 37.8 1.7
De coaching, begeleiding, ondersteuning van leerkrachten 13.4 48.9 37.7 1.8
Aantrekkelijkheid van het loon
De hoogte van het loon 24.8 49.2 26.0 0.7
De regelmaat van de loonsverhogingen 23.2 53.5 23.3 2.0
Het bedrag van de loonsverhogingen 24.7 60.3 15.0 2.5
Aantrekkelijkheid van de combinatiemogelijkheid
tussen gezin en arbeid
De vakantieregeling 1.7 9.2 89.1 1.0
Het aantal te presteren uren op school 4.2 27.8 68.0 0.8
Het aantal te presteren uren buiten de school (bv.
lesvoorbereidingen en verbeterwerk thuis)

39.2 41.9 18.9 1.0

De mogelijkheid om werk en gezin te combineren 3.8 16.5 79.7 0.9
Losse items niet opgenomen in de schalen
Extra-legale voordelen 19.3 50.1 30.6 3.3
Pensioenregeling 10.9 44.1 45.1 3.2
Werkzekerheid 14.4 30.5 55.1 1.5
Verplaatsingstijd tussen werk en thuis 7.5 53.1 39.4 4.8
Kansen op bijscholing en –nascholing 10.9 36.8 52.3 1.5
Imago van het beroep 19.1 45.4 35.5 0.9
Onderwijsvernieuwingen 20.8 52.3 26.8 1.7

- helemaal of eerder niet aantrekkelijk, -/+ neutraal, + eerder of zeer aantrekkelijk

Tot slot vermelden we nog een aantal losse items die geen schaal vormden.
Ook bij deze items valt op dat een grote groep van de studenten zich
neutraal opstelt. Opnieuw gaat het om items waarvan de studenten vonden
dat ze er nog geen klare kijk op hadden en waarvan ze hun oordeel nog
willen uitstellen tot ze werkelijk in het onderwijs staan. Voor verschillende
items is het inderdaad moeilijk om ze al juist in te schatten. Hoewel
doorgaans wordt gesteld dat een interessant kenmerk van het lerarenberoep
onder meer de tewerkstelling dichtbij huis is, zal de uiteindelijke
verplaatsingstijd tussen werk en thuis toch lang niet voor iedereen hetzelfde
zijn. Toch helt de balans voor elk van deze uitspraken over naar het
positieve. De pensioenregeling, de werkzekerheid en de kansen op
bijscholing en –nascholing die het onderwijs als werkgever biedt, worden zo
door 45 à 55% van leraren in opleiding als aantrekkelijk ervaren. 
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TABEL 3.10 AANTREKKELIJKHEID VAN HET LERARENBEROEP: GEMIDDELDE SCORES OP SOMSCHALEN (0-

100) NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING

Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep
(Initiële) lerarenopleiding Job-

inhoud
Loopbaan-

mogelijkheden
Loon Combinatie gezin

& arbeid
Kleuteronderwijs 75.80 52.35 48.96 66.28
Lager onderwijs 77.80 55.49 43.76 67.71
Secundair onderwijs groep 1 71.41 54.85 48.04 67.80
Secundair onderwijs groep 2 71.12 49.01 49.57 70.48
GPB, secundair onderwijs groep 3 73.69 52.90 51.82 72.24
Totale groep 73.88 52.95 48.24 68.95
F (df) 24.583 (4) 12.923 (4) 12.437 (4) 13.277 (4)
Sign. 0.000 0.000 0.000 0.000
Eta 0.205 0.151 0.148 0.152

Uit de gemiddelde scores op de somschalen blijkt eveneens dat de
aantrekkelijkste aspecten aan een job in het onderwijs te maken hebben
met de jobinhoud en de afstemmingsmogelijkheden op het gezinsleven. 

Wat betreft de aantrekkelijkheid van de loopbaanmogelijkheden ligt de
gemiddelde score net over het middenpunt van de schaal en de
aantrekkelijkheid van het loon ligt net onder het middenpunt. 

Voor elk van de vier aspecten die werden bekeken in het kader van de
aantrekkelijkheid van het lerarenberoep doen er zich significante verschillen
voor tussen de vijf lerarenopleidingen. Het is echter niet zo dat er één groep
uitspringt die de onderwijsjob merkelijk positiever beoordeeld op elk van de
vier punten. Noch is het zo dat er één groep is die een onderwijsjob op elk
van de domeinen minder aantrekkelijk vindt dan de andere groepen. De
jobinhoud wordt het aantrekkelijkst bevonden door studenten uit de
opleiding voor lager onderwijs en wordt het minst aantrekkelijk bevonden
door de studenten uit de opleidingen voor het secundair onderwijs (groepen
1 en 2). Ook de loopbaanmogelijkheden worden het positiefst geëvalueerd
door de studenten uit de lerarenopleiding voor lager onderwijs. In de
academische lerarenopleiding beoordeelt men dit aspect het negatiefst. Wat
betreft de aantrekkelijkheid van het loon, zijn de studenten uit de opleiding
voor het lager onderwijs daarentegen dan weer het minst positief. Dit aspect
wordt het aantrekkelijkst bevonden door de studenten uit de GPB-opleiding,
al is het ook voor deze groep het minst aantrekkelijke aspect van het
lerarenberoep. De mogelijkheden die een job in het onderwijs biedt om gezin
en arbeid te combineren, worden eveneens het meest aantrekkelijk
bevonden door de studenten uit de GPB-opleiding. Voor studenten die op
latere leeftijd starten aan een GPB-opleiding, vormt dit ook vaak een reden
om de opleiding aan te vangen. Studenten kleuteronderwijs vinden dit
aspect dan weer minder aantrekkelijk dan de andere studentengroepen.

Hierboven werd het lerarenberoep op zich beoordeeld, geheel losstaand van
andere beroepen. Al werd wellicht bij de beoordeling van de
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aantrekkelijkheid van het lerarenberoep ook reeds vergeleken met andere
beroepen. Maar dit stond niet expliciet in de vraagstelling. Bij de volgende
vraag werd er wel expliciet gevraagd de lerarenopleiding te vergelijken met
andere beroepen. Door zowat de helft van de kandidaat leraren wordt de
lerarenopleiding als zwaarder bestempeld dan andere beroepen waarvoor
een gelijkaardige studieniveau vereist is. Slechts 10% is van mening dat het
lerarenberoep minder zwaar is. En 38% ziet eigenlijk weinig verschil met
andere beroepen.

TABEL 3.11 PLAATSING VAN LERARENBEROEP TEN OPZICHTE VAN ANDERE BEROEPEN MET GELIJKAARDIG

OPLEIDINGSNIVEAU: FREQUENTIEVERDELINGEN 

Hoe zwaar denkt men dat het lerarenberoep is in vergelijking met
andere beroepen met een vergelijkbaar opleidingsniveau?

Aantal %

Veel zwaarder 127 5.8
Eerder zwaarder 1015 46.2
Weinig verschil 827 37.7
Eerder minder zwaar 206 9.4
Veel minder zwaar 20 0.9
Totaal 2195 100.0

Het antwoord op deze vraag wordt echter zeer sterk bepaald door de
lerarenopleiding  die men volgt. Bij de kleuteronderwijzers schat 77% het
beroep zwaarder in dan andere gelijkaardige beroepen. Ook de studenten
voor het lager onderwijs zijn veel meer van oordeel dat een job in het
onderwijs zwaarder is. In de academische lerarenopleiding is echter slechts
33% de mening toegedaan dat het lerarenberoep zwaarder is dan andere
beroepen met gelijkaardig opleidingsniveau. Ook bij de GPB-opleiding is
lang niet iedereen ervan overtuigd dat het lerarenberoep zwaarder is dan
andere beroepen.

TABEL 3.12 PLAATSING VAN LERARENBEROEP TEN OPZICHTE VAN ANDERE BEROEPEN MET GELIJKAARDIG

OPLEIDINGSNIVEAU NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING

Het lerarenberoep in vergelijking 
met andere beroepen

(Initiële) lerarenopleiding Zwaarder Weinig 
verschil

Minder zwaar N 

Kleuteronderwijs 76.6 28.0 5.4 350
Lager onderwijs 67.9 28.9 3.2 495
Secundair onderwijs groep 1 54.0 36.0 10.0 458
Secundair onderwijs groep 2 32.6 50.9 16.5 485
GPB, secundair onderwijs groep 3 41.3 42.8 16.0 407
Totale groep 53.0 37.7 10.3 2195
Pearson chi-square 209.121
Vrijheidsgraden . 16
Sign. 0.000
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3.3 De werkenden: hoe staan ze tegenover hun huidige job?

Een deel van de respondenten uit dit onderzoek combineert de
lerarenopleiding met een job. In totaal gaat het om 457 studenten of 20%
van de onderzoekspopulatie die zich in deze situatie bevinden. Het leek ons
interessant om ook even in te gaan op het huidige beroep van deze leraren
in opleiding. We betrekken bij deze analyses eveneens de personen die op
het moment van de bevraging met verlof zonder wedde waren of tijdskrediet
opnamen (16 personen). 

We peilden naar de tevredenheid met de huidige job op een aantal vlakken,
met name de tevredenheid met de jobinhoud, het loon, de directie, de
arbeidsomstandigheden, de loopbaanperspectieven, de
combinatiemogelijkheden tussen gezin en arbeid en het arbeidscontract.
Wat betreft de jobinhoud is de meerderheid van deze werkende studenten
best tevreden. 60 à 70% vindt zo onder meer dat hun huidige job een
inhoudelijk interessante job is, een job met voldoende afwisseling en waar
men de mogelijkheid heeft zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Ten
aanzien van het loon zijn de meningen daarentegen niet zo eenduidig. De
helft is nog wel tevreden over de hoogte van het loon, maar wat betreft de
regelmaat en het bedrag van de loonsverhogingen en de extra-legale
voordelen die hun huidige job biedt is men heel wat minder tevreden. Over
zijn of haar oversten is men dan weer wel meer tevreden. 64% is tevreden tot
zeer tevreden over de omgang met de directie en ook over de feedback en de
waardering die men krijgt is bijna de helft van de respondenten tevreden.
Wat betreft de arbeidsomstandigheden is wel de meerderheid tevreden over
de fysieke arbeidsomstandigheden en de infrastructuur die men ter
beschikking heeft, maar wat tijdsbesteding, compensaties voor overwerk en
kosten betreft zijn de meningen verdeeld. Bij de aspecten die vallen onder de
component loopbaanperspectieven is ongeveer de helft van de respondenten
tevreden over het maatschappelijk aanzien en de maatschappelijke
waardering die de job geniet. Maar wat de loopbaanperspectieven en de
kansen op promotie betreft, antwoorden heel wat personen neutraal en uit
respectievelijk 23% en 37% hun ongenoegen. De job die de studenten uit de
lerarenopleiding momenteel uitoefenen, blijkt op verschillende vlakken goed
samen te gaan met het privé-leven. 72% is tevreden over de uurregeling
waarin men tewerkgesteld is en 66% uit zijn tevredenheid over de
vakantieregeling. Met betrekking tot het contract is 79% best tevreden over
de omvang van de tewerkstelling, of men met andere woorden voltijds dan
wel deeltijds is tewerkgesteld. Ook over de duur van het contract is 58%
tevreden. Over de werkzekerheid is 45% tevreden. Tenslotte nemen we hier
ook een aantal losse items op. De grootste tevredenheid bestaat er ten
aanzien van de collega’s, 82% uit zijn tevredenheid hierover. Ook over de
verplaatsingstijd is 67% tevreden. 



111

TABEL 3.13 TEVREDENHEID MET HUIDIGE JOB: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Tevredenheid met huidige job - -/+ + Missing
& NVT

Tevredenheid met de jobinhoud
De mate waarin het werk inhoudelijk uitdagend en
interessant is

16.4 18.6 65.0 80.2

vrijheid/autonomie in de job 11.2 20.0 68.8 80.3
De afwisseling in de job 12.8 19.5 67.7 80.2
De verantwoordelijkheid die u heeft in de job 7.0 22.7 70.3 80.3
De mogelijkheid tot zelfontplooiing/ persoonlijke
ontwikkeling in de job

20.0 20.2 59.8 80.3

Werk in zijn geheel 10.4 21.8 67.8 80.3
Tevredenheid met het loon
De hoogte van het loon 24.0 25.6 50.4 80.2
De regelmaat van de loonsverhogingen 33.3 39.4 27.3 81.3
Het bedrag van de loonsverhogingen 35.3 44.5 20.2 81.6
Extra-legale voordelen 44.6 28.8 26.7 81.2
Tevredenheid met chef/directie
De omgang met chef/directie 15.4 20.2 64.4 80.7
De feedback die men krijgt van chef/directie 26.9 27.6 45.5 80.7
De waardering die men krijgt van chef/directie 26.3 24.9 48.8 80.8
Tevredenheid met de arbeidsomstandigheden
Compensatie voor overwerk 43.7 30.4 25.9 81.3
Vergoeding voor kosten die men maakt in het kader van
het werk

31.6 32.7 35.7 80.7

Hoeveelheid vrije tijd buiten de vakanties 24.8 30.1 45.1 80.5
Werkdruk 27.4 34.6 38.0 80.4
Fysieke werkomstandigheden (gebouw, lawaai,
verluchting, temperatuur,…)

22.0 22.7 55.3 80.3

De materiële voorzieningen nodig voor de goede uitvoering
van de job (kantoorbenodigdheden, PC, …)

25.3 22.6 52.1 80.4

Tevredenheid met de loopbaanperspectieven
Toekomstige loopbaanperspectieven 22.9 38.1 39.0 80.7
Kansen op promotie 36.7 46.0 17.2 80.9
Arbeidsmarktpositie/inzetbaarheid in andere bedrijven of
sectoren

21.1 42.8 36.1 81.5

Maatschappelijke waardering 13.9 38.7 47.5 80.9
Status/ maatschappelijk aanzien 13.9 36.3 49.9 80.8
Tevredenheid met de combinatiemogelijkheden
tussen gezin en arbeid
De uurregeling waarin men werkt (de tijdstippen waarop
men werkt)

12.4 15.6 72.0 80.4

De mogelijkheid tot loopbaanonderbreking/tijdskrediet 21.9 40.4 37.7 81.8
De mogelijkheid tot deeltijds werken 18.3 38.2 43.5 81.6
De vakantieregeling 16.9 17.5 65.6 80.5
De mogelijkheid om gezin en werk te combineren 20.4 29.4 50.2 80.9
Tevredenheid met het contract
De duur van uw contract (vast/tijdelijk) 21.4 20.5 58.1 80.5
De jobzekerheid 27.8 26.9 45.2 80.4
De omvang van uw betrekking (voltijds/deeltijds) 7.0 13.8 79.1 80.5
Losse items niet opgenomen in de schalen
Pensioenregeling 15.7 44.6 39.7 81.9
Verplaatsingstijd tussen werk en thuis 16.4 16.4 67.1 80.3
Opleidingsmogelijkheden binnen en/of buiten de
werkuren

24.2 29.9 45.9 80.6

De loopbaanontwikkeling die men reeds meegemaakt
heeft

17.0 42.7 40.3 81.2

De omgang met collega’s 6.1 12.0 81.8 80.5
- zeer of eerder ontevreden; -/+ noch tevreden, noch ontevreden, + eerder of zeer tevreden
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Op basis van de somschalen wordt nog duidelijker dat men het meest
tevreden is over de jobinhoud, de minste tevredenheid bestaat ten aanzien
van het loon. 

Onderscheiden we hier de personen die reeds als leerkracht tewerkgesteld
zijn van de anderen dan stellen we voor 5 van de 7 aspecten significante
verschillen vast. Op vlak van jobinhoud, de directie en de
combinatiemogelijkheden tussen de job en het privé-leven zijn de
leerkrachten merkbaar meer tevreden. Wanneer het gaat om de
arbeidsomstandigheden en het contract dat men heeft dan zijn de personen
die tewerkgesteld zijn als leerkracht minder tevreden.

TABEL 3.14 TEVREDENHEID MET HET HUIDIGE BEROEP NAAR TEWERKSTELLINGSSECTOR

Tevredenheid met beroep
Jobinhoud Loon Chef/

directie
Arbeids-

omstandighe
den

Geen leerkracht 62.85 47.94 57.44 55.81
Leerkracht 75.10 46.36 62.88 47.75
Totale groep 66.47 47.51 59.07 53.44
F (df) 35.249 (1) 0.439 (1) 3.787 (1) 18.154
Sign. 0.000 0.508 0.052 0.000
Eta 0.272 0.032 0.093 0.199

Loopbaan-
perspectieven

Combi gezin
& arbeid

Contract

Geen leerkracht 53.27 58.43 70.81
Leerkracht 56.05 72.06 52.26
Totale groep 54.10 62.35 65.33
F (df) 2.365 (1) 51.916 (1) 73.734 (1)
Sign. 0.125 0.000 0.000
Eta 0.074 0.328 0.378

3.4 Welke verwachtingen heeft men ten aanzien van werk en
loopbaan?

In dit deel kijken we naar de verwachtingen die men heeft ten aanzien van
de latere arbeidsloopbaan. We zullen dit benaderen vanuit de
matchingtheorie. Bij matching komt het kiezen van een beroep neer op een
steeds opnieuw beoordelen van beroepen en bekijken of deze voldoende
passen bij het individu (Spijkerman, 1994). Elk individu zal een profiel
opstellen op basis van zelfanalyse en op basis van dit profiel kan men dan
op zoek gaan naar het ideaal bijpassende beroep. Deze matchingtheorie
zullen we hier operationaliseren aan de hand van arbeidsoriëntaties en
loopbaanankers. Iemands arbeidsoriëntaties en loopbaanankers vertellen
ons meer over wat iemand zoekt in zijn/haar job of in zijn/haar loopbaan. 



113

3.4.1 Arbeidsoriëntaties

Iemands arbeidsoriëntatie geeft aan welke elementen doorslaggevend zullen
zijn bij de keuze van een job. Het zijn de aspecten die belangrijk worden
geacht in een job en ze verwijzen naar de motieven waarom men gaat
werken. Ze peilen naar de verwachtingen die mensen ten aanzien van arbeid
koesteren. Aan de respondenten werd een lijst van 23 aspecten voorgelegd
die ze moesten beoordelen op hun belang (gaande van heel onbelangrijk tot
heel belangrijk). In navolging van de European Values Study
onderscheidden we hier 4 arbeidsoriëntaties: een intrinsieke
arbeidsoriëntatie waarbij de klemtoon ligt op het inhoudelijke van een job,
een extrinsieke arbeidsoriëntatie waarbij de klemtoon ligt op zaken zoals de
werktijd en de werkdruk die gepaard gaan met een job, een sociale
arbeidsoriëntatie waarin de contacten met collega’s en andere personen
centraal staat en tenslotte een status arbeidsoriëntatie waarbij aspecten
zoals het loon en de promotiekansen doorslaggevend zijn (De Witte, 2000).

Men zou van leraren in opleiding verwachten dat zij vooral intrinsieke
elementen en de sociale contacten verbonden aan een job belangrijk vinden.
Dit is toch het beeld dat we vaak hebben van leerkrachten. Uit tabel 15
blijkt echter dat zowat alle elementen belangrijk worden geacht. Alleen het
hebben van veel vrije tijd en goede promotiekansen worden blijkbaar minder
prioritair geacht. Toch worden ook deze punten door respectievelijk 51% en
45,5% van de studenten als belangrijk tot zeer belangrijk omschreven.
Eigenlijk wil men een beetje van dit alles in z’n job. Het onderscheid kan
alleen gemaakt worden tussen belangrijke en zeer belangrijke
jobkenmerken. Beschouwen we de kenmerken als zeer belangrijk wanneer
meer dan 90% van de respondenten stelt dat ze het belangrijk of zeer
belangrijk vinden, dan gaat het om volgende elementen: een job die
inhoudelijk interessant is en waar men zijn capaciteiten ten volle kan
benutten, waar men veel contact met mensen heeft en een goede
verstandhouding met de collega’s. Twee elementen die een intrinsieke
arbeidsoriëntatie aangeven en twee elementen die wijzen op een sociale
arbeidsoriëntatie. Echter ook de twee andere arbeidsoriëntaties zijn sterk
aanwezig bij de respondenten.
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TABEL 3.15 VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN  WERK EN LOOPBAAN: ARBEIDSORIËNTATIES

(FREQUENTIEVERDELINGEN  IN PERCENTAGES)

Hoe belangrijk vindt men de volgende aspecten in een
job? 

- -/+ + Missing 

Intrinsieke arbeidsoriëntatie
De mogelijkheid initiatief te tonen 1.0 10.3 88.7 0.8
Een functie waarin men zijn capaciteiten kan benutten 0.4 5.3 94.3 0.7
Werk waarin men zelf beslissingen kan nemen 1.1 9.7 89.2 0.8
Afwisselend werk 1.0 9.2 89.8 0.7
Een job die inhoudelijk interessant is 0.3 2.8 96.9 0.7
Werk waarbij men veel nieuwe dingen leert 0.9 10.6 88.5 0.8
Werk dat nuttig is voor de samenleving 2.0 12.9 85.1 0.8
Sociale arbeidsoriëntatie
Contact met mensen 0.4 2.6 97.0 0.7
Een goede verstandhouding met collega’s 0.3 3.3 96.4 0.7
Het hebben van werkoverleg 2.5 23.7 73.8 1.0
Werken in team 2.6 16.9 80.5 0.7
Een goede verstandhouding met chef/directie 0.9 9.2 89.9 0.8
Extrinsieke arbeidsoriëntatie
Niet te veel stress 5.2 21.4 73.5 0.7
Goede werktijden 1.7 10.1 88.2 0.6
Een gunstige fysieke werkomgeving 3.2 17.0 79.7 0.7
Goede werkzekerheid 1.7 9.6 88.7 1.1
Een goede vakantieregeling 2.8 17.3 79.9 1.0
Veel vrije tijd 8.7 40.4 50.8 1.0
Status arbeidsoriëntatie
Goede promotiekansen 14.1 40.4 45.5 1.0
Een verantwoordelijke functie 4.9 27.3 67.8 0.9
Werk waar mensen waardering voor hebben 2.0 12.4 85.6 0.9
Een job waarin men iets kan bereiken 2.9 19.1 78.0 0.9
Een goed loon of salaris 3.1 18.4 78.5 1.0

- (heel) onbelangrijk; -/+ noch belangrijk, noch onbelangrijk; + (heel) belangrijk

Dit blijkt tevens uit de gemiddelde scores op de somschalen. De gemiddelde
score op de geconstrueerde schalen varieert van 71 op 100 tot 80 op 100.
Daarbij doen er zich kleine doch significante verschillen voor tussen de vijf
lerarenopleidingen. Opvallend daarbij is dat de studenten uit de GPB-
opleiding het hoogst scoren op elk van de somschalen. Studenten uit de
lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 1 scoren het laagst op de
schalen voor intrinsieke, sociale en status arbeidsoriëntatie. De extrinsieke
arbeidsoriëntatie tenslotte is het minst terug te vinden bij de studenten uit
de academische lerarenopleiding. Maar zoals reeds gesteld zijn de
verschillen tussen de groepen niet bijzonder groot.
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TABEL 3.16 VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN  WERK EN LOOPBAAN: ARBEIDSORIËNTATIES NAARGELANG

SOORT LERARENOPLEIDING

Arbeidsoriëntaties
(Initiële) lerarenopleiding Intrinsiek Sociaal Extrinsiek Status
Kleuteronderwijs 78.57 78.37 73.64 71.14
Lager onderwijs 79.51 78.15 72.39 69.94
Secundair onderwijs groep 1 76.46 74.23 73.68 68.98
Secundair onderwijs groep 2 81.61 78.12 71.00 69.83
GPB, secundair onderwijs groep 3 81.82 81.07 74.71 73.63
Totale groep 79.60 77.87 72.98 70.58
F (df) 19.635 (4) 20.394 (4) 5.718 (4) 8.626 (4)
Sign. 0.000 0.000 0.000 0.000
Eta 0.184 0.187 0.100 0.123

3.4.2 Loopbaanankers

Ook loopbaanankers peilen naar aspecten die men belangrijk vindt in een
job. Ze verwijzen naar criteria op basis waarvan men belangrijke
loopbaanbeslissingen heeft genomen in het verleden of nog zal nemen in de
toekomst. Het concept van de loopbaanankers werd ontwikkeld door Schein
(1978), en hij definieerde het als iemands zelfbeeld over zijn/haar talenten
en bekwaamheden, over zijn/haar waarden, en meest belangrijk over
zijn/haar motieven en behoeften. Schein onderscheidde 8 thema’s,
loopbaanankers genoemd, die bepalend kunnen zijn in de keuze voor een
loopbaan (Schein, 1985). De loopbaanankers die Schein onderscheidde
waren de volgende: 

- Technisch-functionele competentie: personen die hoog scoren op dit
anker willen uitblinken in hun werk en wensen expert te worden in hun
vakgebied,

- Ondernemerschap: deze personen willen managers zijn (en dit niet alleen
voor het geld). Zij houden van probleemoplossend werken het nemen van
verantwoordelijkheid,

- Autonomie/onafhankelijkheid: deze personen willen hun eigen regels
kunnen vastleggen en hun eigen weg volgen. Zij verkiezen om alleen te
werken,

- Zekerheid/stabiliteit: deze personen zoeken stabiliteit en continuïteit in
hun leven en hun job. Zij vermijden dan ook liefst alle risico’s,

- Creativiteit: dit zijn personen die in hun job creatieve ideeën willen
ontwikkelen en uitwerken,

- Dienstverlening: personen die hoog scoren op dit anker worden gedreven
door de wens om andere mensen te helpen en willen in hun job ten
dienste staan van anderen,
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- Competitie: deze personen zijn constant op zoek naar uitdagingen en het
aangaan van moeilijke problemen.

- Evenwicht arbeid-gezin: voor deze personen dient een job afgestemd te
zijn op het privé-leven.

Het technisch/functionele loopbaananker legden we niet voor aan de
studenten uit de lerarenopleiding omdat dit minder relevant is voor deze
onderzoeksgroep. Op basis van de resultaten van voorgaand onderzoek werd
beslist het loopbaananker zekerheid/stabiliteit op te splitsen in twee ankers
met name de geografische stabiliteit en de werkzekerheid (Van den Brande,
2002). 

In onderstaande tabel worden de loopbaanankers geordend naar het belang
dat er aan gehecht wordt bij de toekomstige leerkrachten die we bevroegen
(bepaald op basis van de gemiddelde scores op de somschalen). Het
belangrijkst in hun latere loopbaan vinden ze het evenwicht tussen arbeid
en gezin. De job die ze later willen uitoefenen moet combineerbaar zijn met
een evenwichtig gezinsleven. 91,5% van de studenten stelt bijvoorbeeld dat
hij of zij zijn/haar leven zodanig wil organiseren dat zowel de eigen carrière
als zijn/haar familie in dezelfde mate aan hun trekken komen. Ter
illustratie:

De lerarenopleiding is voor mij: de kans om later een goede job te hebben
en toch ook tijd te hebben voor mijn kinderen en gezin.

Daarnaast vinden deze studenten zich vooral terug in het loopbaananker
‘dienstverlening’. Zich ten dienste stellen van anderen en anderen zien
evolueren door de eigen inspanningen worden door het gros van de
studenten belangrijk tot zeer belangrijk geacht. Ook de creativiteit die men
kan uiten in een beroep wordt als een belangrijke eigenschap van de
loopbaan gezien. 84% vindt het bijvoorbeeld belangrijk tot zeer belangrijk
dat hij/zij rechtstreeks betrokken wordt bij de ontwikkeling van creatieve
ideeën. De kandidaat leraren hopen in grote getale op een job die
werkzekerheid biedt. Dit hoeft evenwel niet voor iedereen een levenslange
verbintenis te betekenen. Werk in eigen omgeving wordt door ongeveer 70%
van de studenten als belangrijk tot zeer belangrijk ervaren. Studenten uit de
lerarenopleiding zijn er verder op gebrand een eigen werkstijl te kunnen
hanteren, maar dit houdt niet voor iedereen in dat men ook zijn eigen
werkuren wil kunnen bepalen en dat een organisatie geen beperkingen mag
opleggen. Tot hiertoe vinden we het grootste deel van de studenten steeds
terug bij de groep die de aspecten belangrijk tot zeer belangrijk vinden. Dit
geldt niet voor de loopbaanankers ‘leidinggeven’ en ‘competitie’. Studenten
uit de lerarenopleiding hebben veelal niet de ambitie om op te klimmen naar
leidinggevende functies. Een job in het onderwijs biedt uiteraard ook minder
de mogelijkheid hiertoe. Ook het competitieve element in sommige jobs trekt
hen weinig aan. Competitief werken is zeker niet aan deze groep studenten
besteed.
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TABEL 3.17 VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN  WERK EN LOOPBAAN: LOOPBAANANKERS

(FREQUENTIEVERDELINGEN IN PERCENTAGES)

Hoe belangrijk vindt men de volgende aspecten in een
job? 

- -/+ + Missing

Evenwicht arbeid – gezin
Mijn leven zodanig organiseren dat zowel mijn carrière als
mijn familie in dezelfde mate aan hun trekken komen

1.0 7.4 91.5 1.4

Het ontwikkelen van een carrière die me ruimte laat om
voldoende aandacht te kunnen schenken aan mijn gezin

2.1 11.7 86.1 1.6

Een carrière ontwikkelen heeft voor mij enkel zin als deze
in evenwicht is met het uitbouwen van mijn familiaal
leven

3.1 16.0 80.8 1.7

Dienstverlening
Mij ten dienste kunnen stellen van anderen door
persoonlijke contacten en door hen te helpen

1.1 12.7 86.3 0.9

Het feit anderen te zien evolueren door mijn inspanningen 0.9 9.4 89.7 1.0

Ik streef een carrière na waarin ik anderen van dienst kan
zijn.

4.4 26.5 69.1 0.9

Creativiteit
De mogelijkheid krijgen om een idee zelf uit te werken 1.0 9.4 89.6 1.2
Het rechtstreeks betrokken worden bij de ontwikkeling
van creatieve ideeën

1.6 14.1 84.2 1.3

Het kunnen aanwenden van ondernemingszin en
creativiteit vind ik belangrijk

2.2 18.3 79.5 1.6

Werkzekerheid
Werken in een organisatie die werkzekerheid biedt 2.0 13.4 84.6 1.3
Een organisatie die mij op lange termijn stabiliteit en
zekerheid kan garanderen

3.2 15.2 81.6 1.5

Ik verkies voor een organisatie te werken die levenslange
werkzekerheid garandeert

9.3 28.9 61.8 2.0

Geografische stabiliteit
In mijn streek blijven wonen eerder dan verplicht worden
te verhuizen ten gevolge van een promotie

9.5 19.3 71.3 1.6

Ik blijf liever in mijn huidige regio wonen dan te verhuizen
ten gevolge van een promotie of een nieuwe opdracht
elders.

10.9 19.6 69.5 1.6

Ik verkies te werken voor een organisatie die me toelaat
binnen mijn huidige regio te blijven wonen.

10.1 20.0 69.9 1.7

Autonomie
Mijn eigen werkstijl kunnen kiezen en volgen, zonder
daarbij beperkt te worden door regels van een organisatie 

3.5 25.2 71.2 1.4

Een carrière die mij een maximum aan vrijheid en
autonomie biedt om mijn eigen werk, mijn eigen werkuren
e.d. te mogen kiezen

14.1 41.6 44.3 1.7

Ik verkies een zekere vrijheid zonder beperkingen van een
organisatie.

7.2 39.8 53.0 1.9

Leidinggeven
Het managen en leiden van mensen 17.7 42.1 40.2 1.7
Vanuit een leidinggevende functie (vb. manager,
schoolhoofd) kunnen handelen en invloed kunnen
uitoefenen

34.2 44.4 21.5 2.1

Opklimmen naar een algemene leidinggevende functie 42.4 38.4 19.2 1.7
Competitie
Met anderen in competitie gaan en beter zijn dan de
anderen

54.1 33.3 12.6 1.9

Ik streef een carrière na waarin ik kan concurreren met
anderen en proberen te winnen van anderen

73.2 21.2 5.6 1.7

Ik streef een positie na waarin ik voortdurend uitgedaagd
word door moeilijke problemen of competitieve situaties

27.7 45.8 26.5 1.8

- (heel) onbelangrijk; -/+ noch belangrijk, noch onbelangrijk; + (heel) belangrijk
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De kleuteronderwijzers vinden in vergelijking met de andere groepen de
loopbaanankers evenwicht tussen gezin en arbeid, competitie en
leidinggeven het minst belangrijk. De studenten uit de opleiding tot
onderwijzer voor het lager onderwijs vinden in verhouding tot de andere
groepen het hebben van autonomie dan weer het minst belangrijk. Zij
hechten daarentegen het meest van allen belang aan een goed evenwicht
tussen arbeid en gezin en ten dienste staan van anderen in hun job. De
groep studenten uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 1 zijn het
meest competitiegericht van allen en hopen tevens het meest op een
leidinggevende functie. Een creatieve job of een job waar men zich ten
dienste kan stellen van anderen bekoort hen daarentegen het minst van alle
studentengroepen. De studenten uit de opleidingen voor secundair
onderwijs groep 2 hechten in vergelijking met de andere studenten het
meest belang aan creativiteit en autonomie in hun job en het minst aan
geografische stabiliteit en werkzekerheid. Deze laatste twee elementen
worden dan weer het sterkst beklemtoond door de studenten uit de GPB-
opleiding. Dit laatste is niet echt verbazend, gezien we hier reeds meer
gesettelde personen met kinderen aantreffen. Zij zullen dan ook niet zo snel
meer geneigd te zijn te verhuizen voor hun job en een vaste job dicht bij
huis prefereren.
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TABEL 3.18 VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN  WERK EN LOOPBAAN: LOOPBAANANKERS NAARGELANG

SOORT LERARENOPLEIDING

Loopbaanankers
(Initiële) lerarenopleiding Geografische

stabiliteit
Werkzekerheid Creativiteit Evenwicht

arbeid-gezin
kleuteronderwijs 67.81 71.98 75.18 77.65
lager onderwijs 70.22 72.17 76.14 80.97
secundair onderwijs groep 1 68.92 71.73 72.20 78.79
secundair onderwijs groep 2 57.58 64.92 77.27 79.11
GPB, secundair onderwijs
groep 3

73.89 73.10 76.79 81.38

Totale groep 67.41 70.61 75.52 79.65
F (df) 30.890 (4) 21.284 (4) 9.614 (4) 3.839 (4)
Sign. 0.000 0.000 0.000 0.000
Eta 0.229 0.192 0.130 0.083

Loopbaanankers
Competitie Leidinggeven Dienst-

verlening
Autonomie

kleuteronderwijs 35.97 49.45 75.33 61.41
lager onderwijs 36.25 50.68 79.35 61.39
secundair onderwijs groep 1 41.07 53.02 73.38 66.45
secundair onderwijs groep 2 39.26 51.05 76.89 68.67 
GPB, secundair onderwijs
groep 3

38.70 52.85 76.52 64.56

Totale groep 38.35 51.47 76.38 64.68
F (df) 6.162 (4) 2.887 (4) 12.592 (4) 20.625 (4)
Sign. 0.000 0.021 0.000 0.000
Eta 0.104 0.072 0.148 0.189

Tenslotte vroegen we aan de werkende studenten welke hun intenties waren
na het beëindigen van deze lerarenopleiding. Zullen ze hun huidige job
verder zetten of zal men de overstap maken naar een andere job, wellicht
dus eentje in de onderwijssector? Bijna een kwart zal sowieso van job
veranderen na het voltooien van de lerarenopleiding. 34% denkt er niet aan
zijn of haar huidige job te verlaten en 41% zal de stap naar een ander job
overwegen mits een aantal voorwaarden vervuld zijn. 

TABEL 3.19 VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN  WERK EN LOOPBAAN: LOOPBAANINTENTIES 

Blijft men na het beëindigen van de lerarenopleiding in huidige job
werken?

Aantal %

Ja, zonder meer 160 34.3
Ja, onder bepaalde (aanvullende) voorwaarden 192 41.2
Neen, onder geen enkele voorwaarde 114 24.5
Totaal 466 100.0

Onze interesse gaat natuurlijk vooral uit naar de vraag of personen uit
andere tewerkstellingssectoren zullen instromen in het lerarenberoep. We
stellen ook vast dat het deze groep is die vooral overweegt om van job te
veranderen. Een derde zal zeker zijn of haar huidige job stopzetten en 45,5
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zal slechts onder bepaalde voorwaarden zijn job blijven verder zetten. Bij de
leerkrachten in onze steekproef zal 67% sowieso zijn job in het onderwijs
verder zetten, 31% wil hier wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld zien,
maar slechts 2% stelt een andere job te zoeken.

TABEL 3.20 VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN  WERK EN LOOPBAAN: LOOPBAANINTENTIES

(PERCENTAGES)

Blijft men na het beëindigen van de lerarenopleiding in
huidige job werken?

Ja, zonder
meer

Onder
bepaalde

voorwaarden

Neen N

Geen leerkracht 21.5 45.5 33.0 330
Leerkracht 66.9 30.8 2.3 133
Totale groep 34.6 41.3 24.2 463
Pearson Chi-square 98.576
Vrijheidsgraden 2
Sign 0.000
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HOOFDSTUK 4. 
DIVERSE LERARENOPLEIDINGEN, DIVERSITEIT IN
STUDENTEN

In de vorige twee hoofdstukken beschreven we op verschillende domeinen de
leerkrachten in opleiding. We wogen deze elementen niet tegen elkaar af. In
de nu volgende paragrafen zouden we willen nagaan wat nu precies het
meest kenmerkende is aan elk van de vijf opleidingen en hoe sterk de
studenten uit de vijf opleidingen zich van elkaar onderscheiden. We voerden
deze analyses uit aan de hand van stapsgewijze logistische regressies waarin
we telkens één van de lerarenopleidingen afzetten tegenover al de andere
opleidingen. Het gebruik van logistische regressie laat toe om de aan- of
afwezigheid van een bepaalde uitkomst- te voorspellen aan de hand van een
aantal onafhankelijke variabelen. Enkel de significante effecten worden
weerhouden in de finale modellen die we hier bespreken. In deze modellen
wordt steeds gecontroleerd voor de overige variabelen die opgenomen zijn.
Het zou dus best kunnen dat significante verschillen die we eerder in de
kruistabellen vonden hier niet terugkeren. 

4.1 De studenten kleuteronderwijs

In dit eerste logistisch model bespreken we de kans om tot de groep
studenten uit de opleiding voor het kleuteronderwijs te behoren. De
parameters (B’s) in de tweede kolom zijn log odds, de parameters in kolom 3
geven de probabiliteiten weer. Bij dichotome verklarende variabelen, zoals
bijvoorbeeld het geslacht van een persoon, zullen in de hier gepresenteerde
analyses de log odds gelijk zijn aan 0 en de probabiliteiten gelijk zijn aan 1,
wanneer mannen en vrouwen evenveel kans hebben om een student uit de
opleiding voor het kleuteronderwijs te zijn dan wel een student uit een
andere opleiding. Wanneer de referentiecategorie meer kans heeft om in de
opleiding voor het kleuteronderwijs te zitten dan zullen de log odds positief
zijn en de probabiliteiten groter dan 1 zijn. Bij intervalsvariabelen, zoals de
somschaal (0-100) voor etnocentrisme, zullen de log odds en de
probabiliteiten, respectievelijk 0 en 1 zijn wanneer de kans om te behoren
tot studenten uit de opleiding voor het kleuteronderwijs totaal onafhankelijk
is van de houding die men heeft tegenover migranten. Wanneer de kans
toeneemt om een student uit het kleuteronderwijs te zijn naarmate men een
meer etnocentrische houding heeft, dan zullen de log odds (B) een positieve
waarde hebben en zal exp(b) groter zijn dan 1. Omgekeerd zullen de log odds
negatief zijn en exp(b) kleiner zijn dan 1, wanneer de kans afneemt om een
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student uit de opleiding voor het kleuteronderwijs te zijn naarmate men
meer etnocentrisch is. In de verdere bespreking van de logistische modellen
zullen we evenwel om de tekst niet nodeloos te verzwaren, niet deze strikte
(doch meest correcte) interpretatie hanteren.

Bij de studenten kleuteronderwijs treffen we in vergelijking met de andere
groepen veel meer vrouwen aan. Het is een groep die nog vaak bij de ouders
woont en minder vaak kinderen heeft. 

Deze opleiding trekt in verhouding met de gemiddelde student uit de andere
lerarenopleidingen veel meer leerlingen uit het beroepsonderwijs en het
technisch onderwijs aan. Dit maakt ook dat zij meer studenten aantrekken
die ooit een b-attest behaalden tijdens hun secundair onderwijsloopbaan.
Bovendien kan je stellen, als je tenminste mag verder gaan op hun eigen
oordeel, dat zij minder tot de sterksten van de klas behoorden. 

Ook op vlak van attitudes onderscheiden ze zich. Ze zijn in vergelijking met
de gemiddelde andere student wat minder vakgericht, maar we treffen wel
eerder bij deze groep anti-democratische gevoelens en een meer
etnocentrische houding aan. Weerom moeten we hier beklemtonen dat het
gaat om een vergelijking met andere studenten uit de lerarenopleiding en
niet met de burger in het algemeen.

Bij de keuze voor de lerarenopleiding speelde in veel mindere mate
extrinsieke elementen zoals het loon of de arbeidsvoorwaarden die men later
op basis van deze opleiding zal kunnen verkrijgen een rol.

Toch hechten ze meer dan de anderen belang aan de extrinsieke
jobkenmerken bij hun latere job. Al is de lading hier niet geheel hetzelfde.
Ze hechten meer belang aan een stressvrije job, een goede vakantieregeling ,
goede werktijden en werkzekerheid. De loopbaanankers competitie en
evenwicht tussen gezin en arbeid blijken door deze groep van studenten
minder belangrijk bevonden te worden.
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TABEL 4.1 LOGISTISCHE REGRESSIE: KLEUTERONDERWIJS VERSUS ANDERE LERARENOPLEIDINGEN

(N=2157)

B Exp(B) S.E. Wald df Sig.
Constante -4.435 0.012 0.635 48.735 1 0.000
Sociale achtergrond
Vrouw 1.973 7.193 0.247 63.998 1 0.000
Woont bij ouders 1.067 2.906 0.239 19.929 1 0.000
Heeft kinderen -3.101 0.045 1.032 9.030 1 0.003
Schoolloopbaan
Onderwijsvorm S.O. (t.o.v. ASO)
 TSO 1.342 3.827 0.161 69.427 1 0.000
 BSO 2.313 10.107 0.255 82.027 1 0.000

Ooit B-attest behaald 0.425 1.529 0.150 8.025 1 0.005
Behoorde tot de sterkste van de klas -0.413 0.662 0.144 8.175 1 0.004
Visie op onderwijs en samenleving
Visie op onderwijs: vakgericht -0.016 0.984 0.006 6.143 1 0.013
Etnocentrisme 0.013 1.013 0.004 12.865 1 0.000
Anti-democratische houding 0.012 1.012 0.003 11.792 1 0.001
Keuze voor de lerarenopleiding
Positieve keuze met extrinsieke motivatie -0.010 0.990 0.003 8.499 1 0.004
Verwachtingen t.a.v. werk en loopbaan
Extrinsieke arbeidsoriëntatie 0.020 1.020 0.006 9.786 1 0.002
Loopbaananker: evenwicht gezin-arbeid -0.013 0.987 0.005 7.258 1 0.007
Loopbaananker: competitie -0.012 0.988 0.004 7.915 1 0.005
Nagelkerke R²= .366
Cox en Snell R²= .213

4.2 De studenten lager onderwijs

Ook de studenten lager onderwijs onderscheiden zich doordat ze meer
vrouwelijke studenten en meer bij de ouders inwonende studenten zonder
kinderen tellen in vergelijking met de andere studenten (wanneer men de
andere vier groepen tezamen neemt). Daarnaast treft men in de
lerarenopleiding voor lager onderwijs ook minder studenten aan wiens broer
of zus eveneens in het onderwijs staat.

In vergelijking met de rest treft men bij deze studenten meer personen aan
die afgestudeerd zijn in het technisch onderwijs, maar minder
afgestudeerden uit het beroepsonderwijs. 

Deze studenten kenmerken zich verder doordat ze meer belang hechten aan
persoonsgericht onderwijs. De leerling dient volgens hen centraal te staan in
het leerproces, er dient dan ook de nodige aandacht te gaan aan een
persoonsgebonden aanpak waar ruimte is voor sociaal-psychologische
begeleiding en vorming. 

In vergelijking met de andere studenten, participeren deze respondenten
minder in het sociale verenigingsleven. Zij compenseren dit bovendien niet
door sterker te participeren in andere verenigingen.
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Met betrekking tot hun keuze voor de lerarenopleiding onderscheiden ze
zich duidelijk van de rest. In hun keuze hebben ze merkelijk meer dan de
andere studenten zich laten leiden door gesprekken met anderen (vb.
ouders, partner, familie, vrienden, …). Intrinsieke elementen hebben in hun
keuze voor de lerarenopleiding een grotere rol gespeeld dan dit bij de
studenten uit de andere opleidingen het geval was. Extrinsieke elementen
hebben daarentegen minder hun keuze bepaald dan dat dit bij de overige
groepen was. Deze groep van studenten evalueerde hun opleiding. ook
merkelijk positiever Op de schaal die peilt naar de algemene tevredenheid
over de lerarenopleiding scoren ze significant hoger. Wel zijn ze wat minder
dan de overige groepen tevreden met de moeilijkheidsgraad. De opleiding
komt hen moeilijker over dan verwacht.  

In vergelijking met de andere studentengroepen vinden zij de
loopbaanmogelijkheden aantrekkelijker, het loon daarentegen minder
aantrekkelijk. 

Tenslotte hechten ze naar hun latere arbeidsloopbaan toe meer belang aan
autonomie dan de overige groepen.
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TABEL 4.2 LOGISTISCHE REGRESSIE: LAGER ONDERWIJS VERSUS ANDERE LERARENOPLEIDINGEN

(N=2056)

B Exp(B) S.E. Wald df Sig.
Constante -5.962 0.003 0.646 85.228 1.000 0.000
Sociale achtergrond
Vrouw 0.463 1.589 0.152 9.251 1.000 0.002
Woont bij ouders 0.809 2.245 0.204 15.745 1.000 0.000
Heeft kinderen -0.931 0.394 0.407 5.233 1.000 0.022
Broer(s) en/of zus(sen) staan in onderwijs -0.516 0.597 0.244 4.461 1.000 0.035
Schoolloopbaan
Onderwijsvorm S.O. (t.o.v. ASO)
 TSO 0.169 1.184 0.130 1.688 1.000 0.194
 BSO -1.546 0.213 0.315 24.076 1.000 0.000

Visie op onderwijs en samenleving
Visie op onderwijs: persoonsgericht 0.020 1.020 0.006 10.535 1.000 0.001
Lidmaatschap van verenigingen
Sociale vereniging -1.153 0.316 0.317 13.213 1.000 0.000
Keuze voor de lerarenopleiding
Positieve impact van personen op keuze
voor de lerarenopleiding

0.014 1.014 0.004 15.665 1.000 0.000

Positieve keuze met intrinsieke motivatie 0.028 1.028 0.005 38.190 1.000 0.000
Positieve keuze met extrinsieke motivatie -0.014 0.986 0.003 20.029 1.000 0.000
Algemene tevredenheid over de
lerarenopleiding

0.012 1.012 0.004 10.503 1.000 0.001

Tevredenheid over de moeilijkheidsgraad
van de lerarenopleiding

-0.018 0.982 0.003 34.123 1.000 0.000

Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep
Loopbaanmogelijkheden 0.011 1.011 0.004 6.658 1.000 0.010
Loon -0.019 0.981 0.004 27.076 1.000 0.000
Verwachtingen t.a.v. werk en loopbaan
Loopbaananker: autonomie -0.013 0.987 0.004 9.894 1.000 0.002
Nagelkerke R²= .318
Cox en Snell R²= .211

4.3 De studenten secundair onderwijs groep 1

De studenten uit de opleiding voor het secundair onderwijs groep 1 of de
vroegere regenten, wonen eveneens nog vaak thuis en hebben minder vaak
kinderen. In tegenstelling tot de opleidingen voor het kleuteronderwijs en
het lager onderwijs is dit een opleiding die verhoudingsgewijs meer
mannelijke studenten telt. Bovendien is het ook een opleiding die in
verhouding tot de andere opleidingen meer studenten van vreemde
nationaliteit telt. Tenslotte stellen we naar achtergrond van de studenten
vast, dat deze groep minder homogeen is in zijn partnerkeuze. Zij hebben
minder vaak een partner die eveneens in het onderwijs staat.

Met betrekking tot de schoolloopbaan hebben we hier duidelijk te maken
met andere studenten dan bij het zonet geschetste kleuter- en lager
onderwijs. De studenten komen in vergelijking met de vier andere
opleidingen meer uit het ASO en minder vaak uit het BSO en TSO. Het zijn
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echter wel vaker studenten die reeds achterstand hebben opgelopen in het
secundair onderwijs en zij hebben ook vaker reeds een negatief attest gehad
in het hoger onderwijs.

Deze studenten zijn verder meer vakgericht en minder persoonsgericht dan
de andere studenten. Dit is wellicht eigen aan hun opleiding. Deze
studenten specialiseren zich in een aantal vakdomeinen en worden opgeleid
om deze vakken te doceren. Het is een veel minder algemene vorming dan
bijvoorbeeld de opleidingen voor het kleuter- en lager onderwijs of de GPB-
opleiding.

Verder treffen we hier verhoudingsgewijs ook meer leden van
sportverenigingen aan. Ook dit is niet zo verwonderlijk gezien de sterke
vertegenwoordiging van studenten uit de opleidingseenheid ‘lichamelijke
opvoeding’ in onze steekproef.

Net als de studenten uit de lerarenopleiding voor lager onderwijs, hebben
deze studenten zich in hun keuze sterker laten begeleiden door derden en
scoren ze hoger op de schaal voor algemene tevredenheid over de
lerarenopleiding. Met betrekking tot de tijdsinvestering is deze groep minder
tevreden dan de gemiddelde student uit de lerarenopleiding. Deze studenten
hebben vaker het idee tijd te kort te komen.

Net als de studenten van het lager onderwijs voelen zij zich meer
aangetrokken door de loopbaanmogelijkheden dan de andere groepen. De
jobinhoud daarentegen wordt door hen iets minder aantrekkelijker
bevonden dan dat in de andere groepen gebeurt. Dit betekent echter niet dat
zij de jobinhoud niet aantrekkelijk vinden. Ook de studenten uit de
lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 1 beschouwen de inhoud
als het aantrekkelijkste van het lerarenberoep.

In vergelijking met de andere studenten wordt deze groep minder
gekenmerkt door een sociale en een statuut arbeidsoriëntatie, maar meer
door een extrinsieke arbeidsoriëntatie. Tenslotte verwachten zij in meerdere
mate dan de anderen dat hun latere job hen veel autonomie geeft.



127

TABEL 4.3 LOGISTISCHE REGRESSIE: SECUNDAIR ONDERWIJS GROEP 1 VERSUS ANDERE

LERARENOPLEIDINGEN (N=1974)

B Exp(B) S.E. Wald df Sig.
Constante -2.031 0.131 0.771 6.932 1 0.008
Sociale achtergrond
Vrouw -0.895 0.409 0.139 41.509 1 0.000
Woont bij ouders 1.004 2.729 0.200 25.242 1 0.000
Heeft kinderen -1.471 0.230 0.474 9.609 1 0.002
Belgische nationaliteit -0.845 0.430 0.268 9.916 1 0.002
Partner staat/stond in het onderwijs -1.698 0.183 0.621 7.466 1 0.006
Schoolloopbaan
Onderwijsvorm S.O. (t.o.v. ASO)
 TSO -0.340 0.712 0.139 5.995 1 0.014
 BSO -0.859 0.423 0.309 7.733 1 0.005

Aantal jaren achterstand opgelopen in het
secundair onderwijs

0.317 1.372 0.119 7.100 1 0.008

Heeft reeds een negatief attest gehad in het
hoger onderwijs

0.405 1.499 0.130 9.737 1 0.002

Visie op onderwijs en samenleving
Visie op onderwijs: persoonsgericht -0.026 0.974 0.007 13.062 1 0.000
Visie op onderwijs: vakgericht 0.017 1.017 0.006 8.464 1 0.004
Lidmaatschap van verenigingen
Sportvereniging 0.309 1.362 0.126 6.001 1 0.014
Keuze voor de lerarenopleiding
Positieve impact van personen op keuze
voor de lerarenopleding

0.019 1.020 0.004 27.417 1 0.000

Algemene tevredenheid over de
lerarenopleiding

0.030 1.030 0.004 55.820 1 0.000

Tevredenheid over de tijdsinvestering voor
de lerarenopleding

0.009 0.991 0.003 8.590 1 0.003

Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep
jobinhoud -0.013 0.987 0.006 4.007 1 0.045
loopbaanmogelijkheden 0.015 1.015 0.005 10.759 1 0.001
Verwachtingen t.a.v. werk en loopbaan
Sociale arbeidsoriëntatie -0.025 0.975 0.007 12.708 1 0.000
Extrinsieke arbeidsoriëntatie 0.018 1.018 0.006 8.580 1 0.003
Statuut arbeidsoriëntatie -0.014 0.986 0.006 4.733 1 0.030
Loopbaananker: autonomie 0.015 1.015 0.005 10.485 1 0.001
Nagelkerke R²= .283
Cox en Snell R²= .182

4.4 De studenten secundair onderwijs groep 2

De studenten uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 2 hebben
weliswaar al vaker het ouderlijke huis verlaten, maar toch heeft ook deze
groep nog niet zo vaak reeds kinderen. Opvallend is dat van deze groep
studenten de vader vaker hoger opgeleid is dan dat dit bij de studenten uit
de andere lerarenopleidingen het geval is. Deze groep studenten heeft verder
vaker een broer of zus die reeds in het onderwijs staat. 
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Zoals werd verwacht, treft men hier verhoudingsgewijs ook veel meer
studenten uit het algemeen secundair onderwijs aan en minder uit het
beroeps- en technisch onderwijs. Het gaat duidelijk om de sterkere
leerlingen uit het secundair onderwijs. Want bovendien rekenen ze zich zelf
ook vaker tot de sterkste leerlingengroep van de klas en hebben ze minder
vaak achterstand opgelopen in het secundair onderwijs. Daarenboven is het
een groep die in verhouding met de studenten uit de andere
lerarenopleidingen ook liever naar school ging in het secundair onderwijs.
En tenslotte zijn er bij deze groep veel minder studenten die ooit gefaald
hebben in het hoger onderwijs in een andere opleiding dan hun
hoofdopleiding.

Met betrekking tot hun maatschappelijke attitudes stellen we vast dat deze
groep zich verdraagzamer opstelt tegenover vreemde culturen dan de overige
groepen. Ook dit is een vaststelling die we verwachtten op basis van eerder
onderzoek. De verdraagzaamheid tegenover vreemde culturen neemt immers
toe met het opleidingsniveau, zelfs binnen het hoger onderwijs.

In verhouding tot de andere groepen laat deze groep studenten zich minder
beïnvloeden door derden bij hun studiekeuze. Hun keuze voor de
lerarenopleiding is ook meer dan bij de overige groepen ingegeven door
extrinsieke beweegredenen en minder door intrinsieke. Wel bleken deze
studenten correcter geïnformeerd te zijn over de opleiding bij de aanvang,
dan de studenten uit de andere lerarenopleiding. Echter, ondanks deze
betere geïnformeerdheid, vormen zij toch een groep die merkelijk minder
tevreden is over de lerarenopleiding dan de andere studenten.

Meer dan bij de andere studenten vormen voor hen het loon en de
combinatiemogelijkheid tussen gezin en arbeid een aantrekkelijk punt van
het lerarenberoep. 

Met betrekking tot hun latere beroepsloopbaan, wensen ze meer dan de
andere groepen een job die inhoudelijk interessant is, maar hechten ze
minder belang aan de extrinsieke jobkenmerken en de geografische
stabiliteit.
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TABEL 4.4 LOGISTISCHE REGRESSIE: SECUNDAIR ONDERWIJS GROEP 2 VERSUS ANDERE

LERARENOPLEIDINGEN (N=2008)

B Exp(B) S.E. Wald df Sig.
Constante 1.247 3.480 0.798 2.440 1 0.118
Sociale achtergrond
Heeft kinderen -1.603 0.201 0.352 20.737 1 0.000
Vader hoog opgeleid 0.511 1.667 0.159 10.373 1 0.001
Broer(s) en/of zus(sen) staan in onderwijs 0.609 1.838 0.247 6.062 1 0.014
Schoolloopbaan
Onderwijsvorm S.O. (t.o.v. ASO)
 TSO -2.204 0.110 0.254 75.391 1 0.000
 BSO -7.897 0.000 6.974 1.282 1 0.258

Behoorde tot de sterkste van de klas 0.745 2.107 0.161 21.454 1 0.000
Aantal jaren achterstand opgelopen in S.O -0.894 0.409 0.233 14.714 1 0.000
Ging graag naar school 0.351 1.420 0.169 4.304 1 0.038
Reeds een keer niet geslaagd in het hoger
onderwijs

-0.512 0.599 0.164 9.708 1 0.002

Visie op onderwijs en samenleving
Etnocentrisme -0.021 0.979 0.005 20.014 1 0.000
Keuze voor de lerarenopleding
Positieve impact van personen op keuze
voor de lerarenopleiding

-0.030 0.970 0.005 31.094 1 0.000

Positieve keuze met intrinsieke motivatie -0.031 0.969 0.005 45.179 1 0.000
Positieve keuze met extrinsieke motivatie 0.022 1.022 0.004 25.248 1 0.000
Geïnformeerdheid over de opleiding bij
aanvang

0.012 1.012 0.004 11.313 1 0.001

Algemene tevredenheid over de
lerarenopleiding

-0.049 0.952 0.005 111.898 1 0.000

Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep
Loon 0.011 1.012 0.005 5.808 1 0.016
Combinatiemogelijkheden gezin en arbeid 0.017 1.017 0.007 6.871 1 0.009
Verwachtingen t.a.v. werk en loopbaan
Intrinsieke arbeidsoriëntatie 0.050 1.051 0.008 34.316 1 0.000
Extrinsieke arbeidsoriëntatie -0.039 0.961 0.008 25.882 1 0.000
Loopbaananker: geografische stabiliteit -0.012 0.988 0.003 14.161 1 0.000
Nagelkerke R²= .619
Cox en Snell R²= .404

4.5 De studenten secundair onderwijs groep 3 (GPB)

Naar sociale achtergrond verschilt deze groep uiteraard sterk van de andere
lerarenopleidingen. Het aandeel personen dat hier nog bij de ouders inwoont
ligt hier heel wat lager dan bij de overige groepen. Bovendien is dit de enige
groep van studenten waar heel wat personen kinderen hebben. Vermits het
ook vaker om reeds gehuwde personen met kinderen gaat die bovendien
reeds tewerkgesteld zijn, is uiteraard de kans ook groter dat hun partner
eveneens in het onderwijs staat. 
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Ook naar hun schoolachtergrond onderscheiden ze zich sterk. Deze
studenten komen veel vaker uit het beroeps- en het technisch onderwijs dan
de gemiddelde student uit de lerarenopleiding. Dit is ook eigen aan de
opleiding die heel wat vaklieden aantrekt die als praktijkleraar willen starten
in het onderwijs. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat ze in vergelijking
met de studenten uit de andere lerarenopleidingen meer vakgericht zijn.

Verder trekt deze opleiding in verhouding tot de andere lerarenopleidingen
meer studenten aan die lid zijn van een sociale vereniging. Lidmaatschap
van een jeugdvereniging komt bij deze groep, wellicht omwille van het
leeftijdsverschil, veel minder voor.

Met betrekking tot de lerarenopleiding stellen we vast dat dit de groep is die
minder dan de andere studenten te rade ging bij derden alvorens de
lerarenopleiding te starten, maar dat dit tevens de groep was die achteraf
bekeken zich slechter geïnformeerd voelde dan de anderen. Dit neemt niet
weg dat zij minder problemen hebben met de moeilijkheidsgraad van de
opleiding en de tijd die ze erin moeten investeren.

Net als de studenten uit de academische lerarenopleidingen vinden deze
studenten het loon aantrekkelijker dan dat bij de gemiddelde student het
geval is. Tenslotte hopen zij meer dan de anderen van hun toekomstige
arbeidsloopbaan dat deze sociaal georiënteerd zal zijn.
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TABEL 4.5 LOGISTISCHE REGRESSIE: GPB-OPLEIDING VERSUS ANDERE LERARENOPLEIDINGEN

(N=1939)

B Exp(B) S.E. Wald df Sig.
Constante -2.512 0.081 0.850 8.734 1 0.003
Sociale achtergrond
Woont bij ouders -2.314 0.099 0.198 136.217 1 0.000
Heeft kinderen 2.332 10.297 0.278 70.402 1 0.000
Partner staat/stond in onderwijs 1.154 3.172 0.367 9.916 1 0.002
Schoolloopbaan
Onderwijsvorm in S.O. (t.o.v. ASO)
 TSO 0.761 2.141 0.203 14.036 1 0.000
 BSO 2.228 9.285 0.320 48.548 1 0.000

Visie op onderwijs en samenleving
Visie op onderwijs: vakgerichtheid 0.033 1.034 0.007 19.916 1 0.000
Lidmaatschap verenigingen
Sociale vereniging 0.971 2.640 0.315 9.472 1 0.002
Jeugdvereniging -0.522 0.593 0.226 5.327 1 0.021
Keuze voor de lerarenopleding
Positieve impact van personen op keuze
voor de lerarenopleiding

-0.021 0.979 0.006 13.395 1 0.000

Geïnformeerdheid over de opleiding bij
aanvang

-0.018 0.982 0.004 24.462 1 0.000

Tevredenheid over de moeilijkheidsgraad
van de lerarenopleiding

0.030 1.030 0.005 38.713 1 0.000

Tevredenheid over de tijdsinvestering voor
de lerarenopleiding

0.020 1.020 0.004 19.742 1 0.000

Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep
Loon 0.014 1.015 0.005 8.140 1 0.004
Verwachtingen t.a.v. werk en loopbaan
Sociale arbeidsoriëntatie 0.035 1.035 0.008 19.523 1 0.000
Nagelkerke R²= .607
Cox en Snell R²= .363

4.6 Tussentijdse conclusies met betrekking tot de
eerstejaarsstudenten

In dit tweede deel van het rapport, zoomden we in op de
eerstejaarsstudenten van de initiële lerarenopleidingen en de GPB-opleiding.
Ten eerste wensten we daarbij een profielschets te geven van deze
studenten. We wensten te weten te komen welke mensen nu precies voor
een lerarenopleiding kiezen. Verder stonden we in dit deel stil bij de keuze
zelf voor die lerarenopleiding. Waarom kiezen personen voor een
lerarenopleiding en hoe evalueert men achteraf deze keuze, waren daarbij de
twee centrale vragen. Ten derde gingen we na hoe deze eerstejaarsstudenten
stonden ten aanzien van het lerarenberoep. En van de personen die reeds
werkten, wensten we tevens te weten hoe ze tegenover hun huidige job
staan. Tenslotte peilden we bij de eerstejaarsstudenten naar hun
verwachtingen ten aanzien van hun latere arbeidsloopbaan. Op basis van
deze gegevens keken we in een laatste hoofdstuk van dit deel naar de vijf
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verschillende lerarenopleidingen en gingen we na wat nu de specificiteit was
van de studenten in elk van deze lerarenopleidingen. Om al deze vragen te
beantwoorden konden we ons buigen over de gegevens van 2256
eerstejaarsstudenten. 

Zoals zowat alle zorgberoepen kent ook het onderwijs een ferme
ondervertegenwoordiging van mannen. En dit zien we ook reeds bij de
eerstejaars van de lerarenopleidingen. De lerarenopleidingen worden
grotendeels door vrouwen bevolkt. Niet alleen mannen lijken zich minder
aangetrokken te voelen tot de lerarenopleiding, ook allochtone studenten
stromen minder door naar de lerarenopleiding. Nochtans zouden ook zij
zeker een meerwaarde kunnen bieden aan ons onderwijssysteem. 

Een kwart van de studenten die de lerarenopleiding aanvangt komt uit een
gezin waarvan de vader en/of de moeder eveneens in het onderwijs staat of
gestaan heeft.

Een meerderheid (53%) van de eerstejaarsstudenten uit de lerarenopleiding
heeft tijdens het secundair onderwijs een richting uit het ASO gevolgd.
Zowat 35% volgde een TSO-richting. Nog geen 9% komt uit het BSO.
Betreffende deze TSO- en ook BSO-richtingen is het opvallend dat een grote
groep van studenten uitstroomt uit enerzijds de personenzorg en anderzijds
de handelsrichtingen. Wat hun studieresultaten betreft in het secundair
onderwijs, rekent het overgrote deel (87%) zich tot de betere helft van hun
klas of beter studierichting. Niet alleen blijken ze hun prestaties in het
secundair onderwijs hoog in te schatten, het zijn ook studenten die
doorgaans graag naar school gingen. Slechts 13% vervloekte de schooldag.
Voor elk van de onderwijsvormen stellen we vast dat het percentage
zittenblijvers in het eerste jaar van de lerarenopleiding lager ligt dan het
percentage zittenblijvers in het zesde jaar van het secundair onderwijs.

Met uitzondering van de studenten uit de GPB-opleiding en de studenten
secundair onderwijs groep 1 bevroegen we niet de studenten die voor het
eerst werden ingeschreven vorig jaar maar wel al de eerstejaarsstudenten.
Op het moment van de bevraging had reeds 35% een jaar moeten overdoen
in het hoger onderwijs,  al dan niet in de lerarenopleiding. 45% was dat
schooljaar voor de eerste maal ingeschreven in het hoger onderwijs, de
andere 55% vertoefde reeds enige tijd in het hoger onderwijs. Sommigen
hadden reeds een opleiding hoger onderwijs op zak, anderen probeerden
voor de tweede maal de lerarenopleiding en nog anderen hadden reeds
eerdere pogingen in andere opleidingen ondernomen maar faalden daar.
22% van de eerstejaarsstudenten die we bevroegen hadden reeds een
opleiding in het hoger onderwijs gestart, maar niet afgewerkt. Voor deze
studenten was de lerarenopleiding dus zeker niet de eerste keuze. 5% van
de eerstejaars die we bevroegen trachtte eerst ook reeds een andere
lerarenopleiding, maar kwam tot de vaststelling dat deze eerst gekozen
lerarenopleiding toch niet helemaal hun ding was of te hoog gegrepen was.
Toch schat 79% zijn kansen eerder positief in om het huidige studiejaar tot
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een goed einde te volbrengen en meent 88% dat de kans groter is dat men
de studie zal voltooien dan niet. 

Een persoonsgerichte benadering van leerlingen is volgens het gros van de
eerstejaarsstudenten de enige juiste manier van werken in het onderwijs.
Tegenover een vakgerichte benadering daarentegen, staat men veel
kritischer. In hun visie op de samenleving, stellen de eerstejaarsstudenten
uit de lerarenopleiding zich zeer verdraagzaam op ten aanzien van vreemde
culturen en zijn ze zeer solidair. Verder kenmerken ze zich door een
democratische ingesteldheid en stellen ze zich slechts in beperkte mate
autoritair op. 

Van leerkrachten wordt gezegd of beter wordt vermoed dat zij sterk
participeren aan het verenigingsleven. De eerstejaarsstudenten uit de
lerarenopleiding vertonen alvast een hogere participatiegraad dan hun
leeftijdgenoten. 

De keuze voor de lerarenopleiding werd uitgebreid met anderen besproken.
Het vaakst fungeerden de ouders als gesprekspartner. Zij oefenden tevens
vaker een invloed uit op de uiteindelijke keuze dan hun vrienden deden. De
meest positieve invloed komt echter van wat je de experten zou kunnen
noemen, personen die de opleiding volgen of die het beroep van leraar
uitoefenen. Bij deze keuze voor de lerarenopleiding liet men vooral
intrinsieke elementen meespelen. Men kiest voor de lerarenopleiding omdat
men graag met kinderen en jongeren omgaat en men graag les zou willen
geven. Dit is ook meteen wat hen het meest aantrekt in het lerarenberoep,
het werken met kinderen en jongeren. Vooral de jobinhoudelijke aspecten
oefenen bij de eerstejaarsstudenten veel aantrekkingskracht uit. Hoewel ze
de vakantieregeling en de mogelijkheid om werk en gezin te combineren ook
zeker niet te versmaden vinden. De loopbaanmogelijkheden en het loon van
leraren oogt hun heel wat minder aantrekkelijk. 

En tot zover lijken de meesten ook nog geen spijt te hebben van deze
beslissing. Over het algemeen is men tevreden over de lerarenopleiding en
een meerderheid (78%) zou zeker opnieuw voor de lerarenopleiding kiezen.
Toch blijkt 23 à 30% de leerstof en de moeilijkheidsgraad van
lerarenopleiding onderschat te hebben en vindt bijna de helft van de
studenten dat lesvoorbereidingen en opdrachten te veel tijd in beslag
nemen. En hoewel de eerstejaarsstudenten zich over ’t algemeen vrij goed
geïnformeerd voelden bij de aanvang van hun studies, oppert toch een derde
dat men te weinig geïnformeerd werd over de tijd die men in deze
opdrachten zal moeten steken.

Tenslotte werden ook reeds een aantal vragen gesteld met betrekking tot de
huidige of latere arbeidscarrière. Een vijfde van de eerstejaarsstudenten
combineert de lerarenopleiding met een baan. Het gaat daarbij voornamelijk
om studenten uit de GPB-opleiding. Het meest tevreden zijn deze personen
over hun jobinhoud, de minste tevredenheid vertonen ze ten aanzien van
hun loon. Vooral leerkrachten zijn tevreden over de jobinhoud, en ook ten
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aanzien van de combinatiemogelijkheden van gezin en arbeid. Wat betreft de
arbeidsomstandigheden en het contract zijn leerkrachten evenwel minder
tevreden. Van deze werkenden wenst 33% van de personen die buiten het
onderwijs tewerkgesteld zijn de huidige job sowieso stop te zetten na de
lerarenopleiding, bij de leerkrachten is dit slechts bij 2% het geval.

Naar de toekomst toe hoopt men een job te vinden die zowel hoog scoort op
intrinsieke en sociale arbeidskenmerken als op extrinsieke en
statusverhogende arbeidskenmerken, al worden de eerste twee elementen
nog net iets belangrijker bevonden. Van de acht loopbaanankers –motieven,
waarden, bekwaamheden en zelfbeeld die belangrijk zijn bij de keuze van
een beroep- zijn vooral de loopbaanankers ‘evenwicht arbeid-gezin’,
‘creativiteit’ en ‘dienstverlening’ kenmerkend voor deze
eerstejaarsstudenten. Het loopbaananker ‘leidinggeven’ en vooral het
loopbaananker ‘competitie’ zijn niet kenmerkend voor studenten uit de
lerarenopleiding.

Zo divers echter als de opleidingen zijn, zo divers zijn de studenten. Het zo
even geschetste beeld geeft een algemeen beeld van de studenten uit de
lerarenopleiding. Maar er bestaan grote verschillen tussen de vijf soorten
lerarenopleidingen die we hier onder de loep namen. 

Zo doet een genderonevenwicht zich in elk van de lerarenopleidingen voor,
maar vooral in de opleidingen voor het kleuteronderwijs schitteren de
mannen door hun afwezigheid. Naarmate de leerlingen waaraan men les zal
moeten geven jonger zijn, wordt de studentenpopulatie in de
lerarenopleiding vrouwelijker. Dus ook de opleiding voor het lager onderwijs
telt minder mannen dan de opleidingen voor het secundair onderwijs.

Naar gezinssituatie onderscheiden vooral de studenten uit de GPB-opleiding
zich van de rest. In vergelijking met de andere studenten wonen ze al veel
vaker zelfstandig en hebben ze logischerwijs ook reeds vaker al kinderen.
Dit is niet zo verwonderlijk aangezien deze opleiding vaak op latere leeftijd
wordt gevolgd. 

Ook met betrekking tot de onderwijsachtergrond bestaan er grote
verschillen tussen de vijf lerarenopleidingen. In het evaluatierapport van de
lerarenopleiding werd reeds aangehaald dat vooral voor de opleiding voor het
kleuteronderwijs heel wat studenten uit het beroeps en technisch onderwijs
zich aanbieden. Ook wij stellen dit vast. Studenten uit het beroepsonderwijs
zijn vrijwel alleen terug te vinden in de opleiding voor het kleuteronderwijs
en de GPB-opleiding. Leerlingen uit het TSO worden evenwel met
uitzondering van de opleiding voor secundair onderwijs groep 2 in alle
lerarenopleiding teruggevonden. Het meest treffen we ze ook weer aan in het
kleuteronderwijs. In deze groep hebben de studenten bovendien het vaakst
een b-attest behaald tijdens hun secundaire schoolloopbaan en behoorden
in vergelijking met de studenten uit de andere lerarenopleidingen minder
vaak tot de sterksten van hun klas. Studenten uit de lerarenopleiding voor
secundair onderwijs groep 1 deden het dan wel beter in het secundair
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onderwijs, maar in het hoger onderwijs hebben zij al vaker mislukkingen
gekend. Voor deze groep is in vergelijking met de opleidingen voor het
kleuteronderwijs en lager onderwijs de lerarenopleiding ook minder vaak
een eerste keuze geweest. De studenten uit de opleiding voor secundair
onderwijs groep 2 vormen duidelijk de ‘sterkste’ studenten: zij komen
minder vaak uit het technisch en beroepsonderwijs, hebben minder moeten
bissen in het secundair onderwijs en hebben minder vaak reeds een jaar
moeten overdoen in het hoger onderwijs dan de studenten uit de andere
lerarenopleidingen. Bovendien gingen deze studenten nog liever naar school
in het secundair onderwijs dan de andere studenten die we hier bevroegen.

Daarnaast verschillen de studenten uit de verschillende lerarenopleiding
ook in hun visie ten aanzien van onderwijs. Studenten uit de opleiding voor
secundair onderwijs groep 1 en uit de GPB-opleiding stellen zich meer
vakgericht op dan de studenten uit de andere lerarenopleidingen. Deze uit
de opleiding voor het kleuteronderwijs stellen zich daarentegen het minst
vakgericht op. Persoonsgerichtheid wordt het meest vastgesteld bij de
studenten uit de opleiding voor het lager onderwijs en het minst bij de
studenten uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 1.

In hun houdingen stelden we voor al de groepen zeer democratische
houdingen vast. Toch doen er ook hier enkele verschillen voor. Zo wordt,
gecontroleerd voor achtergrond, een etnocentrische houding relatief meer
vastgesteld bij de studenten in de opleiding voor het kleuteronderwijs en
minder bij de studenten uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 2.
De eerstgenoemden staan eveneens wat wantrouwiger ten aanzien van
politiek dan de andere studenten.

Naar participatie toe stelden we vast dat de studenten uit de opleiding voor
het secundair onderwijs groep 2 in verhouding tot de andere studenten
meer deelnemen aan sportverenigingen en dat de studenten uit de GPB-
opleiding dan weer sterker participeren aan het sociale verenigingsleven. 

Studenten uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 2 starten vaker
dan de anderen aan de lerarenopleiding op basis van extrinsieke
overwegingen en minder vaak op basis van intrinsieke motivaties. Deze
intrinsieke beweegredenen spelen het meest een rol bij de studenten uit de
opleiding voor het lager onderwijs. Extrinsieke motivaties spelen het minst
mee bij studenten uit de opleidingen voor kleuter en lager onderwijs. De
studenten uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 2 vormen tevens
de minst tevreden groep over de lerarenopleiding –als ze in haar totaliteit
wordt beschouwd-. De studenten uit de opleiding voor het lager onderwijs
en secundair onderwijs groep 1 zijn daarentegen de meest tevreden groep
wanneer de lerarenopleiding in zijn totaliteit wordt bekeken. Wel ervaren de
studenten uit de opleiding voor het lager onderwijs de meeste problemen
met de zwaarte van de opleiding.

Naar aantrekkelijkheid van het lerarenberoep verschillen de meningen
significant van elkaar voor een drietal aspecten (na controle voor andere
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variabelen). Zo worden de loopbaanmogelijkheden merkelijk aantrekkelijker
bevonden door de studenten uit de opleidingen voor het lager onderwijs en
het secundair onderwijs groep 1 dan door de andere studenten. Studenten
uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 1 vinden de jobinhoud dan
weer minder aantrekkelijk dan de overige studenten. Het loon van leraren
wordt door GPB-studenten het aantrekkelijker bevonden dan door de andere
studenten. De studenten uit de opleiding voor het lager onderwijs vinden dit
punt dan weer merkelijk minder aantrekkelijk dan de andere studenten.

Naar arbeidsoriëntatie toe onderscheiden vooral de studenten uit de
opleiding voor secundair onderwijs groep 1 zich van de rest. In hun
verwachtingen ten aanzien van hun latere beroepscarrière zijn ze meer
extrinsiek georiënteerd en scoren ze lager op de schalen voor status
arbeidsoriëntatie en sociale arbeidsoriëntatie dan de anderen. Ook de
studenten uit de opleiding voor het kleuteronderwijs zijn meer extrinsiek
georiënteerd in hun jobwensen. De groep studenten uit de opleiding van
secundair onderwijs groep 2 onderscheiden zich van de rest doordat ze meer
intrinsiek georiënteerd zijn in hun jobkeuze en minder extrinsiek dan de
andere studenten. Studenten uit de GPB-opleiding tenslotte zijn meer
sociaal georiënteerd in hun jobwensen dan de andere groepen.

Tenslotte stelden we ook nog een aantal verschillen vast in de
loopbaanankers. Geen enkele groep is echt te vinden voor een competitieve
job, maar vooral bij de kleuteronderwijzers wordt een competitieve job niet
op prijs gesteld. Zij hechten in vergelijking tot de andere groepen ook minder
belang aan de afstemmingsmogelijkheden van het werk op het gezinsleven.
De geografische stabiliteit wordt tenslotte minder belangrijk geacht bij
studenten uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 2. 



137



138



139

Deel 3. De gediplomeerden
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HOOFDSTUK 5. 
DE LOOPBANEN VAN DE AFGESTUDEERDEN

In het vorige deel werd uitgebreid ingegaan op de eerstejaarsstudenten van
de lerarenopleiding. Maar hoe vergaat het de gediplomeerden? Dit willen we
verder uitdiepen in deel 3. In dit eerste hoofdstuk van deel 3 starten we met
een beschrijving van de arbeidsloopbanen van de afgestudeerden. In een
eerste punt wordt hun intrede op de arbeidsmarkt bekeken. In een volgend
punt wordt dan ingegaan op de huidige job van de gediplomeerden. 

5.1 De intrede op de arbeidsmarkt: zoek- en vindgedrag van de eerste
job

Het zoeken van een job en zeker van de eerste job, verloopt lang niet altijd
van een leien dakje. De VDAB stelde tussen 1998 en 2001 een constante
daling vast van het aantal schoolverlaters dat na 1 jaar na het verlaten van
de school nog steeds werkzoekend was. In 2002 noteerde men echter een
bruuske ommekeer. Het totale restpercentage8 (% dat nog geen job heeft
gevonden) steeg van 15% naar 19% (VDAB, 2002). Dit is meteen ook de
periode van afstuderen van één van de cohorten die we hier onderzochten.
Er was een tijd dat hogere studies een garantie waren voor een succesvolle
professionele carrière. Een garantie bieden ze niet langer, maar het verhoogt
wel sterk de kans op een job. Bij schoolverlaters uit het hoger onderwijs van
één cyclus bedroeg het restpercentage in juni 2002 slechts 4,8%. Maar ook
afgestudeerden van het hoger onderwijs van 2 cycli en het universitair
onderwijs deden het lang niet slecht op de arbeidsmarkt. Het restpercentage
bedroeg voor deze groepen respectievelijk 7% en 6%. 

In de nu volgende paragraaf bekijken we de intrede op de arbeidsmarkt van
de afgestudeerden uit de lerarenopleiding. We kijken daarbij naar hun
verlangens ten aanzien van hun eerste job, hun zoektocht naar die eerste
job en naar de kenmerken van die eerste zo fel begeerde job. 

                                          
8 Van alle schoolverlaters die in het VDAB-schoolverlatersbestand voorkomen

wordt nagegaan wie 1 jaar na het verlaten van de school (hier 30 juni 2002) nog
als werkzoekende staat ingeschreven. Dit aantal, vergeleken met het totaal
aantal schoolverlaters, noemt men het restpercentage.
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5.1.1 De jobwensen: de wenselijkheid van een job in het onderwijs

Een eerste selectie van kandidaten voor het lerarenberoep gebeurt bij de
keuze voor de lerarenopleiding. Gedurende de opleiding zelf, zullen nog een
aantal studenten afhaken omdat de opleiding te zwaar blijkt of omdat de
opleiding toch niet beantwoord aan hun verwachtingen. Een volgende
selectie gebeurt bij de intrede op de arbeidsmarkt. Niet alle afgestudeerden
uit de lerarenopleiding zullen ook op zoek gaan naar een job in de
onderwijssector. 

We vroegen de afgestudeerden daarom retrospectief welke job hun voorkeur
genoot toen ze afstudeerden, een job binnen of buiten het onderwijs. We
vroegen dit wel alleen aan de personen die op het moment van afstuderen
nog niet tewerkgesteld waren. De meerderheid, bijna 80%, van de
afgestudeerden die we in dit onderzoek bevroegen, wenste toen hij of zij
afstudeerde aan de lerarenopleiding een job in het onderwijs. Daarvan
verlangde zowat iedereen tewerkgesteld te worden als leerkracht in het
onderwijs. Slechts enkelen (1%) verkozen tewerkgesteld te worden in het
onderwijs maar stelden expliciet in een andere functie dan een
leraarsfunctie te willen werken. 

TABEL 5.1 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: WENSELIJKHEID VAN EEN JOB IN HET

ONDERWIJS, BEVRAAGD BIJ GEDIPLOMEERDEN DIE OP HET MOMENT VAN AFSTUDEREN NOG

NIET TEWERKGESTELD WAREN (FREQUENTIEVERDELINGEN)

Aantal %
Een job als leerkracht binnen het onderwijs 2236 78.6
Een job binnen het onderwijs, maar niet als
leerkracht

29 1.0

Een job buiten het onderwijs 267 9.4
Geen voorkeur 312 11.0
Totaal 2844 100.0

Hierbij zijn er wel sterke verschillen tussen de verschillende
lerarenopleidingen. Van de afgestudeerden uit het kleuteronderwijs en het
lager onderwijs wenste respectievelijk 97% en 94% een job in het onderwijs.
Bij de gediplomeerden uit de opleidingen voor het secundair onderwijs ligt
dit heel wat lager. Van de personen die een GPB-opleiding volgden en nog
niet werkten, verkoos bij het afstuderen 83% een job in het onderwijs. Bij de
gediplomeerden uit de opleiding voor het secundair onderwijs groep 1, ligt
dit percentage nog lager. Van deze personen hoopte 75% een job te vinden
in het onderwijs, 10% wenste een job buiten het onderwijs en 15% had niet
echt een voorkeur. Bij de afgestudeerden uit het secundair onderwijs groep
1, vroegen we niet welke opleidingseenheden ze gevolgd hadden of in welke
vakken men zich gespecialiseerd heeft. Maar vermoedelijk heeft een groot
deel van de studenten die niet in het onderwijs wensen te werken of die
geen echte voorkeur hebben, zich gespecialiseerd in lichamelijke opvoeding
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en/of bewegingsrecreatie. Beide richtingen leiden vaker tot een job buiten
het onderwijs. Bij de groep gediplomeerden die academisch geschoold zijn,
gaat slechts bij 41% de voorkeur uit naar een job in het onderwijs. Wel kan
de onderwijssector nog bijkomend rekruteren uit 27% van de
afgestudeerden die niet echt een voorkeur hebben. In het vorige deel van dit
rapport werd reeds duidelijk dat deze groep minder vaak omwille van
intrinsieke redenen voor de opleiding koos en ook bij de afgestudeerden uit
de lerarenopleiding blijkt dit het geval. Personen afgestudeerd in het
universitair onderwijs of het hoger onderwijs van 2 cycli, zien deze
lerarenopleiding vooral als een interessante aanvulling op hun
hoofdopleiding. Bovendien hebben zij met het diploma van hun
hoofdopleiding tevens een uitgebreider gamma van
tewerkstellingsmogelijkheden.

TABEL 5.2 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: WENSELIJKHEID VAN EEN JOB IN HET

ONDERWIJS VOLGENS DIPLOMA (PERCENTAGES)

In
onderwijs

Buiten
onderwijs

Geen
voorkeur

N

Kleuteronderwijs 96.7 1.3 2.0 689
Lager onderwijs 94.2 1.9 3.8 730
Secundair onderwijs groep 1 74.9 10.1 15.0 621
Secundair onderwijs groep 2 41.3 31.7 27.0 530
GPB, secundair onderwijs groep 3 82.8 4.7 12.4 274
Totaal 79.6 9.4 11.0 2844
Pearson Chi-square: 755.984
Vrijheidsgraden: 12
Sign.: 0.000

Het gros van de gediplomeerden ging op zoek naar een voltijdse job. 88,5%
verkoos een voltijdse tewerkstelling, terwijl slechts 4% een expliciete
voorkeur voor een deeltijdse job had. 

TABEL 5.3 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: VOORKEUR VOOR VOLTIJDSE OF DEELTIJDSE

BETREKKING (FREQUENTIEVERDELING)

Aantal %
Een voltijdse job 2549 88.5
Een deeltijdse job 108 3.8
Geen voorkeur 223 7.7
Totaal 2880 100.0

Zowel binnen als buiten het onderwijs kan men voltijds dan wel deeltijds
tewerkgesteld worden. Het onderwijs staat evenwel gekend als een sector
waar velen –wel vaak vrouwen- een deeltijdse opdracht hebben. Bij de
gediplomeerden die we in het kader van dit onderzoek ondervroegen, zijn er
echter geen grote verschillen tussen personen die op zoek gingen naar een
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job in het onderwijs en zij die wensten tewerkgesteld te worden buiten het
onderwijs.

5.1.2 Op zoek naar de eerste job: zoek- en vindkanalen

Om die ideale job te vinden, kan men via tal van kanalen de vacaturemarkt
uitspitten. We legden de gediplomeerden daarom een uitgebreide lijst met
zoekkanalen voor. In deze lijst zijn een aantal algemene zoekkanalen en een
aantal zoekkanalen specifiek voor de onderwijssector terug te vinden. Verder
kan er een opdeling gemaakt worden naar formele kanalen, informele
kanalen en spontaan solliciteren. 

Formele zoekkanalen zijn deze kanalen die informatie over vacatures
beschikbaar stellen en die in principe voor alle werkzoekenden toegankelijk
is. Zoekkanalen die onder deze groep ressorteren, zijn onder meer de
personeelsadvertenties die via de media (radio, krant, internet,…) kunnen
geraadpleegd worden. Ook de diensten van de VDAB (inschrijving bij de
VDAB, consultatie WIS- en KISS-databanken, begeleidingsdiensten),
jobbeurzen, opendeurdagen en het werk van plaatsingsdiensten van scholen
behoren tot deze zoekkanalen. Bovendien kan er specifiek voor
tewerkstelling in het onderwijs ook één zoekkanaal vermeld worden, met
name de vervangingspool voor leerkrachten. Door middel van deze
vervangingspool wenste de overheid het aanbod aan gekwalificeerde
leerkrachten te vergroten. De leerkrachten die tot deze vervangingspool
behoren, kunnen flexibel en netoverstijgend ingezet worden. Elke leerkracht
wordt aan een ankerschool toegewezen via de scholengemeenschap, -groep
of inrichtende macht. Als de leerkracht geen tijdelijke onderwijsopdracht
heeft, krijgt hij in zijn ankerschool pedagogische taken toegewezen. 

Deze vervangingspool werd ingericht vanaf het schooljaar 2000-2001 om het
lerarentekort in het basisonderwijs en het secundair onderwijs terug te
dringen. In het kader van dit onderzoek is de vervangingspool dus alleen
relevant voor de cohorte van 2001. Strikt genomen kon de cohorte die
afstudeerde in 1997 immers nog geen beroep doen op de vervangingspool bij
het zoeken naar hun eerste job.

Ook op informele wijze kan men op zoek gaan naar een job door bij
vrienden, kennissen, familie … peilen naar openstaande vacatures of hen te
vragen een goed woordje te doen. Voor afgestudeerden uit de
lerarenopleiding is het bovendien niet oninteressant bij contactpersonen in
de gemeente te informeren naar openstaande betrekkingen in
gemeentescholen. 

Tenslotte kan men ook spontaan solliciteren bij een werkgever zonder dat
men weet of er openstaande vacatures zijn. 
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Via bovengenoemde kanalen kan men actief op zoek gaan naar een job. Heel
wat personen vinden uiteindelijk echter hun job niet via de zoekkanalen
waarlangs ze actief spoorden naar een vrije arbeidsplaats. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om personen die zelf een bedrijf opstarten, of die beginnen
werken in een familiebedrijf. Daarnaast zijn er de personen die zelf worden
gecontacteerd door een werkgever of in het geval van leerkrachten door een
school. Vaak is dit omdat men reeds stage gelopen heeft in het bedrijf of de
school.

We vroegen de respondenten alle kanalen aan te duiden waarlangs ze op
zoek gingen naar hun eerste job. Daarnaast vroegen we hen het kanaal aan
te duiden waarlangs ze uiteindelijk hun eerste job gevonden hebben. 

Uit ander onderzoek blijkt dat bij hoger geschoolden9, na de inschrijving bij
de VDAB het raadplegen van personeelsadvertenties via de krant en
persoonlijke sollicitaties de meest gebruikte zoekkanalen vormen (SONAR,
2000)10. 

Bij personen die afstuderen uit de lerarenopleiding ligt dit enigszins anders.
Wanneer men immers op zoek gaat naar een job in het onderwijs, dan zal
men via de kranten niet ver geraken. Vacatures voor leerkrachten vindt men
nu eenmaal niet terug in dagbladen. Over het algemeen is het vrij moeilijk
om gericht te solliciteren in het onderwijs. Zo blijkt tevens uit volgende
citaten:

Ik ben wel van plan om te solliciteren in het onderwijs, maar verwissel
een vast contract en een interessante job niet graag voor een
“vervangingspool” of jarenlange onzekerheid met betrekking tot een vaste
benoeming. Waarom publiceert het onderwijs geen vacatures waarop je
gericht kan solliciteren?

In de opleiding zou men meer uitleg en info moeten krijgen over “hoe aan
werk te geraken, solliciteren, hoe?, waar ? …”

Veruit het meest gehanteerde zoekkanaal voor leerkrachten blijft dan ook
het spontaan solliciteren. Bij de cohorte die afstudeerde in 1997 trachtte
89% een job te vinden via spontane sollicitaties, bij de cohorte die
afstudeerde in 2001 trachtte 85% op deze manier een job te vinden.
Bekijken we dit specifiek voor de groep die bij het afstuderen een job zocht
                                          
9 In het desbetreffende onderzoek worden tot de hoger geschoolden gerekend: de

personen die hoger onderwijs van 1 cyclus, 2 cycli of universitair onderwijs
gevolgd hebben in het reguliere onderwijs. Personen die in het Onderwijs voor
Sociale Promotie een opleiding op het niveau van hoger onderwijs van korte type
–zoals de GPB-opleiding- gevolgd hebben, worden niet tot de hoger geschoolden
gerekend. 

10 Het betreft hier een bevraging die in opdracht van SONAR (Studiegroep van
onderwijs naar arbeidsmarkt) in de periode van oktober 1999 tot maart 2000
werd uitgevoerd bij een toevalssteekproef van Vlaamse jongeren, geboren in het
jaar 1976. Niet alle personen die hoger onderwijs volgen hebben op dat moment
hun studies reeds voltooid. 
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in de onderwijssector dan bedroeg dit percentage voor de cohorte van 1997
94% en voor de cohorte van 2001 90%. Bovendien is dit kanaal voor
afgestudeerden uit de lerarenopleiding ook het op één na doeltreffendste
kanaal. Bij de twee cohorten vond 26% van de gediplomeerden hun job door
spontaan te solliciteren. Bij de gediplomeerden die bij hun eerste job als
leerkracht werden tewerkgesteld, verkregen respectievelijk 29% en 28% van
de gediplomeerden uit 1997 en 2001 deze job via spontane sollicitaties.

Echter nog vaker vindt men een job doordat de directie van een school of
bedrijf rechtstreeks contact opneemt met de persoon in kwestie. Van de
cohorte 1997 verwierf 33% zijn of haar job op deze manier, van de cohorte
2001 was dit 31%. Bij degenen die tewerkgesteld werden in het onderwijs
was dit zelfs bij respectievelijk 38% en 34% het geval. Rekent men daarbij
ook nog de personen die gecontacteerd werden door de school waar zij stage
liepen, dan vond zowat de helft van de personen die als leerkracht startten
hun eerste job doordat scholen zelf contact opnamen met hen. In het
onderwijs gebeurt dit duidelijk frequenter dan elders. In het SONAR
onderzoek lag dit percentage voor hoger geschoolden op 28% (SONAR,
2000). Nochtans bleken ook daar beide kanalen het goed te doen.

Hoewel ook vele afgestudeerden uit de lerarenopleidingen een job trachtten
te zoeken via de formele kanalen, zoals de inschrijvingsdienst van de VDAB
en de databanken die beschikbaar worden gesteld via de VDAB, vonden
slechts weinigen hun eerste job via deze kanalen.

Een kanaal dat wel vaak gebruikt werd en vrij efficiënt bleek, zijn de
persoonlijke relaties. Ruim de helft van de afgestudeerden maakte van zijn
persoonlijke relaties gebruik om op zoek te gaan naar een eerste job. Bij 6 à
7% van de afgestudeerden leidden deze persoonlijke relaties ook tot een
eerste job. 
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TABEL 5.4 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: KANALEN WAARLANGS MEN DE EERSTE JOB

ZOEKT EN VINDT (PERCENTAGES)

Kanaal waarlangs
gezocht

Kanaal waarlangs
gevonden

1997 2001 1997 2001
1. Ik heb mij ingeschreven in de vervangingspool

van leerkrachten 
10.1 22.7*** 0.2 4.1

2. Ik heb mij ingeschreven bij de VDAB als
werkzoekende

81.0 73.8*** 1.6 1.0

3. Ik de heb de WIS-vacaturebank geraadpleegd/
ik heb mij ingeschreven in de KISS-
sollicitantenbank

60.6 43.5*** 2.7 2.8

4. Ik heb beroep gedaan op de
jobbegeleidingsdienst van de VDAB

10.6 12.2 0.0 0.0

5. Ik heb mij ingeschreven bij één of meerdere
uitzendkantoren

18.0 17.0 1.5 1.4

6. Ik heb contact gezocht met één of meerdere
kantoren voor werving en selectie

9.2 8.6 0.6 0.5

7. Ik heb personeelsadvertenties in
kranten/tijdschriften geraadpleegd

42.0 33.6*** 4.7 1.5

8. Ik heb personeelsadvertenties op teletekst, TV
of radio geraadpleegd

19.7 16.1** 0.0 0.2

9. Ik heb personeelsadvertenties via internet
geraadpleegd

17.9 40.1*** 0.2 1.9

10. Ik heb gezocht via persoonlijke relaties 54.4 56.0 7.4 6.9
11. Ik heb gezocht via contactpersonen in de

gemeente
27.8 26.9 0.8 0.7

12. Ik heb zelf contact gezocht met werkgevers of
scholen/ ik heb spontaan gesolliciteerd

89.3 85.4** 26.2 26.2

13. Ik heb zelf contact gezocht met de
plaatsingsdienst van de school/universiteit
waar ik de lerarenopleiding volgde

23.0 18.1** 2.3 2.0

14. Ik heb jobbeurzen bezocht 5.9 6.6 0.6 0.3
15. Ik heb opendeurdagen van ondernemingen

bezocht
5.6 3.7* 0.2 0.1

16. Ik heb opendeurdagen van scholen bezocht 22.2 19.8 0.0 0.3
17. Ik heb mijn job gevonden via een

werkgever/school die zelf contact gezocht heeft
met mij

����������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������

����������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������

33.2 31.4

18. Ik heb mijn job gevonden via een leerkracht
van de lerarenopleiding

��������������������������������������������������������
����������������������������

��������������������������������������������������������
���������������������������� 1.1 1.2

19. Ik heb zelf een bedrijf/praktijk
gestart/overgenomen

����������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������

����������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������� 0.5 0.3

20. Ik ben in een familiebedrijf gestart

����������������������������
����������������������������

����������������������������
����������������������������

0.2 0.3
21. Ik kon gaan werken bij de werkgever/school

waar ik tijdens mijn leercontract/stage heb
gewerkt

����������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������

����������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������

11.6 13.9

22. Ik kon gaan werken bij de werkgever/school
waar ik als jobstudent heb gewerkt

����������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������

����������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������

1.1 0.9

23. Ik heb mijn job via een ander kanaal gevonden

����������������������������
����������������������������

����������������������������
���������������������������� 3.4 2.1

*P < 0.05, **P<0.01, ***p<0.001
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TABEL 5.5 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: TOP 5 VAN KANALEN WAARLANGS MEN DE

EERSTE JOB ZOEKT BIJ PERSONEN DIE EEN JOB IN HET ONDERWIJS ZOCHTEN (PERCENTAGES)

1997 2001
Spontane sollicitatie 94.1 90.4
Ingeschreven bij VDAB 84.4 74.2
Via persoonlijke relaties 55.9 57.5
WIS vacaturebank/ KISS-sollicitantenbank 60.8 41.8
Via contactpersonen in de gemeente 33.2 30.2

TABEL 5.6 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: TOP 5 VAN KANALEN WAARLANGS MEN DE

EERSTE JOB VONDT BIJ PERSONEN DIE EEN JOB IN HET ONDERWIJS VONDEN (PERCENTAGES)

1997 2001
- Een werkgever/school die zelf contact gezocht heeft met

mij
37.8 33.8

- Spontane sollicitatie 29.1 28.4
- De werkgever/school waar ik tijdens mijn

leercontract/stage heb gewerkt
13.2 15.6

- Persoonlijke relaties 6.9 6.4
- Vervangingspool 0.3 4.5
- Zelf contact gezocht met de plaatsingsdienst van de

school/universiteit waar ik de lerarenopleiding volgde
2.9 2.3

En wat met de vervangingspool? 23% van de afgestudeerden in 2001
verklaarde zich te hebben ingeschreven in de vervangingspool11. 4% geeft
aan ook effectief zijn eerste job via dit kanaal gevonden te hebben. Het
systeem heeft volgens onze respondenten zeker zijn voordelen. Door toe te
treden tot de vervangingspool verzekeren pas startende leerkrachten zich
immers een jaar lang van werk en wedde. Men staat doorgaans dan ook
positief tegenover de invoering van een dergelijk systeem. Anderzijds kent
volgens de hier bevraagde gediplomeerden de vervangingspool ook serieuze
nadelen en moet aan dit systeem nog grondig gesleuteld worden. Een eerste
bedenking die geformuleerd werd betreft de kansen om geselecteerd te
worden. Voor pas afgestudeerden is het vaak moeilijk om in de
vervangingspool te geraken omwille van het puntensysteem. Hieronder
volgen enkele opmerkingen van de respondenten die dit illustreren:

Het feit dat het systeem van de vervangingspool is ingevoerd is zeer
positief. Spijtig wel dat er nog zoveel mensen worden geweigerd. Onder
deze mensen bevinden zich jonge gemotiveerde leerkrachten die door
deze weigering hun kansen en motivatie soms volledig verliezen. Ze zien
hun opleiding, ambitie en motivatie op een, twee, drie verdwijnen. Kiezen
(uit noodzaak) een ander beroep en zullen waarschijnlijk niet meer de
kans krijgen om in het onderwijs te stappen. Misschien moet men eerst

                                          
11 Ook van de afgestudeerden uit 1997 verklaart 10% via dit kanaal gezocht te

hebben naar een eerste job. Wellicht is dit omwille van de retrospectieve
bevraging een overschatting van het percentage afgestudeerden dat via dit
kanaal op zoek ging naar de eerste job. Daarom bespreken we dit cijfer niet voor
de gediplomeerden van 1997.
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eens goed nadenken over bepaalde ‘verbeteringen’ vooraleer men loopt te
verkondigen via radio en tv dat het allemaal een succes is. Een
ontmoedigde, goede leerkracht …?

Voor een jonge leerkracht is het zeer moeilijk om in de vervangingspool te
geraken omwille van het puntensysteem 

Ik vind het heel spijtig dat de vervangingspool opengesteld werd voor
“bijna” iedereen. De mensen die echt werk willen in het onderwijs en die
ook onlangs zijn afgestudeerd, krijgen zo veel minder kansen! Wij willen
werken en krijgen niet helemaal de kans.

Veel van mijn medestudenten werken elders omdat er geen werk is in het
kleuteronderwijs. Enkel in Brussel is er werk, maar in West-Vlaanderen
is die ver te zoeken. Al twee jaar probeer ik binnen de pool te geraken,
zonder succes. Teveel kandidaten. Hopelijk volgend jaar kans op vast
werk binnen de vervangingspool !

Ik ben heel erg teleurgesteld over de vervangingspool. Op de duur moest
ik punten sprokkelen en dingen aankruisen die ik niet wilde doen om
toch maar meer punten te hebben en meer kans te krijgen op werk !

Een aspect dat vooral gehekeld wordt, is dat wanneer je niet bereid bent in
zowat heel Vlaanderen tewerkgesteld te worden en zowat alle vakken te
doceren je bijzonder weinig kans maakt opgenomen te worden:

De vervangingspool mag ook beter: soms word je gewoon niet aanvaard
omdat je maar in 1 regio wil werken. Dit kan niet !

Maak eens een enquête over de tevredenheid met de vervangingspool. 
- Vindt u dat het moet kunnen dat mensen zonder onderwijsdiploma

voorrang krijgen op mensen met een aggregatiediploma?  ja neen
- Vindt u het eerlijk dat u niet in aanmerking komt als u niet genoeg

regio’s of onderwijsvormen aanduidt?  ja neen
- Vindt u dat u andere vakken mag opgeven waarvoor u niet bevoegd

ben om de VDAB zand in de ogen te strooien?  Ja neen
- Vinden de mensen van de VDAB het realistisch heel Vlaanderen als

regio op te geven?  Ja neen
- Klopt dit ook?  Ja neen

Een ander heikel punt vormt het statuut en het daaraan gekoppelde imago
van leerkrachten uit de vervangingspool. In sommige scholen worden zij
omwille van het interimkarakter niet als volwaardige leden van het
lerarencorps beschouwd en krijgt men vaak de minst aantrekkelijke
opdrachten doorgeschoven:

De vervangingspool mag ook wel eens sterk verbeteren. Er zijn veel goede
kanten aan zoals: werkzeker, loonzeker, verlofregeling. Maar je hebt geen
keuze in scholen, je kan moeilijk iets weigeren. De naam die je krijgt. Je
wordt aanzien als “je ben maar een poollid”
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Sinds dit schooljaar ben ik voor 5/21 benoemd in een school waar ik
graag ben. Ik heb ook een jaar in de vervangingspool gezeten. Als ik via
deze weg telkens opnieuw werk had moeten krijgen, dan was ik vast en
zeker uit het onderwijs gestapt. De loonzekerheid die je hebt in de
vervangingspool kan niet op tegen de enorme werkdruk en de
onzekerheid dit gepaard gaat met “het niet weten waar terecht komen”.

De vervangingspool is goed op het gebied dat men een interim
garandeert. Voor de interim leerkracht is het minder omdat die soms als
speelbal gebruikt wordt, men kan daarom nooit een speciaal punt naar
voor brengen omdat men dikwijls te kort aanwezig is in een school. Dit
ergert mij.

In de vervangingspool worden leerkrachten ingeschakeld voor
minderwaardig of administratief werk. 

Personen die niet geselecteerd worden voor de vervangingspool, ervaren
bovendien nog meer moeilijkheden om een job te vinden:

Veel scholen moeten mensen aanwerven (voor een interim contract) uit
de vervangingspool. Maar zelfs na 2 jaar voltijds gewerkt te hebben,
maak ik nog geen kans om in het bestand van de vervangingspool te
zitten. Wanneer ik dan persoonlijk ga solliciteren en me dan persoonlijk
kom aanbieden, kiezen ze toch nog iemand uit het “computerbestand”.
Dat systeem maakt me erg kwaad !!

De vervangingspool zou een goed systeem kunnen zijn, indien alle
leerkrachten een kans zouden krijgen om geselecteerd te worden.
Leerkrachten (waaronder ik ook) die niet geselecteerd worden, worden
sterk gediscrimineerd want zij vinden heel moeilijk een job. Ik vind het
heel eigenaardig en oneerlijk dat pas afgestudeerde leerkrachten wel
kansen krijgen binnen het pool-systeem en leerkrachten met “jaren
ervaring” niet !! 

Het is frustrerend als je een diploma voor het onderwijs bezit en geen
werk in het onderwijs kunt vinden. Ook omwille van de vervangingspool,
dan is het alles of niets voor de rest van het schooljaar.

We vroegen de afgestudeerden tevens hoe snel ze hun job vonden. De
personen die bij het afstuderen niet op zoek waren naar een job omdat ze
reeds werkten of omdat ze nog niet wensten te gaan werken (bvb. om verder
te studeren) werden daarbij buiten beschouwing gelaten. Reeds 23% van de
gediplomeerden vond een job voor men afstudeerde. Bij personen die in
eerste zittijd afstuderen, is de kans vaak klein om al bij het afstuderen een
job te hebben. Op dat moment is immers het schooljaar in het
basisonderwijs en het secundair onderwijs reeds afgelopen. En op het
nieuwe schooljaar is het dan nog twee maanden wachten. Men zou dus
kunnen stellen dat alle gediplomeerden die binnen de 3 maanden nadat zij
afstudeerden een job vonden, eigenlijk onmiddellijk na het behalen van hun
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diploma werk vonden. 83% van de gediplomeerden bevond zich in die
situatie. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen de twee cohorten. De
cohorte van 2001 vond merkelijk sneller een job. Bij de afgestudeerden van
2001 vond reeds 27% zijn job voor dat hij of zij afstudeerde aan de
lerarenopleiding. In 1997 was dit slechts bij 17,5% het geval. Bij 21% van de
gediplomeerden uit 1997 heeft het langer dan 3 maanden geduurd alvorens
men een job vond. Bij de gediplomeerden uit 2001 heeft dit slechts voor
12,5% langer dan 3 maanden geduurd. Toch was de duurtijd tot de eerste
job ook voor de gediplomeerden uit 1997 lang niet slecht wanneer
vergeleken wordt met ander beschikbaar materiaal. In een bevraging eind
1999 begin 2000 bij personen die geboren werden in 1976 en in 1978 bleek
dat respectievelijk 74% en 71% op drie maanden hun eerste job vonden
(SONAR, 2003), terwijl het voor de groepen afgestudeerden uit de
lerarenopleiding uit 1997 en 2001 respectievelijk om 79% en 86% gaat. 

TABEL 5.7 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: HOE SNEL VINDT MEN EEN JOB?

(PERCENTAGES)

Voor
afstuderen

< 3
maanden

3
maanden

Nog niet N

Cohorte 1997 17.5 61.5 20.7 0.3 1203
Cohorte 2001 27.2 59.2 12.5 1.1 1656
Totale groep 23.1 60.2 15.9 0.8 2859
Pearson Chi-square: 63.619
Vrijheidsgraden: 3
Sign.: 0.000

Ook hier bestaan er significante verschillen tussen de lerarenopleidingen.
Gediplomeerden voor het kleuteronderwijs hebben het veel moeilijker om
hun eerste job te vinden. Slechts 8% had van de kleuteronderwijzers reeds
een job gevonden voordat men afstudeerde en bij 28% heeft het langer dan
drie maanden geduurd. Dat het voor kleuteronderwijzers niet makkelijk is
een job te vinden, bleek ook uit de vele bemerkingen die we hieromtrent
kregen. We vermelden er hier enkele:

Ik ben één van de weinigen van onze afgestudeerden die dadelijk werk
heeft gevonden. Velen hebben nu nog geen aanbiedingen gekregen in het
kleuteronderwijs.

Over het algemeen ben ik zeer tevreden over mijn tewerkstelling in het
onderwijs. Alleen is het voor een beginnende leerkracht (vooral in het
kleuteronderwijs) niet altijd gemakkelijk om werk te vinden. Het zijn vaak
korte interims, ver van je woonplaats (vaak 45 min rijden) en niet altijd
voltijds.

Ik vind het heel spijtig dat men voortdurend in de media aanhaalt dat er
onderwijzend personeel te weinig is ! Hoe komt het dan dat we als
kleuterleidster niet eens aan een job geraken in het kleuteronderwijs ??
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Het is in zekere zin spijtig voor mijn inzet gedurende de opleiding en de
financiële steun van mijn ouders. 

TABEL 5.8 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: HOE SNEL VINDT MEN EEN JOB NAARGELANG

SOORT LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Voor
afstuderen

< 3
maanden

> 3
maanden

Nog niet N

Kleuteronderwijs 8.4 63.1 28.2 0.3 694
Lager onderwijs 25.2 67.5 7.3 0.0 730
Secundair onderwijs groep 1 12.5 73.4 14.1 0.0 631
Secundair onderwijs groep 2 30.1 53.0 16.3 0.6 528
GPB. secundair onderwijs groep 3 65.2 17.0 11.6 6.2 276
Totaal 23.1 60.2 15.9 0.8 2859
Pearson Chi-square: 658.345
Vrijheidsgraden: 12
Sign.: 0.000

Het aantal personen dat reeds een job vond voor afstuderen ligt het hoogst
bij gediplomeerden uit de GPB-opleiding. Deze personen bevinden zich
natuurlijk ook in een andere situatie. Het betreft hier sowieso een kleinere
groep die tijdens of na het volgen van deze lerarenopleiding op zoek gaan
naar een andere job. Degenen die op zoek zijn naar een (nieuwe) job, starten
vaak reeds een job in het onderwijs nog voor zij het getuigschrift
pedagogische bekwaamheid behaald hebben.

5.1.3 Kenmerken van de eerste job

In tabellen 5 en 6 onderscheidden we reeds de personen die als leerkracht
hun eerste job vonden. Maar om hoeveel personen gaat het nu uiteindelijk?
Hoeveel gediplomeerden uit de lerarenopleiding vinden uiteindelijk hun weg
naar het onderwijs? 

Als we het over alle lerarenopleidingen heen bekijken voor de twee cohorten
dan startte 78% van de gediplomeerden die we ondervroegen als leerkracht.
Bij de gediplomeerden uit 2001 kwamen relatief meer personen terecht in
het onderwijs voor hun eerste job dan bij de gediplomeerden uit 1997. 81%
van de respondenten die afstudeerden in 2001 aan een lerarenopleiding
vonden een functie als leerkracht, in 1997 vond 73% een job als leerkracht.
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TABEL 5.9 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: WENSELIJKHEID VAN EEN JOB IN HET

ONDERWIJS NAARGELANG COHORTE VAN AFSTUDEREN

In onderwijs
als

leerkracht

In onderwijs.
niet als

leerkracht

Buiten
onderwijs

N

Cohorte 1997 73.4 2.9 23.7 1205
Cohorte 2001 81.1 2.6 16.3 1643
Totale groep 77.8 2.7 19.4 2848
Pearson Chi-square: 24.692
Vrijheidsgraden: 2
Sign.:0.000

Van de personen die een lerarenopleiding gevolgd hebben, komen degenen
die een opleiding genoten hebben voor het lager onderwijs uiteindelijk het
vaakst effectief in het onderwijs terecht. Slechts 5% belandt buiten het
onderwijs, tenminste voor de eerste job. De arbeidsreserve is hier bijgevolg
bijzonder klein. Zoals te verwachten komen de afgestudeerden van de
academische lerarenopleidingen het minst terecht in de onderwijssector.
Toch was ook de helft van deze afgestudeerden voor de eerste job
tewerkgesteld als leerkracht. Van de leerkrachten voor het secundair
onderwijs groep 1 koos zowat drie vierde voor een job als leerkracht in het
onderwijs en nog eens 5% belandde in het onderwijs, zij het dan wel niet als
leerkracht. Bij de personen met een GPB-opleiding komt uiteindelijk ruim
een kwart buiten het onderwijs terecht. Let wel, hier gaat het enkel om
degenen die op zoek gingen naar een job na het behalen van hun
getuigschrift van pedagogische bekwaamheid. Een groot deel van deze groep
werkte reeds alvorens men de opleiding startte. Vaak was dit ook in het
onderwijs, zoals we vaststelden in de beschrijving van de
eerstejaarsstudenten.

TABEL 5.10 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: EERSTE JOB NAARGELANG SOORT

LERARENOPLEIDING

In
onderwijs

als leerkracht

In onderwijs.
niet als

leerkracht

Buiten
onderwijs

N

Kleuteronderwijs 86.0 2.6 11.4 692
Lager onderwijs 94.5 0.8 4.6 732
Secundair onderwijs groep 1 76.2 4.9 18.9 629
Secundair onderwijs groep 2 50.0 2.7 47.3 528
GPB. secundair onderwijs groep 3 70.0 3.4 26.6 267
Totaal 77.8 2.7 19.4 2848
Pearson Chi-square: 432.686
Vrijheidsgraden: 8
Sign.: 0.000

Bij de personen die afstudeerden in het kleuteronderwijs, vond 86% een job
als kleuteronderwijzer. Dit is een pak lager dan zij die een opleiding voor het
lager onderwijs volgden. Maar zoals hierboven al werd omschreven, ervaart
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deze groep van gediplomeerden de meeste moeilijkheden bij het vinden van
een gepaste job. Nochtans waren de gediplomeerden uit de kleuteropleiding
het meest gebrand op een job in de onderwijssector. De schema’s op de
volgende pagina’s illustreren dit duidelijk. Van de personen die een diploma
voor het kleuteronderwijs behaalden, hoopte 97% ook een job te vinden in
het onderwijs. Uiteindelijk startte van deze groep bijna een tiende buiten het
onderwijs. Ook bij de personen uit de GPB-opleiding komt een groot deel
van de personen die graag hadden gewerkt in het onderwijs uiteindelijk toch
weer buiten het onderwijs terecht. 15% van de GPB-gediplomeerden wenste
wel in het onderwijs te werken, maar kwam uiteindelijk terecht in een
functie buiten het onderwijs. Ook bij de gediplomeerden voor het lager
onderwijs, het secundair onderwijs groep 1 en het secundair onderwijs
groep 2 komt niet iedereen die graag een job zou vinden in het onderwijs
terecht in de onderwijssector. Bij deze groepen is de uitval evenwel kleiner
en bovendien wordt hier het verschil weggewerkt doordat ook heel wat
personen die liever buiten het onderwijs hadden gewerkt of die niet echt een
voorkeur hadden, wel in het onderwijs terechtkomen. Dit is in eerste
instantie een positieve zaak, al kan hier wel de bedenking bij gemaakt
worden dat dit wellicht niet de meest gemotiveerde leerkrachten zullen zijn.
Bovendien zal de kans groter zijn dat deze personen sneller zullen
uitstromen uit het lerarenambt. Een aantal onder hen zullen het
lerarenberoep aanschouwen als een tijdelijke functie tot ze elders een job
vinden. 
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FIGUUR 5.1. ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: WENSELIJKHEID VAN JOB IN ONDERWIJS EN

FEITELIJKE EERSTE JOB NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Kleuteronderwijs
Voorkeur job Eerste job

Buiten onderwijs In onderwijs

9.4
In onderwijs 87.2

96.6 0.9
Geen voorkeur 1.2

2.1 0.9
Buiten onderwijs 0.4

1.3
11.2 88.8

Lager onderwijs
Voorkeur job Eerste job

Buiten onderwijs In onderwijs

3.4
In onderwijs 90.8

94.2 0.4
Geen voorkeur 3.4

3.9 0.8
Buiten onderwijs 1.1

1.9
4.7 95.3

Secundair onderwijs groep 1
Voorkeur job Eerste job

Buiten onderwijs In onderwijs

5.5
In onderwijs 69.3

74.9 5.4
Geen voorkeur 9.6

15.0 7.7
Buiten onderwijs 2.4

10.1
18.6 81.4
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Secundair onderwijs groep 2
Voorkeur job Eerste job

Buiten onderwijs In onderwijs

5.6
In onderwijs 36.0

41.6 15.1
Geen voorkeur 11.5

26.6 26.2
Buiten onderwijs 5.6

31.8
46.9 53.1

Secundair onderwijs groep 3
Voorkeur job Eerste job

Buiten onderwijs In onderwijs

15.4
In onderwijs 67.3

82.7 6.3
Geen voorkeur 5.9

12.2 4.3
Buiten onderwijs 0.8

5.1
26.0 74.0

De personen die niet opteren voor een job in het onderwijs, komen in zeer
diverse sectoren terecht. Het grootste deel (18,5%) komt terecht in de
industriële sector. Toch gaat het hier in totaal om slechts 3,5% van de
gediplomeerden. De industrie vormt evenwel ook één van de grootste
tewerkstellingssectoren in Vlaanderen uit dit lijstje. De sector ‘recreatie,
cultuur en sport’ behoort daarentegen niet tot de grootste
tewerkstellingsectoren, toch komt deze sector hier op de tweede plaats bij
degenen die buiten het onderwijs hun eerste job vinden. Een derde sector
waar heel wat personen terecht komen is in de gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening. De overige sectoren tellen minder dan 2%
van de gediplomeerden. Omwille van de kleine aantallen leek het ons hier
niet zinvol verder op te splitsen naar cohorte of soort lerarenopleiding.
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TABEL 5.11 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: SECTOR WAARIN MEN EERSTE JOB VINDT

(FREQUENTIEVERDELINGEN)

Aantal % t.a.v.
personen

buiten
onderwijs

% op totale
groep

Onderwijs / / 80.5
Industrie 99 18.5 3.5
Recreatie, cultuur en sport 75 14.0 2.6
Gezondheidszorg, maatschappelijke
dienstverlening

73 13.7 2.6

Bank- kredietwezen 44 8.2 1.5
Distributie 41 7.7 1.4
Advies en bijstand aan ondernemingen en
personen

37 6.9 1.3

Centrale en lokale overheid,
gemeenschapsvoorzieningen

36 6.7 1.3

Onderwijs, universiteiten 30 5.6 1.1
Informatica 26 4.9 0.9
Horeca en toerisme 17 3.2 0.6
Bouw 16 3.0 0.6
Vakbonden, bedrijfs-, werkgevers- en
beroepsorganisaties, overige verenigingen

12 2.2 0.4

Post- en telecommunicatie 11 2.1 0.4
Logistiek en transport 8 1.5 0.3
Land- en tuinbouw, visserij 5 0.9 0.2
Energie 4 0.7 0.1
Totaal 534 100.0 100.0

Zowel in 1997 als in 2001 kwam ongeveer een kwart voor de eerste job
terecht in een deeltijdse betrekking (respectievelijk 26% en 24%). Laten we
deze groep buiten beschouwing dan verdiende 39% van de gediplomeerden
uit de lerarenopleiding tussen de 1000 en 1124 Euro per maand, 36% van
de afgestudeerden kon rekenen op een netto-maandinkomen van 1125 tot
1249 Euro. Dit netto-maandinkomen varieert uiteraard naargelang de
cohorte waarin men afstudeerde. Bij personen afgestudeerd in 2001 licht
het netto-maandinkomen van de eerste job hoger dan bij deze afgestudeerd
in 1997 (zie tabel 13). Het varieert tevens naargelang men werkt in de
onderwijssector of buiten het onderwijs (zie figuur 2). Personen die
tewerkgesteld zijn in het onderwijs bevinden zich vooral in de tweede (1000-
1124 euro) en derde (1125 -  1249 euro) inkomenscategorie, terwijl dit bij de
personen elders tewerkgesteld meer gespreid is. Dit heeft echter vooral te
maken met het opleidingsniveau van deze personen. Bij personen die buiten
het onderwijs te werk gesteld zijn, zijn verhoudingsgewijs meer personen die
universitair geschoold zijn aanwezig en het loon van deze groep ligt
beduidend hoger dan dit van de andere groepen (zie figuur 3). 



158

TABEL 5.12 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: NETTO-MAANDLOON NAARGELANG

TEWERKSTELLINGSGRAAD

Voltijds tewerkgestelden Deeltijds tewerkgestelden
N % N %

Minder dan 1000 Euro 166 8.3 447 67.5
1000 - 1124 Euro 788 39.2 138 20.8
1125 – 1249 Euro 727 36.1 47 7.1
1250 – 1374 Euro 190 9.4 19 2.9
1375 – 1499 Euro 88 4.4 6 0.9
1500 – 1624 Euro 29 1.4 2 0.3
1625 - 1749 Euro 10 0.5 0 0.0
1750 – 1874 Euro 5 0.2 1 0.2
1875 – 1999 Euro 4 0.2 0 0.0
2000 of meer Euro 5 0.2 2 0.3
Totaal 2012 100.0 662 100.0

TABEL 5.13 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: NETTO-MAANDLOON BIJ VOLTIJDS

TEWERKGESTELDEN NAARGELANG COHORTE VAN AFSTUDEREN

2001 1997 Totale groep
Minder dan 1000 Euro 3.3 15.4 8.3
1000 - 1124 Euro 27.6 55.8 39.2
1125 – 1249 Euro 50.4 15.6 36.1
1250 – 1374 Euro 10.6 7.7 9.4
1375 – 1499 Euro 5.1 3.3 4.4
1500 – 1624 Euro 1.9 0.8 1.4
1625 - 1749 Euro 0.5 0.5 0.5
1750 – 1874 Euro 0.3 0.2 0.2
1875 – 1999 Euro 0.1 0.4 0.2
2000 of meer Euro 0.3 0.2 0.2
Totaal 1186 826 2012
Pearson Chi-square: 432.686
Vrijheidsgraden: 8
Sign.: 0.000
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FIGUUR 5.2 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: NETTO-MAANDLOON BIJ VOLTIJDS

TEWERKGESTELDEN NAARGELANG TEWERKSTELLINGSSECTOR (PERCENTAGES)
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FIGUUR 5.3 ZOEK- EN VINDGEDRAG VAN DE EERSTE JOB: NETTO-MAANDLOON BIJ VOLTIJDS

TEWERKGESTELDEN NAARGELANG SOORT LERARENOPLEIDING
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5.2 Tewerkstellingssituatie van de afgestudeerden op het moment van
de bevraging

In dit deel gaan we na in welke tewerkstellingssituatie de afgestudeerden
zich op het moment van bevraging bevinden. Dit wordt in kaart gebracht op
verschillende manieren. In eerste instantie wordt gefocust op de eigenlijke
werksituatie: hoeveel afgestudeerden werken er op het moment van de
bevraging en waar werken ze (in onderwijs of andere sectoren, en in welke
functies en in welke arbeidsomstandigheden) ? Vervolgens komt het statuut
van de werkenden aan bod: hiermee bedoelen we het contracttype en de
arbeidsduur (voltijds of deeltijds). Daarna gaan we in op het aantal
gepresteerde werkuren, wat voor personen die in het onderwijs werken een
belangrijk item is (cf. het onderzoek van Ver Heyen et al. (2003)). Tot slot
worden de lonen van de afgestudeerden die in het onderwijs en zij die buiten
het onderwijs werken, nog met elkaar vergeleken.
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5.2.1 Werksituatie op het moment van de bevraging

We beginnen met een algemeen overzicht van de werksituatie van de
afgestudeerden van de lerarenopleiding. Tabel 14 geeft weer welke situatie
op het moment van de bevraging (maart 2003) van toepassing is op de
afgestudeerden van 2001 respectievelijk 1997 van de verschillende
lerarenopleidingen.

TABEL 5.14 SITUATIE VAN DE AFGESTUDEERDEN OP HET MOMENT VAN DE BEVRAGING (IN %) (MISSING =

2)

Werk Werkloos /
werkzoekend

Huisman /
huisvrouw

Student Langdurig
ziek /

invalide

N

KO-01 94.2 3.7 0.0 1.6 0.5 433
LO-01 96.4 0.4 0.0 3.1 0.0 448
SO1-01 90.6 2.0 0.0 7.5 0.0 401
SO2-01 90.9 4.0 0.0 5.1 0.0 429
GPB-01 96.8 2.2 0.2 0.7 0.0 404
Totaal 01 93.8 2.5 0.0 3.6 0.1 2115
KO-97 96.8 2.1 0.4 0.4 0.4 285
LO-97 98.2 0.9 0.3 0.6 0.0 318
SO1-97 96.8 1.8 0.4 0.7 0.4 284
SO2-97 97.1 1.4 0.3 1.1 0.3 370
GPB-97 97.5 1.1 0.4 0.7 0.4 285
Totaal 97 97.2 1.4 0.3 0.7 0.3 1542

Uit de tabel leiden we af dat van de afgestudeerden van 2001 94%
tewerkgesteld is op het moment van de bevraging, tegenover 97% voor de
afgestudeerden van 1997. Dit verschil in tewerkstellingsgraden tussen de
afgestudeerden van 2001 en van 1997 kan grotendeels verklaard worden
door het feit dat er relatief meer afgestudeerden van de lerarenopleiding uit
2001 op het moment van de bevraging nog (verder) studeren (4% tegenover
slechts 1% van de afgestudeerden van 1997). We merken op dat het vooral
de afgestudeerden van de lerarenopleidingen secundair onderwijs groep 1 en
groep 2 zijn die nog verder studeren. 8% respectievelijk 5% van deze
afgestudeerden van 2001 zijn op het moment van de bevraging nog aan het
studeren.

Een andere verklaring voor het verschil in tewerkstellingsgraad tussen de
afgestudeerden van 2001 en deze van 1997 is het iets hogere percentage
werkzoekenden onder de afgestudeerden van 2001. 3% van hen is op het
moment van de bevraging op zoek naar werk tegenover slechts 1% van de
afgestudeerden van 1997. We merken wel op dat van alle werkzoekenden –
74 in totaal – er 73 ooit gewerkt hebben binnen en/of buiten het onderwijs.
Dit kan er op wijzen dat het vooral gaat om mensen met een tijdelijke
opdracht die na afloop van die opdracht opnieuw naar werk moeten zoeken.
Opvallend is dat de werkloosheidgraad het hoogst is bij de afgestudeerden
van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2, met andere woorden
bij de hoogst opgeleiden (universiteit of ILAN). Dit geldt echter enkel voor de
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afgestudeerden van 2001. 4% van deze hoogopgeleiden zijn op het moment
van de bevraging op zoek naar een job. Indien gekeken wordt naar de
afgestudeerden van de lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 2 uit
1997, dan is het percentage werkzoekenden echter teruggevallen tot het
algemene werkloosheidspercentage van de hele groep, met name 1%. Dit
wijst er op dat de hoger opgeleiden na verloop van tijd toch een job vinden.
Globaal genomen is de werkloosheidgraad echter het hoogst onder de
afgestudeerden van de lerarenopleiding kleuteronderwijs. Onder hen
bedraagt de werkloosheidsgraad 4% voor de afgestudeerden van 2001 en 2%
voor de afgestudeerden van 1997. De werkloosheidsgraad is het laagst voor
de afgestudeerden van de lerarenopleiding lager onderwijs, namelijk 0,4%
respectievelijk 1% voor de afgestudeerden van 2001 respectievelijk van
1997. De relatief hogere werkloosheid onder de leraren voor het
kleuteronderwijs duidt op een overschot aan kleuterleid(st)ers. De prognose
uit het arbeidsmarktrapport van 2001 dat dit overschot zou weggewerkt
worden door kleuteronderwijzers in te zetten in het lager onderwijs blijkt
dus niet helemaal te kloppen.12 En wanneer we het arbeidsmarktrapport van
2003 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Onderwijs,
2003) mogen geloven, zal dit overschot zelfs nog aangroeien tot 2005.

Onder de pas afgestudeerden bevinden zich weinig huismannen en/of –
vrouwen en zijn er weinig langdurig zieken, wat ook logisch is.

Tabel 15 neemt enkel de afgestudeerden in aanmerking die op het moment
van de bevraging werken. De tabel geeft weer hoeveel van hen op het
moment van de bevraging in het onderwijs en hoeveel buiten het onderwijs
werkten.

                                          
12 Elke prognose gaat uiteraard uit van de situatie die er op dat moment heerst.

Ondertussen is de pensioenleeftijd van leraren opgetrokken naar 56 jaar en van
onderwijzers zelfs naar 58 jaar. Dit heeft gevolgen gehad op de beschikbaarheid
van de leerkrachten.
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TABEL 5.15 % TEWERKGESTELD IN VERSUS BUITEN HET ONDERWIJS VAN DE AFGESTUDEERDEN DIE

WERKEN OP HET MOMENT VAN DE BEVRAGING (MISSING = 0)

Werk in onderwijs Werk buiten onderwijs
N % N %

KO-01 395 96.8 13 3.2
LO-01 424 98.1 8 1.9
SO1-01 289 79.6 74 20.4
SO2-01 241 61.8 149 38.2
GPB-01 218 55.8 173 44.2
Totaal 01 1567 79.0 417 21.0
KO-97 250 90.6 26 9.4
LO-97 294 94.2 18 5.8
SO1-97 211 76.7 64 23.3
SO2-97 166 46.2 193 53.8
GPB-97 173 62.2 105 37.8
Totaal 97 1094 72.9 406 27.1

Van de afgestudeerden van 2001 is 79% op het moment van de bevraging
tewerkgesteld in het onderwijs en 21% buiten het onderwijs. Het percentage
werkenden in het onderwijs neemt echter af naarmate men langer is
afgestudeerd. Zo is van de afgestudeerden van 1997 nog slechts 73%
tewerkgesteld in het onderwijs. Dit kan er op wijzen dat een aantal
afgestudeerden van de lerarenopleiding aanvankelijk voor het onderwijs
kiezen maar na verloop van tijd toch kiezen voor een job buiten het
onderwijs. Op dit probleem wordt ook gewezen in het arbeidsmarktrapport
van 2001 en 2003, en wordt teruggekomen in de volgende hoofdstukken.

We merken echter grote verschillen op tussen de afgestudeerden van de
verschillende lerarenopleidingen. Zo zien we dat de afgestudeerden van de
lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs 1 jaar na afstuderen
bijna allemaal ingestroomd zijn in het lerarenberoep (97% respectievelijk
98%) en dat de uitstroom uit het lerarenberoep na 5 jaar vrij klein is. 91%
respectievelijk 94% van hen is na 5 jaar nog steeds aan het werk in het
onderwijs. Van de afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair
onderwijs groep 1 stroomt 80% door naar het onderwijs en is na 5 jaar ook
nog 77% tewerkgesteld in het onderwijs. Het is vooral bij de hoger
opgeleiden (universitairen en ILAN) dat de instroom in het onderwijs relatief
klein is. Slechts 62% van de afgestudeerden van de lerarenopleiding
secundair onderwijs groep 2 is 1 jaar na afstuderen ingestroomd in het
onderwijs. Bovendien stroomt een groot deel van hen terug uit binnen de 5
jaar na afstuderen. Van de afgestudeerden van 1997 is namelijk slechts 46%
tewerkgesteld in het onderwijs. Velen onder hen kiezen voor een carrière
buiten het onderwijs. De afgestudeerden van de GPB-opleiding tenslotte
vormen een specifieke groep. Waar we bij de afgestudeerden van de andere
lerarenopleidingen telkens een daling vaststelden van het percentage
werkenden in het onderwijs 5 jaar na afstuderen, stellen we bij de
afgestudeerden van de GPB-opleiding een stijging vast. Zo is van de
afgestudeerden van 1997 62% tewerkgesteld in het onderwijs op het
moment van de bevraging, terwijl dit percentage slechts 56% bedraagt bij de
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afgestudeerden van 2001. De afgestudeerden van de GPB-opleiding volgden
deze opleiding dan ook vaak met de bedoeling om nadien in het onderwijs te
stappen. Kiezen voor een GPB-opleiding is voor velen waarschijnlijk dan ook
een zeer bewuste keuze die op latere leeftijd gemaakt wordt met de
bedoeling om nadien effectief in het onderwijs te stappen. Toch moeten we
opmerken dat 38% van hen 5 jaar na afstuderen nog steeds de stap naar het
onderwijs niet heeft gezet. Mogelijk hebben zij de GPB-opleiding gevolgd met
andere bedoelingen (vb. met het oog op een promotie in het bedrijfsleven) of
vinden ze een job in het onderwijs toch niet zo gemakkelijk als ze hadden
gedacht.

5.2.1.1 Afgestudeerden die niet in het onderwijs werken

Waar precies komen de afgestudeerden van de lerarenopleidingen terecht
die kiezen voor een job buiten het onderwijs ? In tabellen 16 en 17 wordt
weergegeven in welke sectoren ze terecht komen en of de functie die ze
uitoefenen al dan niet met onderwijs of vorming te maken heeft, en zo ja op
welke manier.

TABEL 5.16 SECTOR VAN TEWERKSTELLING VAN DE AFGESTUDEERDEN DIE BUITEN HET ONDERWIJS

TEWERKGESTELD ZIJN (IN %) (MISSING = 41)

KO LO SO1 SO2 GPB 2001 1997 Totaal
Land- en tuinbouw 0.0 0.0 0.8 0.3 0.4 0.8 0.0 0.4
Industrie 11.1 11.5 8.3 12.2 29.1 15.3 18.8 17.0
Energie 0.0 0.0 0.8 0.3 1.2 0.8 0.5 0.6
Bouw 0.0 3.8 1.5 1.2 4.3 2.5 2.1 2.3
Distributie 2.8 11.5 6.0 3.6 4.3 3.1 5.9 4.5
Horeca, toerisme 2.8 3.8 4.5 1.8 2.3 2.8 2.3 2.6
Logistiek, transport 2.8 15.4 1.5 2.7 0.0 2.0 2.1 2.0
Post, telecommunicatie 2.8 0.0 3.0 0.3 0.8 0.5 1.5 1.0
Bank, verzekeringen 8.3 3.8 12.8 10.3 1.6 6.9 8.2 7.5
Informatica 0.0 0.0 6.8 6.1 6.2 4.8 6.7 5.8
Adviesverlening 8.3 11.5 3.8 8.5 2.3 4.6 6.9 5.8
Overheid 8.3 11.5 12.8 18.5 9.7 12.0 15.9 13.9
Onderwijs 2.8 0.0 0.8 4.3 0.8 2.5 2.1 2.3
Gezondheidszorg,
maatschappelijke
dienstverlening

41.7 11.5 6.8 18.8 32.2 27.5 16.5 22.0

Recreatie, cultuur, sport 2.8 11.5 27.1 8.2 3.1 11.7 7.5 9.6
Vakbonden, verenigingen 5.6 3.8 3.0 2.7 1.9 2.3 3.1 2.7
N 36 26 133 329 258 393 389 782

Uit tabel 16 lezen we af dat de afgestudeerden van de lerarenopleidingen die
niet in het onderwijs stappen, vooral tewerkgesteld zijn in de
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (22%), in de industrie
(17%), bij de overheid (14%), in de recreatie, cultuur en sport (10%) en in
het bank- en verzekeringswezen (8%). Opmerkelijk is dat heel wat
kleuteronderwijzers terecht komen in de gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening (42%). Daarnaast valt op dat heel wat
afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair groep 1 tewerkgesteld zijn
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in de recreatie, cultuur en sport (27%). Waarschijnlijk zijn deze
afgestudeerden voornamelijk de regenten lichamelijke opvoeding. De
afgestudeerden van de GPB-opleiding die niet kiezen voor het onderwijs,
vinden we vooral terug in de industrie (29%) en in de gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening (32%).

TABEL 5.17 VERBAND VAN DE FUNCTIE VAN DE AFGESTUDEERDEN DIE BUITEN HET ONDERWIJS

TEWERKGESTELD ZIJN MET ONDERWIJS OF VORMING (IN %) (MISSING = 44)

KO LO SO1 SO2 GPB 2001 1997 Totaal
Psychologische of medische
begeleiding van leerlingen

2.9 0.0 0.8 4.0 3.5 4.3 1.8 3.1

Pedagogische begeleiding
van leerkrachten

2.9 0.0 0.0 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0

Educatief medewerker 2.9 7.7 3.0 2.8 1.9 2.3 3.1 2.7
Opleidingsdienst, opleiding
geven

0.0 11.5 7.6 8.9 11.2 9.5 8.8 9.1

Nascholing organiseren 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 1.3 0.3 0.8
Ontwikkeling van didactisch
materiaal

0.0 0.0 0.8 1.5 1.2 1.3 1.0 1.2

Sporttrainer 0.0 0.0 14.4 1.8 0.8 4.6 2.3 3.5
Stage- of
eindwerkbegeleiding

0.0 0.0 0.8 0.9 3.9 2.3 1.3 1.8

Onthaalmoeder,
kinderdagverblijf

25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0 1.2

Opvoedster bij kinderen 2.9 0.0 0.8 0.3 1.2 0.8 0.8 0.8
Ander verband met vorming
of opleiding

2.9 0.0 3.0 4.0 0.8 2.3 2.8 2.6

Geen verband met vorming
of opleiding

60.0 80.8 68.9 73.7 73.4 69.1 75.8 72.4

N 35 26 132 327 259 391 388 779

Wanneer we in tabel 17 kijken naar de functies die de afgestudeerden
uitoefenen die niet in het onderwijs terechtkomen, dan zien we dat de
meerderheid onder hen een functie bekleedt die niets met onderwijs of
vorming te maken heeft (gemiddeld 72%). De personen bij wie de functie wel
iets te maken heeft met onderwijs of vorming, zijn meestal tewerkgesteld in
een opleidingsdienst van een onderneming (9%). Andere functies die ze
bekleden, zijn: sporttrainer, psychologische of medische begeleiding van
leerlingen, educatief medewerker, etc.

5.2.1.2 Afgestudeerden die in het onderwijs werken

Vervolgens gaan we dieper in op de afgestudeerden die wel in het onderwijs
terechtkomen. In tabel 18 wordt een opsplitsing gemaakt van de
afgestudeerden die in het onderwijs werken al naargelang ze wel of geen
lesopdracht hebben.
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TABEL 5.18 % MET LESOPDRACHT VAN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN HET ONDERWIJS WERKEN OP HET

MOMENT VAN DE BEVRAGING (MISSING = 83)

Lesopdracht Geen lesopdracht
N % N %

KO-01 374 98.7 5 1.3
LO-01 412 99.8 1 0.2
SO1-01 268 95.4 13 4.6
SO2-01 210 90.5 22 9.5
GPB-01 196 94.7 11 5.3
Totaal 01 1460 96.6 52 3.4
KO-97 240 98.0 5 2.0
LO-97 282 98.6 4 1.4
SO1-97 195 94.2 12 5.8
SO2-97 143 87.7 20 12.3
GPB-97 157 95.2 8 4.8
Totaal 97 1017 95.4 49 4.6

Uit tabel 18 lezen we af dat de overgrote meerderheid van de afgestudeerden
die in het onderwijs werken, een lesopdracht heeft. Toch blijkt 3% en 5%
van de afgestudeerden van 2001 respectievelijk 1997, een andere functie te
bekleden dan deze van leraar. We merken op dat het aandeel
afgestudeerden zonder lesopdracht lichtjes stijgt naarmate men langer is
afgestudeerd.

Het percentage afgestudeerden zonder lesopdracht is vooral groot onder de
afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2. 10%
tot 12% oefent een andere functie uit dan deze van leraar. Onder de
afgestudeerden van de lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager
onderwijs daarentegen is er quasi niemand die geen lesopdracht heeft.

Welke functies de afgestudeerden van de lerarenopleidingen uitoefenen die
in het onderwijs werken maar geen lesopdracht hebben, is weergegeven in
tabel 19. We vinden daar tevens de functies terug die de afgestudeerden die
wel een lesopdracht hebben, boven op hun lesopdracht uitoefenen.
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TABEL 5.19 FUNCTIE(S) DIE DE AFGESTUDEERDEN OPNEMEN DIE IN HET ONDERWIJS WERKEN:

VERGELIJKING TUSSEN DEZE MET EN DEZE ZONDER LESOPDRACHT (MISSING = 103)

Lesopdracht
(N=2459)

Geen lesopdracht
(N=99)

N % N %
Klasleerkracht / klastitularis 1743 70.9 5 5.1
Vakleerkracht 987 40.1 2 2.0
Praktijkleerkracht 344 14.0 1 1.0
Taakleerkracht 89 3.6 1 1.0
Leermeester LO 139 5.7 1 1.0
Leermeester godsdienst/ zedenleer 64 2.6 0 0.0
Andere leermeester 30 1.2 0 0.0
GOK-leerkracht 225 9.2 5 5.1
Coördinatie ICT 60 2.4 7 7.1
Coördinatie vakoverschrijdende werkgroep 56 2.3 3 3.0
Coördinatie vakgebonden werkgroep 114 4.6 1 1.0
Organiseren bibliotheek/ mediatheek 23 0.9 1 1.0
Administratie/secretariaat 38 1.5 23 23.2
Graadcoördinator 15 0.6 2 2.0
Begeleider leerlingenraad 58 2.4 2 2.0
Leerlingenbegeleiding 134 5.4 15 15.2
Vertrouwensleerkracht 109 4.4 0 0.0
Opvang nieuwe leerkracht 63 2.6 1 1.0
Stagebegeleider 293 11.9 5 5.1
Directie 1 0.0 3 3.0
Hulptitularis / co-klastitularis 10 0.4 0 0.0
GIP-begeleiding / GIP-coördinator 10 0.4 0 0.0
Ambulante leerkracht,
vervangingsleerkracht

28 1.1 0 0.0

Studiemeester, opvoeder internaat 1 0.0 13 13.1
Preventieadviseur, veiligheidscoördinator 11 0.4 2 2.0
Lid van een werkgroep 58 2.4 1 1.0
AAP, BAP aan een universiteit 12 0.5 28 28.3
Beleidsondersteuning, schoolraad,
leerkrachtenraad

13 0.5 1 1.0

Programmacoördinator, verantwoordelijke
nascholing

2 0.1 3 3.0

Andere functie 18 0.7 4 4.0

Uit de tabel blijkt dat vele afgestudeerden die in het onderwijs werken maar
geen lesopdracht hebben, assistent of onderzoeker zijn aan een universiteit.
Hun aandeel bedraagt 28%. Een ander aanzienlijk deel onder hen (23%)
oefent een administratieve functie uit. Andere functies die ze waarnemen,
zijn leerlingenbegeleiding (15%), studiemeester/opvoeder (13%), coördinatie
ICT (7%), GOK-leerkracht (5%), stagebegeleider (5%), etc.

Van zij die wel een lesopdracht hebben, is 71% klasleerkracht, 40%
vakleerkracht en 14% praktijkleerkracht. Daarnaast begeleidt 12% van hen
leerlingen bij hun stages en is 9% GOK-leerkracht. Verder zijn er heel wat
die een coördinerende functie op zich nemen, bijvoorbeeld van een
vakgebonden werkgroep (5%), van een vakoverschrijdende werkgroep (2%),
ICT-coördinator (2%), graadcoördinator (1%), etc.
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5.2.1.3 Afgestudeerden die in het onderwijs werken én een lesopdracht
hebben

Vervolgens gaan we dieper in op de afgestudeerden van de lerarenopleiding
die in het onderwijs werken én die ook een lesopdracht hebben. Tabel 20
geeft weer in welke onderwijsniveau(s) deze personen lesgeven. De
percentages van één rij in tabel 7 kunnen optellen tot meer dan 100,
aangezien een leerkracht in meer dan één onderwijsniveau kan lesgeven.
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TABEL 5.20 ONDERWIJSNIVEAU WAARIN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN HET ONDERWIJS WERKEN EN EEN LESOPDRACHT HEBBEN, LESGEVEN (IN %) (MISSING = 15)

KL LO BLO* ASO TSO KSO

DKSO

*

BSO BUSO

HOKT

*

HOLT

*

UNIV OSP BE* Ander N

KO-01 70.5 29.2 9.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 373

LO-01 2.5 86.9 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 408

SO1-01 4.9 15.7 3.4 44.2 40.4 4.9 0.0 42.3 10.8 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 3.7 268

SO2-01 1.4 1.4 1.0 40.9 34.6 3.4 4.8 22.6 4.3 10.2 1.0 4.9 10.7 1.0 6.3 208

GPB-01 0.0 0.5 1.5 16.5 40.2 1.0 0.0 50.0 10.3 3.1 0.0 0.0 16.5 1.0 9.3 194

Totaal 01 19.9 35.1 6.8 16.2 17.9 1.5 0.7 17.8 4.3 1.9 0.1 0.7 4.5 0.3 3.5 1451

KO-97 80.6 16.8 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 238

LO-97 0.4 82.2 15.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 1.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 281

SO1-97 3.6 11.8 1.5 51.5 39.7 2.1 1.5 43.1 9.7 0.5 0.0 0.0 3.6 0.0 3.1 195

SO2-97 0.0 0.7 0.7 49.3 41.5 4.2 2.8 17.6 1.4 7.1 2.8 6.4 11.3 0.0 2.8 142

GPB-97 0.6 5.8 0.6 12.9 50.3 3.2 2.6 44.5 8.4 2.6 0.6 0.0 13.6 0.6 5.8 155

Totaal 97 19.8 30.1 7.1 18.9 21.3 1.5 1.1 17.7 3.9 1.7 0.5 0.9 4.4 0.1 2.4 1011

*  BLO=buitengewoon basisonderwijs (zowel kleuter als lager onderwijs); DKSO=deeltijds kunstonderwijs; HOKT=hoger onderwijs van het
korte type (nu hoger onderwijs van 1 cyclus); HOLT=hoger onderwijs van het lange type (nu hoger onderwijs van 2 cycli);
BE=basiseducatie
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De afgestudeerden van de lerarenopleiding kleuteronderwijs geven vooral les
in het kleuteronderwijs (71% en 81% van de afgestudeerden van 2001
respectievelijk 1997). Toch geeft een aanzienlijk deel van hen ook les in het
lager onderwijs (30% resp. 17%). Dit heeft te maken met het tekort aan
leraren in het lager onderwijs en het overschot aan leraren in het
kleuteronderwijs. Het feit dat er meer afgestudeerden van 1997 lesgeven in
het kleuteronderwijs, kan erop wijzen dat de kans om terecht te komen in
het niveau waarvoor men een lerarenopleiding heeft gevolgd, toeneemt
naarmate men langer afgestudeerd is. Ongeveer 10% van de
kleuteronderwijzers geeft les in het buitengewoon kleuter of lager onderwijs.

De afgestudeerden van de lerarenopleiding lager onderwijs geven
hoofdzakelijk les in het lager onderwijs (87% en 82% van de afgestudeerden
van 2001 respectievelijk 1997). Een aanzienlijke groep (13% resp. 15%) geeft
les in het buitengewoon lager onderwijs.

Het overgrote deel van de afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair
onderwijs groep 1 geeft les in het secundair onderwijs. Hun
vertegenwoordiging in het ASO, TSO en BSO is ongeveer gelijk en
schommelt telkens tussen 40% en 50%. 12% tot 16% geeft ook les in het
lager onderwijs. Daarnaast geeft ook een aanzienlijk deel van hen (rond de
10%) les in het BUSO. Tot slot merken we ook op dat ongeveer 4% lesgeeft
in het OSP (Onderwijs voor Sociale Promotie), en dan vooral in het OSP
niveau secundair onderwijs.

De afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2
geven eveneens vooral les in het secundair onderwijs, maar dan
hoofdzakelijk in het ASO en TSO, en in veel mindere mate in het BSO. Een
aanzienlijk deel van hen geeft ook les in het hoger onderwijs van 1 cyclus
(10% resp. 7%), in het universitair onderwijs (5% resp. 6%) en in het OSP
(11%).

De afgestudeerden van de GPB-opleiding tenslotte geven vooral les in het
secundair onderwijs, maar dan vooral in het TSO en BSO en in mindere
mate in het ASO. Velen onder hen geven ook les in het OSP (17% resp.
14%), en dan voornamelijk in het OSP van niveau secundair onderwijs.

In tabel 21 gaan we na of men al dan niet lesgeeft in het secundair
onderwijs en zo ja in welke gra(a)d(en).
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TABEL 5.21 GRA(A)D(EN) SECUNDAIR ONDERWIJS WAARIN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN HET ONDERWIJS

WERKEN EN EEN LESOPDRACHT HEBBEN, LESGEVEN (%) (MISSING = 95)

Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4 Geeft geen
les in het

SO

N

KO-01 2.0 2.0 0.3 0.3 96.9 354
LO-01 2.8 4.0 2.5 0.0 94.4 396
SO1-01 68.2 58.7 22.7 6.8 15.9 264
SO2-01 13.7 55.9 57.4 11.8 26.0 204
GPB-01 25.4 58.2 60.3 12.7 10.1 189
Totaal 01 19.5 28.6 21.5 4.8 59.1 1407
KO-97 1.4 0.9 0.5 0.0 98.6 221
LO-97 1.8 2.6 2.2 1.1 95.2 272
SO1-97 66.3 61.7 24.9 5.2 14.0 193
SO2-97 5.8 56.5 64.5 3.6 23.2 138
GPB-97 17.9 51.3 64.0 11.3 16.6 151
Totaal 97 20.0 29.1 24.6 3.6 57.5 975

Slechts enkele afgestudeerden van de lerarenopleidingen kleuter en lager
onderwijs geven les in het secundair onderwijs. Indien ze in het secundair
onderwijs lesgeven, is het vooral in de eerste en tweede graad. Wanneer we
tabellen 20 en 21 met elkaar vergelijken, dan hebben we wel vrij
eigenaardige resultaten: volgens tabel 20 zou bijna nauwelijks iemand van
de afgestudeerden van de lerarenopleidingen kleuter en lager onderwijs,
terwijl tabel 21 suggereert dat 3 à 5% van de afgestudeerden les zou geven
in het secundair onderwijs. De verklaring is dat een aantal respondenten de
vragenlijst inconsistent hebben ingevuld en wellicht doelen een aantal
respondenten op de graden in het lager onderwijs. Anderzijds gaat het toch
om zeer kleine aantallen (bij de afgestudeerden van de lerarenopleiding
kleuteronderwijs betreft het een tiental personen en bij de afgestudeerden
van de lerarenopleiding lager onderwijs een twintigtal), die de trend van de
resultaten niet vertekent.

De afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 1
geven hoofdzakelijk les in de eerste en tweede graad, terwijl de
afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2 en van
de GPB-opleiding vooral les geven in de tweede en derde graad. De
afgestudeerden van de GPB-opleiding zijn ook in belangrijke mate terug te
vinden in de vierde graad, wat niet onlogisch is gezien het feit dat zij ook in
ruime mate lesgeven in het TSO en BSO.

Uit tabel 22 blijkt dat de meeste afgestudeerden van de lerarenopleidingen
secundair onderwijs groep 1 en 2 parallelle uren hebben. Dit wil zeggen dat
zij één of meer lestijden hebben waarin zij dezelfde leerstof geven aan
verschillende klassen en dit op een verschillend tijdstip. Ook van de
afgestudeerden van de GPB-opleiding heeft bijna de helft parallelle uren.
Van de afgestudeerden van de lerarenopleidingen kleuter en lager onderwijs
heeft bijna niemand parallelle uren.
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TABEL 5.22 OF DE AFGESTUDEERDEN DIE IN HET ONDERWIJS WERKEN EN EEN LESOPDRACHT HEBBEN AL

DAN NIET PARALLELLE UREN HEBBEN (MISSING = 64)

Parallelle uren Geen parallelle uren
N % N %

KO-01 39 10.8 322 89.2
LO-01 44 10.9 358 89.1
SO1-01 212 80.0 53 20.0
SO2-01 144 72.4 55 27.6
GPB-01 89 45.9 105 54.1
Totaal 01 528 37.2 893 62.8
KO-97 10 4.3 220 95.7
LO-97 19 6.8 259 93.2
SO1-97 150 77.7 43 22.3
SO2-97 98 69.5 43 30.5
GPB-97 68 45.3 82 54.7
Totaal 97 345 34.8 647 65.2

In tabellen 23 en 24 vinden we het aantal scholen en vestigingsplaatsen
terug waarin de afgestudeerden van de lerarenopleidingen die in het
onderwijs werken en een lesopdracht hebben, lesgeven. Uit de tabel blijkt
dat een grote meerderheid (ongeveer 85%) lesgeeft in één school. We merken
wel een verschil tussen de verschillende lerarenopleidingen. Zo blijkt
lesgeven in één school vooral weggelegd voor de afgestudeerden van de
lerarenopleidingen lager onderwijs en kleuteronderwijs en minder voor de
afgestudeerden van de andere lerarenopleidingen. We merken verder op dat
het percentage afgestudeerden dat tewerkgesteld is in één school iets hoger
is bij de afgestudeerden van 1997 (87%) dan bij de afgestudeerden van 2001
(84%). Deze tendens vinden we terug bij de verschillende lerarenopleidingen.
Dit kan er op wijzen dat de kans om 1 school tewerkgesteld te worden,
toeneemt naarmate men langer in het onderwijs staat.

Wanneer we kijken naar het aantal vestigingsplaatsen waar men
tewerkgesteld is, dan komen we tot dezelfde conclusies, met dit verschil dat
het percentage afgestudeerden dat tewerkgesteld is op één vestigingsplaats
logischerwijs lager is dan het percentage afgestudeerden dat tewerkgesteld
is in één school.
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TABEL 5.23 AANTAL SCHOLEN WAARIN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN HET ONDERWIJS WERKEN EN EEN

LESOPDRACHT HEBBEN, LESGEVEN (%) (MISSING = 26)

1 2 3 >3 N
KO-01 86.4 9.5 2.7 1.3 367
LO-01 89.7 7.8 2.0 0.5 408
SO1-01 78.9 13.9 4.9 2.3 266
SO2-01 76.2 20.4 2.9 0.5 206
GPB-01 82.6 15.4 1.5 0.5 195
Totaal 01 84.0 12.2 2.8 1.1 1442
KO-97 86.7 10.0 2.9 0.4 240
LO-97 96.4 2.2 0.0 1.5 279
SO1-97 83.5 13.4 2.1 1.0 194
SO2-97 79.6 14.8 4.2 1.4 142
GPB-97 80.5 14.9 3.2 1.2 154
Totaal 97 86.8 9.9 2.2 1.1 1009

TABEL 5.24 AANTAL VESTIGINGSPLAATSEN WAARIN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN HET ONDERWIJS WERKEN

EN EEN LESOPDRACHT HEBBEN, LESGEVEN (%) (MISSING = 35)

1 2 3 >3 N
KO-01 79.6 14.1 4.3 1.9 368
LO-01 86.4 10.9 2.0 0.7 405
SO1-01 73.6 17.7 6.0 2.7 265
SO2-01 71.2 20.0 6.3 2.5 205
GPB-01 73.8 23.0 2.6 0.5 191
Totaal 01 78.5 15.9 4.0 1.5 1434
KO-97 80.9 12.7 5.1 1.3 236
LO-97 93.2 4.6 0.7 1.5 281
SO1-97 76.4 19.0 3.1 1.5 195
SO2-97 73.4 21.0 3.5 2.1 143
GPB-97 78.4 15.0 4.6 2.0 153
Totaal 97 82.0 13.2 3.2 1.6 1008

Tabel 25 tenslotte geeft het gemiddeld aantal leerlingen per klas weer
waaraan de afgestudeerden van de lerarenopleidingen die in het onderwijs
werken en een lesopdracht hebben, lesgeven. Daaruit lezen we af dat bijna
de helft van de afgestudeerden van de lerarenopleiding kleuteronderwijs
lesgeeft aan een klas met meer dan 20 leerlingen. Dit in tegenstelling tot de
afgestudeerden van de GPB-opleiding, waarvan ruim de helft lesgeeft aan
klassen met minder dan 15 leerlingen. De afgestudeerden van de andere
lerarenopleidingen geven voornamelijk les aan klassen met 15 tot
20 leerlingen.
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TABEL 5.25 GEMIDDELD AANTAL LEERLINGEN PER KLAS WAARAAN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN HET

ONDERWIJS WERKEN EN EEN LESOPDRACHT HEBBEN, LESGEVEN (%) (MISSING = 210)

<15 lln 15 tot 20 lln >20 lln N
KO-01 21.6 36.3 42.0 333
LO-01 20.6 44.4 35.0 383
SO1-01 30.9 46.5 22.7 256
SO2-01 25.9 49.2 24.9 193
GPB-01 55.5 36.6 7.9 164
Totaal 01 27.9 42.5 29.6 1329
KO-97 22.4 28.6 49.0 210
LO-97 27.9 37.5 34.6 269
SO1-97 28.0 45.7 26.3 186
SO2-97 19.1 50.4 30.5 131
GPB-97 54.2 38.0 7.7 142
Totaal 97 29.4 39.0 31.6 938

5.2.2 Statuut van de werkenden

In de volgende tabellen geven we weer met welk statuut de afgestudeerden
van de lerarenopleidingen tewerkgesteld zijn. We gaan na of ze een vaste
dan wel een tijdelijke betrekking hebben, of dat ze zelfstandig zijn.
Daarnaast onderzoeken we ook of ze voltijds dan wel deeltijds werken en
hoeveel percent van een voltijdse job de deeltijds werkenden werken.
Daarbij wordt telkens het onderscheid gemaakt tussen zij die in en zij die
buiten het onderwijs tewerkgesteld zijn op het moment van de bevraging.

TABEL 5.26 VASTE VERSUS TIJDELIJKE BETREKKING VAN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN HET ONDERWIJS

TEWERKGESTELD ZIJN (MISSING = 85)

Vaste betrekking Tijdelijke betrekking Zelfstandig
N % N % N %

KO-01 5 1.3 374 98.7 0 0.0
LO-01 3 0.7 407 99.3 0 0.0
SO1-01 3 1.1 278 98.9 0 0.0
SO2-01 9 3.9 223 95.7 1 0.4
GPB-01 44 21.1 165 78.9 0 0.0
Totaal 01 64 4.2 1447 95.7 1 0.1
KO-97 61 24.9 184 75.1 0 0.0
LO-97 133 46.3 154 53.7 0 0.0
SO1-97 105 51.0 101 49.0 0 0.0
SO2-97 62 38.0 101 62.0 0 0.0
GPB-97 120 73.6 41 25.2 2 1.2
Totaal 97 481 45.2 581 54.6 2 0.2



178

TABEL 5.27 VASTE VERSUS TIJDELIJKE BETREKKING VAN DE AFGESTUDEERDEN DIE BUITEN HET

ONDERWIJS TEWERKGESTELD ZIJN (MISSING = 50)

Vaste betrekking Tijdelijke betrekking Zelfstandig
N % N % N %

KO-01 9 69.2 2 15.4 2 15.4
LO-01 6 75.0 2 25.0 0 0.0
SO1-01 47 67.1 21 30.0 2 2.9
SO2-01 93 66.0 39 27.7 9 6.4
GPB-01 134 85.4 16 10.2 7 4.5
Totaal 01 289 74.3 80 20.6 20 5.1
KO-97 17 77.3 2 9.1 3 13.6
LO-97 14 77.8 1 5.6 3 16.7
SO1-97 47 79.7 6 10.2 6 10.2
SO2-97 143 77.3 26 14.1 16 8.6
GPB-97 87 87.0 5 5.0 8 8.0
Totaal 97 308 80.2 40 10.4 36 9.4

Uit tabellen 26 en 27 leiden we af dat een ‘vast contract’ nauwelijks of niet is
weggelegd voor de pas afgestudeerden die hun carrière in het onderwijs
aanvangen. Gemiddeld heeft slechts 4% van hen een vaste betrekking 1 jaar
na afstuderen van de lerarenopleiding. Deze personen vinden we echter
vooral terug onder de afgestudeerden van de GPB-opleiding, mensen die
doorgaans ook reeds langer in het onderwijs tewerkgesteld zijn. Bij de pas
afgestudeerden van de andere lerarenopleidingen die in het onderwijs
tewerkgesteld zijn, heeft vrijwel niemand een vast contract 1 jaar na
afstuderen. 

Dit staat in schril contrast met de pas afgestudeerden die hun carrière
buiten het onderwijs beginnen. Maar liefst 74% van hen heeft 1 jaar na
afstuderen reeds een vaste betrekking. Ook hier ligt het percentage iets
hoger bij de afgestudeerden van de GPB-opleiding (85%) omdat deze mensen
doorgaans reeds langer tewerkgesteld zijn bij hun huidige werkgever. Maar
ook wanneer we kijken naar de pas afgestudeerden van de andere
lerarenopleidingen die buiten het onderwijs tewerkgesteld zijn, zien we dat
de meerderheid van hen een vast contract heeft, gaande van 66% bij de
afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2 tot 75%
bij de afgestudeerden van de lerarenopleiding lager onderwijs.

Het percentage personen met een vast contract (of vaste benoeming) in het
onderwijs blijkt sterk toe te nemen naarmate men langer werkt in het
onderwijs. Van de afgestudeerden van 1997 die in het onderwijs werken
heeft immers reeds 45% een vaste betrekking op het moment van de
bevraging. We merken echter grote verschillen tussen de afgestudeerden van
de verschillende lerarenopleidingen. Zo heeft van de afgestudeerden van de
lerarenopleiding kleuteronderwijs slechts 25% een vast contract 5 jaar na
afstuderen terwijl van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 1 51%
een vast contract heeft. Van de afgestudeerden van de GPB-opleiding heeft
zelfs 74% een vast contract 5 jaar na afstuderen. Toch is de kloof met de
sectoren buiten het onderwijs 5 jaar na afstuderen nog niet gedicht. Van zij
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die buiten het onderwijs tewerkgesteld zijn, heeft 80% 5 jaar na afstuderen
een vast contract.

Voor wat de omvang van de betrekking betreft (zie tabellen 28 en 29), zijn de
verschillen tussen zij die in het onderwijs tewerkgesteld zijn en zij die buiten
het onderwijs werken, minder groot. Het aantal voltijds werkenden ligt iets
hoger binnen het onderwijs dan buiten het onderwijs (84% versus 82% voor
de afgestudeerden van 2001 en 88% versus 85% voor de afgestudeerden van
1997).

Ook tussen de verschillende lerarenopleidingen zijn er slechts zeer kleine
verschillen. Bij de personen die in het onderwijs tewerkgesteld zijn, treffen
we meer voltijds werkenden aan bij de afgestudeerden van de
lerarenopleiding lager onderwijs en secundair onderwijs groep 1. Een
mogelijke verklaring hiervoor is het grote tekort aan leerkrachten in deze
onderwijsniveaus. Bij de afgestudeerden die buiten het onderwijs
tewerkgesteld zijn, treffen we meer voltijders aan bij de afgestudeerden van
de lerarenopleiding lager onderwijs, secundair onderwijs groep 1 en
secundair onderwijs groep 2.

Het percentage voltijders neemt toe naarmate men langer is afgestudeerd en
dit zowel binnen als buiten het onderwijs. Van de afgestudeerden van 2001
die in het onderwijs tewerkgesteld zijn, heeft 84% een voltijdse betrekking
tegenover 88% van de afgestudeerden van 1997. Voor zij die buiten het
onderwijs werken, betreffen de percentages 82% respectievelijk 85%. Dit
kan er op wijzen dat de afgestudeerden van de verschillende
lerarenopleidingen het iets moeilijker hebben om een voltijdse job te vinden
net nadat ze zijn afgestudeerd.

TABEL 5.28 VOLTIJDSE VERSUS DEELTIJDSE BETREKKING BIJ DE AFGESTUDEERDEN DIE IN HET

ONDERWIJS TEWERKGESTELD ZIJN (EXCLUSIEF ZELFSTANDIGEN) (MISSING = 158)

Voltijds Deeltijds
N % N %

KO-01 299 81.7 67 18.3
LO-01 365 89.7 42 10.3
SO1-01 232 84.4 43 15.6
SO2-01 177 78.3 49 21.7
GPB-01 147 78.6 40 21.4
Totaal 01 1 220 83.5 241 16.5
KO-97 211 86.5 33 13.5
LO-97 274 95.5 13 4.5
SO1-97 178 88.1 24 11.9
SO2-97 128 79.0 34 21.0
GPB-97 127 88.2 17 11.8
Totaal 97 918 88.4 121 11.6
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TABEL 5.29 VOLTIJDSE VERSUS DEELTIJDSE BETREKKING VAN DE AFGESTUDEERDEN DIE BUITEN HET

ONDERWIJS TEWERKGESTELD ZIJN (EXCLUSIEF ZELFSTANDIGEN) (MISSING = 42)

Voltijds Deeltijds
N % N %

KO-01 7 63.6 4 36.4
LO-01 6 75.0 2 25.0
SO1-01 56 82.4 12 17.6
SO2-01 117 88.6 15 11.4
GPB-01 117 77.0 35 23.0
Totaal 01 303 81.7 68 18.3
KO-97 14 70.0 6 30.0
LO-97 13 86.7 2 13.3
SO1-97 52 92.9 4 7.1
SO2-97 146 85.4 25 14.6
GPB-97 75 81.5 17 18.5
Totaal 97 300 84.7 54 15.3

In tabel 30 worden enkel de deeltijds werkenden in aanmerking genomen.
Daaruit blijkt dat ongeveer één derde van hen 50% of minder werkt, één
derde tussen 50% en 80% en één derde 80% of meer. Er zijn weinig
verschillen tussen de deeltijds werkenden in en buiten het onderwijs
evenals tussen de afgestudeerden van 2001 en de afgestudeerden van 1997.

TABEL 5.30 % VAN EEN VOLTIJDSE JOB VAN DE AFGESTUDEERDEN DIE EEN DEELTIJDSE BETREKKING

HEBBEN (MISSING = 7)

<=50% 50%<   <80% >=80%
N % N % N %

Tewerkgesteld in het onderwijs
2001 65 27.4 81 34.2 91 38.4
1997 46 38.7 31 26.1 42 35.3
Totaal 111 31.2 112 31.5 133 37.4
Tewerkgesteld buiten het onderwijs
2001 26 38.2 21 30.9 21 30.9
1997 20 37.7 13 24.5 20 37.7
Totaal 46 38.0 34 28.1 41 33.9

5.2.3 Aantal werkuren per week

In tabel 31 wordt de gemiddelde wekelijkse werkduur weergegeven van de
afgestudeerden van de lerarenopleidingen.
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TABEL 5.31 GEMIDDELD AANTAL WERKUREN PER WEEK: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN

VAN DE VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN DIE IN HET ONDERWIJS VERSUS BUITEN HET

ONDERWIJS TEWERKGESTELD ZIJN (MISSING = 559)

Voltijds Deeltijds
In onderwijs Buiten onderwijs In onderwijs Buiten onderwijs

Uren N Uren N Uren N Uren N
KO-01 38.7 249 50.0 8 26.8 59 24.5 4
LO-01 42.9 306 40.2 6 34.1 38 31.5 2
SO1-01 40.1 192 40.9 55 28.8 36 28.1 11
SO2-01 42.0 154 42.0 125 28.6 45 29.8 15
GPB-01 42.1 118 41.9 119 26.8 32 27.2 34
Totaal 01 41.1 1019 42.0 313 28.8 210 27.9 66
KO-97 39.1 173 41.3 15 25.5 24 35.0 5
LO-97 41.8 239 39.6 14 24.9 13 26.5 2
SO1-97 40.1 158 43.5 56 28.6 21 19.3 3
SO2-97 43.4 115 44.6 159 31.7 30 30.3 21
GPB-97 39.3 101 43.2 78 28.1 14 27.1 17
Totaal 97 40.8 786 43.7 322 28.2 102 28.8 48

Uit de tabel blijkt dat er zeer weinig verschil is in het gemiddeld aantal
werkuren tussen diegenen die in het onderwijs werken en diegenen die
buiten het onderwijs werken. Een pas afgestudeerde die voltijd in het
onderwijs werkt, presteert gemiddeld 41 uur per week en een pas
afgestudeerde voltijds werkende buiten het onderwijs gemiddeld 42 uur per
week. Voor de afgestudeerden van 1997 bedragen de cijfers 41 en
respectievelijk 43,7 uur per week. Ook voor de deeltijds werkenden is er
weinig verschil. Een pas afgestudeerde, deeltijds werkende in het onderwijs
presteert gemiddeld 29 uur per week, een pas afgestudeerde, deeltijds
werkende buiten het onderwijs werkt 28 uur. Voor de afgestudeerden van
1997 bedragen de cijfers 28 uur respectievelijk 29 uur per week.

Ook tussen de verschillende lerarenopleidingen zijn de verschillen klein.
Algemeen kunnen we stellen dat de afgestudeerden van de lerarenopleiding
kleuteronderwijs die in het onderwijs tewerkgesteld zijn, iets minder uren
werken (gemiddeld 39 uur per week).

De resultaten die we in de tabel rapporteren zijn niet te vergelijken met de
resultaten van het onderzoek van Ver Heyen et al. (2003), waarin de
tijdsbesteding en taakbelasting van leerkrachten gedetailleerd werd
nagegaan via o.a. dagboeken. Het meetinstrument is dus met andere
woorden totaal verschillend waardoor het niet veel zin heeft om te gaan
vergelijken.

5.2.4 Bijberoep

In tabellen 32 en 33 vinden we het percentage afgestudeerden terug die op
het moment van de bevraging aan het werk zijn, en naast hun hoofdberoep
nog een bijberoep uitoefenen. Tabel 32 geeft de percentages weer voor
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diegenen die een voltijds hoofdberoep hebben, tabel 33 voor diegenen die
een deeltijds hoofdberoep hebben. Er wordt telkens een onderscheid
gemaakt tussen de verschillende lerarenopleidingen en tussen diegenen bij
wie het hoofdberoep zich in het onderwijs dan wel buiten het onderwijs
situeert.

Van de personen die voltijds in het onderwijs werken, oefent gemiddeld
slechts 6% een bijberoep uit. Van zij die buiten het onderwijs voltijds
werken, oefent gemiddeld 9 à 12% een bijberoep uit. We merken op dat het
vooral de afgestudeerden van de GPB-opleiding zijn die vaker een bijberoep
uitoefenen (gemiddeld bijna 20%).

Bij de deeltijds werkenden ligt het percentage met een bijberoep aanzienlijk
hoger: hier ligt het aandeel van personen dat een bijberoep uitoefent op
15%. Van zij die buiten het onderwijs deeltijds werken, is dat 11 tot 26%.

Wanneer we kijken naar het aantal uren dat men per week gemiddeld
besteedt aan het bijberoep (zie tabel 21), dan zien we dat diegenen die een
deeltijdse job als hoofdberoep hebben meer tijd besteden aan hun bijberoep
dan deze die een voltijds hoofdberoep hebben (10 tot 13 uur versus 7 à
8 uur) en dat diegenen bij wie het hoofdberoep zich in het onderwijs situeert
meer tijd besteden aan hun bijberoep dan diegenen bij wie het hoofdberoep
zich buiten het onderwijs situeert (9 tot 13 uur versus 7 tot 10 uur).

TABEL 5.32 VOLTIJDS WERKENDEN MET EEN BIJBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN

VAN DE VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN DIE IN HET ONDERWIJS VERSUS BUITEN HET

ONDERWIJS WERKEN (MISSING = 134)

In onderwijs Buiten onderwijs
Bijberoep Geen bijberoep Bijberoep Geen bijberoep

N % N % N % N %
KO-01 13 4.6 271 95.4 1 14.3 6 85.7
LO-01 14 4.2 323 95.8 0 0.0 6 100.0
SO1-01 17 7.9 197 92.1 5 8.9 51 91.1
SO2-01 6 3.6 160 96.4 8 6.9 108 93.1
GPB-01 23 17.2 111 82.8 23 19.7 94 80.3
Totaal 01 73 6.4 1 062 93.6 37 12.3 265 87.7
KO-97 6 3.0 195 97.0 0 0.0 14 100.0
LO-97 6 2.3 254 97.7 1 7.7 12 92.3
SO1-97 8 4.7 164 95.3 5 9.6 47 90.4
SO2-97 11 8.9 112 91.1 8 5.5 137 94.5
GPB-97 21 18.3 94 81.7 13 17.3 62 82.7
Totaal 97 52 6.0 819 94.0 27 9.0 272 91.0
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TABEL 5.33 VOLTIJDS WERKENDEN MET EEN BIJBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN

VAN DE VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN DIE IN HET ONDERWIJS VERSUS BUITEN HET

ONDERWIJS WERKEN (MISSING = 4)

In onderwijs Buiten onderwijs

Bijberoep Geen bijberoep Bijberoep Geen bijberoep
N % N % N % N %

KO-01 3 4.5 63 95.5 1 25.0 3 75.0
LO-01 5 11.9 37 88.1 0 0.0 2 100.0
SO1-01 10 23.3 33 76.7 5 41.7 7 58.3
SO2-01 11 22.4 38 77.6 5 33.3 10 66.7
GPB-01 7 17.9 32 82.1 7 20.0 28 80.0
Totaal 01 36 15.1 203 84.9 18 26.5 50 73.5
KO-97 3 9.1 30 90.9 0 0.0 6 100.0
LO-97 1 7.7 12 92.3 0 0.0 2 100.0
SO1-97 4 17.4 19 82.6 3 75.0 1 25.0
SO2-97 12 36.4 21 63.6 2 8.0 23 92.0
GPB-97 1 5.9 16 94.1 1 5.9 16 94.1
Totaal 97 21 17.6 98 82.4 6 11.1 48 88.9

TABEL 5.34 GEMIDDELD AANTAL UREN PER WEEK BESTEED AAN HET BIJBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN

DE AFGESTUDEERDEN DIE EEN VOLTIJDS DAN WEL DEELTIJDS HOOFDBEROEP HEBBEN IN DAN

WEL BUITEN HET ONDERWIJS (MISSING = 17)

Voltijds Deeltijds
In onderwijs Buiten onderwijs In onderwijs Buiten onderwijs

Uren N Uren N Uren N Uren N
Totaal 8.40 116 7.2 59 13.0 55 9.8 23

5.2.5 Tevredenheid met het aantal werkuren per week, inclusief het aantal
uren besteed aan een eventueel bijberoep

In tabellen 35 en 36 wordt weergegeven hoe tevreden de afgestudeerden van
de lerarenopleidingen zijn met het aantal uren dat ze gemiddeld besteden
aan hun hoofdberoep en eventueel bijberoep. Tabel 35 geeft de tevredenheid
weer voor diegenen die een voltijds hoofdberoep uitoefenen, tabel 36 voor
diegenen die een deeltijds hoofdberoep uitoefenen. Telkens wordt de
vergelijking gemaakt tussen zij die in en zij die buiten het onderwijs
tewerkgesteld zijn en dit voor de verschillende lerarenopleidingen.

Uit de tabellen leiden we af dat de afgestudeerden die buiten het onderwijs
tewerkgesteld zijn, meer tevreden zijn met het aantal werkuren dan
diegenen die in het onderwijs werken en dat de voltijders meer tevreden zijn
dan de deeltijds werkenden. Van de personen die voltijds in het onderwijs
werken is ongeveer 75% tevreden tegenover ongeveer 80% van de voltijders
die buiten het onderwijs werken. De voltijds werkenden die ontevreden zijn,
willen vooral minder uren werken. Van de deeltijders die in het onderwijs
werken, is amper de helft tevreden met het aantal werkuren tegenover
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ongeveer 70% van de personen die buiten het onderwijs deeltijds werken.
De deeltijds werkenden die ontevreden zijn willen hoofdzakelijk meer uren
werken, doch een klein aantal onder hen wil minder uren werken.

TABEL 5.35 TEVREDENHEID MET HET AANTAL WERKUREN PER WEEK INCLUSIEF AANTAL UREN BESTEED

AAN EEN EVENTUEEL BIJBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN DE

VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN DIE EEN VOLTIJDSE JOB HEBBEN IN HET ONDERWIJS

VERSUS BUITEN HET ONDERWIJS (MISSING = 213)

In onderwijs Buiten onderwijs
Tevreden Wil meer

uren
werken

Wil
minder
uren

werken

N Tevreden Wil meer
uren

werken

Wil
minder
uren

werken

N

KO-01 82.7 0.0 17.3 278 100.0 0.0 0.0 7
LO-01 71.9 0.6 27.5 327 83.3 16.7 0.0 6
SO1-01 78.9 0.5 20.6 204 91.1 0.0 8.9 56
SO2-01 75.3 3.2 21.5 158 80.9 3.5 15.7 115
GPB-01 74.4 1.5 24.1 133 78.9 3.5 17.5 114
Totaal 01 76.7 0.9 22.4 1100 82.6 3.0 14.4 298
KO-97 82.1 1.0 16.8 196 92.9 0.0 7.1 14
LO-97 68.7 0.0 31.3 249 84.6 0.0 15.4 13
SO1-97 74.8 0.6 24.5 159 90.4 0.0 9.6 52
SO2-97 64.7 0.8 34.5 119 79.3 0.0 20.7 145
GPB-97 74.1 2.8 23.1 108 74.7 1.3 24.0 75
Totaal 97 73.2 0.8 26.0 831 80.9 0.3 18.7 299

TABEL 5.36 TEVREDENHEID MET HET AANTAL WERKUREN PER WEEK INCLUSIEF AANTAL UREN BESTEED

AAN EEN EVENTUEEL BIJBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN DE

VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN DIE EEN DEELTIJDSE JOB HEBBEN IN HET ONDERWIJS

VERSUS BUITEN HET ONDERWIJS (MISSING = 21)

In onderwijs Buiten onderwijs
Tevreden Wil

meer
uren

werken

Wil
minder
uren

werken

N Tevreden Wil
meer
uren

werken

Wil
minder
uren

werken

N

KO-01 32.8 59.4 7.8 64 50.0 50.0 0.0 4
LO-01 37.5 42.5 20.0 40 100.0 0.0 0.0 2
SO1-01 47.5 32.5 20.0 40 60.0 40.0 0.0 10
SO2-01 53.1 28.6 18.4 49 66.7 20.0 13.3 15
GPB-01 68.4 18.4 13.2 38 79.4 11.8 8.8 34
Totaal 01 46.3 38.5 15.2 231 72.3 20.0 7.7 65
KO-97 58.1 38.7 3.2 31 66.7 16.7 16.7 6
LO-97 53.8 15.4 30.8 13 100.0 0.0 0.0 2
SO1-97 40.9 36.4 22.7 22 50.0 50.0 0.0 4
SO2-97 50.0 15.6 34.4 32 84.0 8.0 8.0 25
GPB-97 93.3 0.0 6.7 15 58.8 17.6 23.5 17
Totaal 97 56.6 23.9 19.5 113 72.2 14.8 13.0 54

5.2.6 Loon

Tabel 37 geeft weer hoeveel de afgestudeerden van de verschillende
lerarenopleidingen per maand gemiddeld netto verdienen. In de vragenlijst is
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expliciet gevraagd om ook maaltijdcheques in het loon te nemen. Het loon is
bevraagd in 10 klassen. De cijfers in tabel 37 zijn enkel weergegeven voor de
voltijds werkenden.

TABEL 5.37 NETTO MAANDLOON: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN DE VERSCHILLENDE

LERARENOPLEIDINGEN DIE EEN VOLTIJDSE JOB HEBBEN IN HET ONDERWIJS VERSUS BUITEN

HET ONDERWIJS (MISSING = 163)

In onderwijs Buiten onderwijs
<1250
euro

1250-
1499
euro

1500-
1749
euro

>=1750
euro

N <1250
euro

1250-
1499
euro

1500-
1749
euro

>=1750
euro

N

KO-01 84.6 15.0 0.4 0.0 267 75.0 12.5 0.0 12.5 8
LO-01 79.1 20.2 0.6 0.0 321 83.3 16.7 0.0 0.0 6
SO1-01 76.0 23.1 0.5 0.5 208 64.9 31.6 1.8 1.8 57
SO2-01 6.1 71.2 20.2 2.5 163 12.9 50.8 29.0 7.3 124
GPB-01 15.5 56.6 19.4 8.5 129 24.4 35.8 22.0 17.9 123
Totaal 01 61.4 31.4 5.7 1.5 1088 29.6 39.9 20.1 10.4 318
KO-97 27.7 72.3 0.0 0.0 191 50.0 43.8 6.3 0.0 16
LO-97 19.8 77.4 2.7 0.0 257 33.3 53.3 6.7 6.7 15
SO1-97 21.6 77.8 0.6 0.0 162 33.9 35.7 17.9 12.5 56
SO2-97 0.8 27.5 56.7 15.0 120 4.4 18.8 43.8 33.1 160
GPB-97 6.1 37.4 42.6 13.9 115 8.8 33.8 35.0 22.5 80
Totaal 97 17.4 63.8 14.8 4.0 845 14.1 28.1 33.6 24.2 327

Uit de tabel valt onmiddellijk op dat de lonen in het onderwijs gemiddeld
lager liggen dan de lonen buiten het onderwijs. Van de afgestudeerden van
2001 die in het onderwijs tewerkgesteld zijn, heeft gemiddeld 61% een netto
maandloon van minder dan 1 250 euro tegenover slechts 30% bij de pas
afgestudeerden die buiten het onderwijs tewerkgesteld zijn. Voor de hogere
lonen geldt het omgekeerde. Slechts 7% van de pas afgestudeerden die in
het onderwijs tewerkgesteld zijn, heeft een loon hoger dan 1 500 euro
tegenover 31% bij de pas afgestudeerden die buiten het onderwijs werken.

Dezelfde tendens stellen we vast bij de afgestudeerden van 1997 met dit
verschil dat de lonen bij deze groep over het algemeen hoger liggen omwille
van de anciënniteit. Bijna twee derde van de afgestudeerden van 1997 die in
het onderwijs werken, heeft een loon tussen de 1 250 en 1 500 euro,
tegenover slechts 28% bij de afgestudeerden die niet in het onderwijs
werken. Slechts 19% van de afgestudeerden van 1997 die in het onderwijs
tewerkgesteld zijn, heeft een loon hoger dan 1 500 euro tegenover 58% bij de
respondenten die buiten het onderwijs werken.

Verder stellen we verschillen vast tussen de verschillende
lerarenopleidingen. Vooral de afgestudeerden van de lerarenopleiding
secundair onderwijs groep 2 verdienen systematisch meer dan de
afgestudeerden van de overige lerarenopleidingen en dit zowel binnen als
buiten het onderwijs. De verschillen in loon tussen de afgestudeerden van
de overige lerarenopleidingen zijn minder frappant.
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Het is vrij moeilijk en het behoort ook niet tot de scope van onze opdracht
om uit deze tabel grote conclusies te gaan trekken in verband met de
beloning in het onderwijs en de verschillen met andere sectoren buiten het
onderwijs. Om lonen op een adequate manier te kunnen vergelijken, moet
men in de vergelijking immers ook de functiezwaarte meenemen, en in dit
onderzoek is er bijvoorbeeld geen gedetailleerde informatie aanwezig over de
functies die de personen buiten het onderwijs uitoefenen. Bovendien is het
zo dat de afgestudeerden van de lerarenopleiding die buiten het onderwijs
werken, niet representatief zijn voor de hele beroepsbevolking.

Een ander aspect waarmee ook rekening moet worden gehouden bij de
vergelijking van de lonen van de respondenten binnen en buiten het
onderwijs, is dat er bij de personen die buiten het onderwijs werken, ook vrij
veel afgestudeerden zijn van de lerarenopleiding die naast een diploma van
de lerarenopleiding ook nog een ander diploma hebben. We denken hierbij
in de eerste plaats aan de afgestudeerden van de lerarenopleiding voor
secundair onderwijs groep 2 die een diploma van het hoger onderwijs van 2
cycli of een universitair diploma bezitten. Hetzelfde geldt ook voor
afgestudeerden van de GPB-opleiding. Met dit bijkomend diploma kunnen ze
immers ook terecht in andere functies buiten het onderwijs die vrij fel
verschillen van functies binnen het onderwijs. Dit is veel minder het geval
bij de lerarenopleiding voor kleuteronderwijs of lager onderwijs, waar de
afgestudeerden meestal geen bijkomend diploma hebben.

5.3 Tussentijdse conclusies

In dit hoofdstuk hebben we de tewerkstellingssituatie van de afgestudeerden
van de lerarenopleiding in kaart gebracht. In een eerste paragraaf gingen we
in op de intrede op de arbeidsmarkt. We zetten de belangrijkste bevindingen
hier even op een rij:

- De meerderheid van de gediplomeerden wensten na hun opleiding een
job te vinden in het onderwijs en liefst dan nog in een onderwijzende
functie. Het gros hoopte tevens op een voltijdse tewerkstelling. De wens
om in het onderwijs tewerkgesteld te worden was evenwel niet even sterk
bij iedereen aanwezig. Vooral de afgestudeerden uit de
lerarenopleidingen voor het kleuter- en het lager onderwijs prefereerden
zeer sterk een job in het onderwijs. Bij de afgestudeerden voor het
secundair onderwijs groep 1 en groep 3 gaat het ook nog wel om de
meerderheid van de studenten. Bij de gediplomeerden voor het secundair
onderwijs groep 2 daarentegen zijn de meningen sterk verdeeld. 

- Veruit de meest gehanteerde manier om aan een job in het onderwijs te
geraken is het spontaan solliciteren. Dit kanaal is bovendien het op één
na doeltreffendste kanaal om een job in het onderwijs te vinden. Het
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vaakst vond men een job in het onderwijs doordat de directie van een
school rechtstreeks contact opnam met de persoon in kwestie. De
vervangingspool blijkt voor de gediplomeerden van 2001 tot de 5 meest
succesvolle kanalen te horen. Hoewel men over het algemeen positief
staat tegenover de invoering van een dergelijk systeem, wezen de
respondenten toch nog op een aantal pijnpunten. Het beperkt aantal
plaatsen in de vervangingspool, het puntensysteem en het imago van
leerkrachten uit de vervangingspool vormen de belangrijkste punten van
kritiek.

- Niet iedereen die in het onderwijs wenste te werken vond ook
daadwerkelijk een job in de onderwijssector. Kleuteronderwijzers
ondervonden de meeste moeilijkheden om te starten in het onderwijs.
Ook van de afgestudeerden uit de GPB-opleiding die in het onderwijs een
job zochten, startte lang niet iedereen in het onderwijs. In de andere
groepen is de uitval kleiner. Bovendien startten ook een aantal personen
in het onderwijs, alhoewel ze in eerste instantie niet zochten naar een job
in het onderwijs. De personen die niet in het onderwijs van start gingen,
kwamen in zeer diverse sectoren terecht.

- Het gros van de afgestudeerden uit de lerarenopleiding die voltijds
tewerkgesteld waren in hun eerste job, ontvingen een netto-maandloon
tussen 1000 en 1250 euro. Daarbij zijn er evenwel significante
verschillen naargelang het jaar waarin men afstudeerde, naargelang de
tewerkstelling binnen dan wel buiten het onderwijs was en naargelang
de lerarenopleiding die men gevolgd heeft. Van de gediplomeerden uit
1997 gaf 56% aan tussen de 1000 en 1124 euro te verdienen, van deze
van 2001 gaf 50 % aan tussen 1125 en 1249 euro te verdienen bij de
eerste job. Bij de personen die buiten het onderwijs tewerkgesteld waren
was er een grotere spreiding in de lonen en ligt het loon gemiddeld hoger.
Al heeft dit laatste ook te maken met het behaalde onderwijsniveau. Het
gaat hier veelal om universitair afgestudeerden die merkelijk meer
verdienen dan de anderen.

Het tweede deel van dit hoofdstuk behandelde de situatie op het moment
van de bevraging. De belangrijkste bevindingen zijn de volgende:

- De meeste afgestudeerden van de lerarenopleiding werken de eerste
jaren na hun afstuderen in het onderwijs. Er is echter wel een groot
verschil tussen de afgestudeerden van de lerarenopleiding voor
kleuteronderwijs en lager onderwijs enerzijds en voor het secundair
onderwijs groep 2 en de GPB-opleiding anderzijds. Bij de eerste twee
groepen stroomt praktisch iedereen door naar het onderwijs, terwijl bij
de laatste twee de doorstroom wel lager ligt en rond de 55 à 60%
schommelt. De doorstromingscijfers voor de afgestudeerden van de
lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 1 liggen tussen deze
twee ‘extremen’.



188

- Naarmate men langer afgestudeerd is van de lerarenopleiding, lijkt men
meer en meer de stap te zetten naar een carrière buiten het onderwijs.
Zo is één jaar na het afstuderen nog 79% van de afgestudeerden actief in
het onderwijs; na vijf jaar is dit gedaald tot 73%. Dit lijkt erop te wijzen
dat over het algemeen de uitstroom uit het onderwijs groter moet zijn
dan de zij-instroom (cf. infra). Deze algemene trend geldt voor alle
richtingen van de lerarenopleiding, met uitzondering van de GPB-
opleiding, waar er een lichte toename is van de personen die in het
onderwijs werken naarmate de afstudeerdatum verder in het verleden
licht.

- De afgestudeerden die niet in het onderwijs terechtkomen, zijn vooral
afgestudeerden van de GPB-opleiding en van de lerarenopleiding voor
secundair onderwijs groep 2. Belangrijk is dat deze personen naast het
diploma dat toegang geeft tot het lerarenberoep meestal nog een
bijkomend diploma hebben. Bij de afgestudeerden van de
lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 2 gaat het dan per
definitie om hoogopgeleiden (diploma van hoger onderwijs van 2 cycli of
een universitair diploma), die dank zij dit diploma vrij veel mogelijkheden
hebben op de arbeidsmarkt.

- De afgestudeerden die niet in het onderwijs werken, zijn voornamelijk
tewerkgesteld in de industrie, de overheid, de gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening, en recreatie, cultuur en sport. Bijna
drie vierde van hen heeft een functie die niets met het onderwijs of
vorming en opleiding te maken heeft.

- Zij die wel in het onderwijs terechtkomen, hebben praktisch allemaal een
lesopdracht. De match tussen de richting van de lerarenopleiding en het
onderwijsniveau is vrij goed: zo komen afgestudeerden van de
lerarenopleiding voor kleuteronderwijs meestal terecht in het
kleuteronderwijs  (al is er een aanzienlijk deel dat ook in het lager
onderwijs lesgeeft) en hetzelfde geldt voor de afgestudeerden van de
lerarenopleiding voor lager onderwijs. De afgestudeerden van de
lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 1 geven vooral les in de
eerste en tweede graad van het secundair onderwijs (zowel ASO, TSO als
BSO). Indien men is afgestudeerd van een lerarenopleiding voor
secundair onderwijs groep 2, komt men voornamelijk terecht in de
tweede en derde graad van het ASO en TSO. Afgestudeerden van de GPB-
opleiding vindt men dan weer voornamelijk terug in de tweede en derde
graad van het TSO en BSO en de vierde graad van het BSO.

- Indien men de arbeidsvoorwaarden van de werkenden binnen en buiten
het onderwijs met elkaar vergelijkt, dan is er een opvallend verschil op
het vlak van vastheid van betrekking en van het loon. Bij de
afgestudeerden die in het onderwijs werken, heeft een zeer klein aandeel
het eerste jaar na het afstuderen een vaste betrekking. Na vijf jaar is dit
aandeel al wel serieus gestegen, maar toch is dit zeer klein in vergelijking
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met de afgestudeerden die buiten het onderwijs werken, waar 75% tot
80% een vaste betrekking heeft. De lonen van de werkenden binnen of
buiten het onderwijs verschillen ook wel, al moeten we toch opletten bij
het maken van een dergelijke analyse omdat in deze vergelijking de
zwaarte van de functie ook een belangrijke rol speelt. Bovendien is het zo
dat de afgestudeerden van de lerarenopleiding die buiten het onderwijs
werken niet representatief voor de hele beroepsbevolking.
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HOOFDSTUK 6. 
WIE ZIJN DE GEDIPLOMEERDEN UIT DE
LERARENOPLEIDING EN WIE KIEST VOOR HET
LERARENBEROEP

In het tweede deel werd reeds gekeken naar het profiel van de
eerstejaarsstudenten uit de lerarenopleiding. Daaruit bleek onder meer dat
vooral vrouwen starten aan een lerarenopleiding en dat jongeren uit diverse
sociaal-economische milieus doorstromen naar de lerarenopleiding.
Allochtone jongeren bleken minder terug te vinden in de lerarenopleiding.
Kinderen van leraars daarentegen bleken zeer vaak zelf ook voor de
lerarenopleiding te kiezen. Al stellen we wel verschillen vast voor de
verschillende lerarenopleidingen.

Verwacht wordt dat deze verschillen zullen blijven bestaan bij de
gediplomeerden en dat een aantal van de scheve verdelingen zelfs nog zullen
versterkt zijn. In de volgende paragrafen zullen we op deze elementen
ingaan. We kijken daarbij naar de sekseverdelingen bij de gediplomeerden,
hun gezinssituatie, hun sociale herkomst, hun schoolloopbaan in het
secundair en hoger onderwijs, hun visie op onderwijs en tenslotte hun
participatie aan het verenigingsleven. Waar mogelijk zullen we de
gediplomeerden vergelijken met de eerstejaarsstudenten. 

6.1 Persoonskenmerken en sociale achtergrond

6.1.1 Man-vrouw verhoudingen

Bij de eerstejaarsstudenten stelden we vast dat over de lerarenopleidingen
heen ruim 71% vrouw is. Bij de gediplomeerden stijgt dit percentage nog tot
73% voor de cohorte die afstudeerde in 1997 en 77% voor de cohorte die
afstudeerde in 2001. Vooral bij de gediplomeerden uit 2001 lag het
percentage vrouwen merkelijk hoger. Dit kan twee zaken betekenen. Een
eerste mogelijkheid is dat het percentage vrouwen dat voor een
lerarenopleiding en het lerarenberoep kiest, momenteel terug daalt. Uit de
Vlaamse onderwijsstatistieken blijkt echter dat voor het
hogescholenonderwijs het percentage vrouwelijke studenten in het eerste
jaar van de lerarenopleidingen vrij stabiel gebleven is. Ten tweede, zou het
percentage vrouwen bij de gediplomeerden hoger kunnen liggen omdat de
vrouwelijke studenten beter presteren in de lerarenopleiding. Dit kunnen we
op basis van onze gegevens echter niet aantonen. Wel blijkt uit ander
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onderzoek dat meisjes ook in het hoger onderwijs beter presteren dan
jongens. De geslachtsdifferentiatie die reeds plaatsvindt in het secundair
onderwijs zet zich verder door in het hoger onderwijs en aan de universiteit,
weliswaar minder uitgesproken dan in het secundair onderwijs. In bijna alle
studiegebieden blijven de jongens meer zitten dan de meisjes (Derks &
Vermeersch, 2001). Bovendien blijkt uit de Vlaamse onderwijsstatistieken
dat ook in de lerarenopleiding meisjes het wellicht beter doen. Zo vindt men
voor de voorbije jaren steevast zo’n 5% meer meisjes in het derde jaar dan in
het eerste jaar. Tijdens het academiejaar 2001-2002 bijvoorbeeld telde het
eerste jaar van de lerarenopleiding op hogescholenniveau 71% meisjes en
telde het derde jaar 77% meisjes. Meisjes brengen de lerarenopleiding dus
veel vaker tot een goed einde. 

TABEL 6.1 GENDERVERDELING BIJ GEDIPLOMEERDEN EN STUDENTEN VAN DE LERARENOPLEIDING

VOLGENS SOORT LERARENOPLEIDING (IN %)

Werkt niet in
onderwijs

Werkt in onderwijs Totale
groep

man vrouw N man vrouw N % vrouw
KO-01 0.0 100 13 2.8 97.2 394 97.2
LO-01 12.5 87.5 8 10.6 89.4 424 89.1
SO1-01 39.2 60.8 73 29.2 70.8 289 68.5
SO2-01 27.5 72.5 148 27.4 72.6 241 71.8
GPB-01 39.3 60.7 173 44.5 55.5 215 57.9
Totaal 2001 33.3 66.7 415 19.4 80.6 1563 77.4
KO-97 0.0 100.0 26 3.6 96.4 250 96.8
LO-97 27.8 72.2 18 17.0 83.0 294 82.4
SO1-97 43.8 56.3 64 27.1 72.9 210 68.9
SO2-97 23.3 76.7 192 32.1 67.9 165 71.9
GPB-97 48.6 51.4 105 63.6 36.4 173 42.7
Totaal 1997 31.8 68.2 405 25.6 74.4 1092 72.7

man vrouw N
KO-st. 5.9 94.1 354
LO-st. 17.5 82.5 503
SO1-st. 44.6 55.4 482
SO2-st. 28.5 71.5 501
GPB-st. 43.3 56.7 413
Totaal studenten 28.7 71.3 2253 

Een volgende stap is dan de keuze voor het beroep. Bij de gediplomeerden
stellen we vast dat vrouwen sneller dan hun mannelijke studiegenoten
kiezen voor een job in het onderwijs. Niet alleen kiezen vrouwen vaker voor
een lerarenopleiding en maken vrouwen meer kans dan de mannen om de
lerarenopleiding te voltooien, vrouwen stromen ook relatief meer door naar
een job in het onderwijs. Bij de mannen die afstudeerden aan de
lerarenopleiding, was 68.5% (of 582 personen) tewerkgesteld in het
onderwijs op het moment van de bevraging. Bij de vrouwen ligt dat
percentage 10% hoger: 79% van de afgestudeerden was op het moment van
de bevraging tewerkgesteld in het onderwijs. Wel zijn er duidelijke
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verschillen tussen de opleidingen. Voor de opleiding in het kleuteronderwijs
zijn er te weinig mannelijk afgestudeerden om hier een gefundeerde
uitspraak over te doen. Voor de initiële lerarenopleidingen voor het lager
onderwijs en secundair onderwijs groep 1 geldt dat vrouwen inderdaad meer
kans maken om door te stromen naar een job in het onderwijs. Bij de
opleidingen voor secundair onderwijs groep 2 en de GPB-opleiding stellen
we evenwel het omgekeerde vast. De mannen uit deze lerarenopleidingen
komen vaker in het onderwijs terecht, dan de vrouwelijke gediplomeerden.

TABEL 6.2 DOORSTROMING NAAR EEN JOB IN HET ONDERWIJS VOLGENS GESLACHT EN SOORT

LERARENOPLEIDING (IN %)

Man Vrouw
% in ond. Tot. N % in ond. Tot. N

Kleuteronderwijs 100.0 20 94.1 662
Lager onderwijs 94.1 101 96.9 643
Secundair onderwijs groep 1 71.2 198 81.5 438
Secundair onderwijs groep 2 58.0 205 52.9 543
GPB 63.5 326 53.6 343
Alle gediplomeerden 68.5 850 78.9 2629

6.1.2 Gezinssituatie

Eén van de redenen waarom vrouwen vaker voor een job in het onderwijs
kiezen, is wellicht het gezinsvriendelijke karakter van het onderwijs als
tewerkstellingssector. Tabel 3 wijst echter eerder op het omgekeerde. Bij de
personen die buiten het onderwijs tewerkgesteld zijn, heeft reeds een kwart
van de afgestudeerden uit 2001 kinderen en 40% van de afgestudeerden uit
1997. Bij de personen tewerkgesteld in het onderwijs heeft respectievelijk
14% kinderen en 36% kinderen. Het is natuurlijk niet het meest geschikte
moment om reeds te vragen naar de gezinssituatie. De cohorte 2001 is nog
maar net afgestudeerd en op dat moment is de kinderwens nog zeer klein bij
de meesten. De studenten uit de lerarenopleiding vormen hier geen
uitzondering op. Bij de cohorte afgestudeerd in 1997 zijn de verschillen
evenwel minder uitgesproken. En wanneer naar de verschillende
lerarenopleidingen gekeken wordt, dan stellen we vast dat voor de
gediplomeerden uit de GPB-opleiding wel geldt dat personen tewerkgesteld
in het onderwijs vaker kinderen hebben. Voor deze personen bleek reeds bij
de bevraging van de studenten dat zij meer dan de anderen de
combinatiemogelijkheden van een job in het onderwijs met het gezinsleven
aantrekkelijk vonden. Bij de gediplomeerden hier zal men dan ook vaker
voor een job in het onderwijs kiezen wanneer men kinderen heeft. Ook voor
de kleuteronderwijzers stellen we voor de cohorte 1997 vast dat personen
tewerkgesteld in het onderwijs vaker reeds kinderen hebben. Al dienen we
op te letten met uitspraken over deze groep, net als voor de onderwijzers in
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het lager onderwijs, omdat het aantal buiten het onderwijs tewerkgestelden
bij beiden bijzonder laag ligt. 

TABEL 6.3 HET HEBBEN VAN KINDEREN BIJ GEDIPLOMEERDEN UIT DE LERARENOPLEIDING NAARGELANG

JAAR VAN AFSTUDEREN, TEWERKSTELLINGSSECTOR EN SOORT LERARENOPLEIDING

(PERCENTAGES)

werkt niet in onderwijs werkt in onderwijs
Geen

kinderen
Kinderen N Geen

kinderen
Kinderen N

KO-01 92.3 7.7 13 96.5 3.5 395
LO-01 100.0 0.0 8 96.2 3.8 424
SO1-01 94.6 5.4 74 97.6 2.4 289
SO2-01 90.6 9.4 149 90.5 9.5 241
GPB-01 49.7 50.3 173 27.5 72.5 218
Totaal 2001 74.6 25.4 417 86.1 13.9 1567
KO-97 80.8 19.2 26 67.2 32.8 250
LO-97 72.2 27.8 18 73.8 26.2 294
SO1-97 75.0 25.0 64 76.3 23.7 211
SO2-97 58.0 42.0 193 59.4 40.6 165
GPB-97 45.7 54.3 105 29.5 70.5 173
Totaal 1997 59.6 40.4 406 63.6 36.4 1093

6.1.3 Sociale achtergrond: ouders en familie

In de volgende tabellen geven we ter volledigheid zowel de cijfers van de
personen in het onderwijs tewerkgesteld als buiten het onderwijs
tewerkgesteld. Omwille van de lage frequenties in sommige cellen bij
degenen die buiten het onderwijs tewerkgesteld zijn, focussen we echter op
de personen die in het onderwijs tewerkgesteld zijn. Als we deze groep
vergelijken met de personen die ooit een lerarenopleiding startten, dan
stellen we geen betekenisvolle verschillen vast voor het onderwijsniveau van
hun vader. 40 à 42% van de leerkrachten heeft een vader met een opleiding
secundair onderwijs, 38% heeft een vader die een hogere opleiding gevolgd
heeft. Bij de studenten had 40% een vader met een opleiding secundair
onderwijs en had eveneens 40% een vader met een opleiding hoger
onderwijs. En ook hier treft men vooral kinderen van hoogopgeleide vaders
aan bij de licentiaten (S02).
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TABEL 6.4 SOCIALE ACHTERGROND VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: DIPLOMA VADER

NAARGELANG JAAR VAN AFSTUDEREN, TEWERKSTELLINGSSECTOR EN SOORT

LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

werkt niet in
onderwijs

werkt in
onderwijs

Geen of
Lager
ond.

Sec.
Ond. nt

volt
Sec.ond

.

HOBU Univ. N Geen of
Lager
ond.

Sec.
Ond. nt

volt
Sec.ond

.

HOBU Univ. N

KO-01 0.0 25.0 41.7 25.0 8.3 12 6.8 13.3 45.7 27.4 6.8 383
LO-01 12.5 12.5 25.0 25.0 25.0 8 6.4 10.3 48.0 28.9 6.4 419
SO1-01 5.6 11.1 37.5 29.2 16.7 72 3.9 15.8 41.2 29.6 9.5 284
SO2-01 2.7 12.2 26.5 38.8 19.7 147 3.4 5.9 29.0 34.5 27.3 238
GPB-01 18.6 13.8 37.7 24.0 6.0 167 20.5 15.2 41.9 16.7 5.7 210
Totaal
01

9.9 13.1 33.5 30.3 13.3 406 7.5 12.1 42.4 27.8 10.2 1534

KO-97 3.8 15.4 34.6 38.5 7.7 26 6.9 15.5 46.5 26.5 4.5 245
LO-97 11.1 11.1 33.3 33.3 11.1 18 9.0 9.0 42.9 30.8 8.3 289
SO1-97 7.9 19.0 34.9 30.2 7.9 63 3.8 16.8 39.9 32.7 6.7 208
SO2-97 4.7 7.9 29.3 33.5 24.6 191 4.9 11.0 26.8 29.9 27.4 164
GPB-97 18.3 15.4 30.8 28.8 6.7 104 29.0 10.7 37.3 16.0 7.1 169
Totaal
97

9.0 12.2 31.1 32.1 15.7 402 10.0 12.6 39.8 27.7 9.9 1075

Geen/
lager
ond.

Sec.ond.
niet

voltooid

Sec.ond. HOBU Univ. andere N

KO-st. 7.7 14.5 50.7 19.6 7.1 0.3 337
LO-st. 4.8 14.9 44.0 25.6 10.3 0.4 484
SO1-st. 5.8 11.4 42.1 26.1 14.0 0.4 463
SO2-st. 3.1 8.8 27.9 33.4 26.5 0.4 491
GPB-st. 18.5 12.2 37.4 23.7 8.0 0.2 401
Totaal studenten 7.6 12.2 39.8 26.2 13.8 0.4 2176

Eveneens wat het opleidingsniveau van de moeders betreft, vinden we bij de
personen tewerkgesteld in de onderwijssector sterke gelijkenissen met de
eerstejaarsstudenten die we bevroegen.
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TABEL 6.5 SOCIALE ACHTERGROND VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: DIPLOMA MOEDER

NAARGELANG JAAR VAN AFSTUDEREN, TEWERKSTELLINGSSECTOR EN SOORT

LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

werkt niet in onderwijs werkt in onderwijs
Geen

of
Lager
ond.

Sec.
Ond.

nt volt

Sec.
ond.

HOBU Univ. N Geen
of

Lager
ond.

Sec.
Ond.

nt volt

Sec.
ond.

HOBU Univ. N

KO-01 0.0 8.3 58.3 33.3 0.0 12 7.0 12.4 47.9 29.8 2.8 386
LO-01 12.5 12.5 12.5 62.5 0.0 8 5.0 19.2 39.2 33.7 2.9 421
SO1-01 1.4 11.0 47.9 28.8 11.0 73 5.3 13.3 42.1 34.7 4.6 285
SO2-01 2.0 13.5 25.7 48.0 10.8 148 4.6 11.8 33.6 40.8 9.2 238
GPB-01 17.6 20.6 37.0 24.2 0.6 165 26.1 16.6 41.7 13.3 2.4 211
Totaal
01

8.4 15.8 35.0 34.7 6.2 406 8.4 14.9 41.4 31.2 4.1 1541

KO-97 8.0 24.0 48.0 16.0 4.0 25 9.8 19.2 45.7 23.7 1.6 245
LO-97 0.0 23.5 23.5 52.9 0.0 17 8.9 11.0 48.8 30.2 1.0 291
SO1-97 14.3 20.6 34.9 28.6 1.6 63 7.2 17.4 42.5 30.4 2.4 207
SO2-97 4.2 10.9 26.0 54.2 4.7 192 6.8 14.2 28.4 40.1 10.5 162
GPB-97 21.6 21.6 39.2 15.7 2.0 102 31.5 11.9 38.1 17.3 1.2 168
Totaal
97

10.3 16.5 32.1 37.8 3.3 399 12.0 14.7 42.1 28.2 2.9 1073

Geen/
lager ond.

Sec.ond.
niet

voltooid

Sec.ond. HOBU Univ. N

KO-st. 7.6 13.7 51.6 23.9 3.2 343
LO-st. 4.7 16.3 43.7 30.5 4.9 492
SO1-st. 6.1 12.0 39.3 37.3 5.2 458
SO2-st. 3.7 9.1 32.9 41.3 13.0 492
GPB-st. 20.3 19.3 37.8 19.3 3.5 400
Totaal studenten 8.1 13.9 40.5 31.3 6.3 2185

Men zou kunnen veronderstellen dat bij personen waarvan familieleden ook
een job in het onderwijs uitoefenen, de druk hoger ligt om te volharden in de
studies, de opleiding tot een goed einde te volbrengen en uiteindelijk ook
voor een job in het onderwijs te kiezen. Tussen de eerstejaarsstudenten en
de personen tewerkgesteld in het onderwijs stellen we wat de vader en de
moeder betreft geen verschillen vast. Wel vinden we bij de leerkrachten meer
personen terug waarvan de broer(s) en/of zus(sen) en waarvan de partner
tewerkgesteld is in het onderwijs. Maar dit is echter een leeftijdseffect,
hetzelfde stellen we immers vast bij personen buiten het onderwijs
tewerkgesteld. Bij deze personen die niet in het onderwijs werken, vinden we
bovendien relatief meer respondenten terug waarvan de vader of de moeder
tewerkgesteld was in het onderwijs dan bij de personen die in het onderwijs
werken. Meer familie in het onderwijs leidt dus misschien wel sneller tot het
volgen van een lerarenopleiding, maar is na afstuderen geen garantie dat
men voor een job in het onderwijs kiest.
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TABEL 6.6 SOCIALE ACHTERGROND VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: FAMILIE IN ONDERWIJS

TEWERKGESTELD NAARGELANG JAAR VAN AFSTUDEREN EN TEWERKSTELLINGSSECTOR

(PERCENTAGES)

Buiten onderwijs In onderwijs
vader moeder

Broer/
zus

partner familie geen. vader moeder
Broer
/zus

partner familie geen

Totaal 01 16.5 23.8 16.3 10.0 52.4 26.7 13.7 18.9 14.2 8.7 53.1 31.4
Totaal 97 20.0 26.2 19.0 8.9 50.1 28.4 17.0 19.6 19.6 14.1 52.9 29.5

Studenten %
Vader/stiefvader 13.0%
Moeder/stiefmoeder 17.7%
         Vader en/of moeder                         24.8%
Broer(s) en /of zus(sen) 9.4%
Partner 4.1%
Andere familieleden (grootouders.
tantes/nonkels. neven/nichten)

48.0%

Niemand uit familie 37.0%

6.1.4 Nationaliteit

Bij de studenten stelden we vast dat 95% van de studenten uitsluitend de
Belgische nationaliteit droeg bij de geboorte. Slechts 5% droeg een vreemde
nationaliteit, maar daarbij ging het in hoofdzaak om personen die naast de
Belgische nationaliteit nog een andere nationaliteit droegen. Het percentage
personen dat uitsluitend een vreemde nationaliteit droeg, lag zelfs maar op
1,7%. Naast deze beperktere instroom van allochtone leerlingen in het hoger
onderwijs, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat allochtone
studenten slechtere studieresultaten behalen dan hun autochtone
medestudenten (Almaci, 2003). De slaagkansen, vooral in het eerste jaar
maar ook in de daaropvolgende jaren, liggen beduidend lager bij allochtonen
en daarbinnen het laagst bij niet-Europese allochtone studenten. Als ook
voor de lerarenopleidingen geldt dat allochtone studenten minder de
opleiding voltooien, dan betekent dit dat er de komende jaren nauwelijks
allochtonen zullen doorstromen naar het lerarenberoep. En uit volgend
citaat blijkt ook dat in de lerarenopleiding wellicht het geval is:

In mijn twintigjarige carrière heb in inderdaad nog maar weinig
allochtone studenten gehad, maar diegenen die de studies wel ooit
hebben aangevat, hebben die niet met succes voltooid. Slechts één op
tien is in het eerste studiejaar geslaagd en heeft het diploma van
onderwijzeres behaald (Donald Hendrickx – lector lerarenopleiding in
klasse voor leerkrachten 89, 1998:40-42)

Bij de gediplomeerden van de lerarenopleiding die we hier bevroegen ligt het
percentage personen dat een vreemde nationaliteit droeg bij de geboorte
inderdaad nog lager dan bij de eerstejaarsstudenten. De instroom in de
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lerarenopleiding bleek reeds laag, en bij de uitstroom stellen we dus vast dat
het percentage allochtonen nog verder daalt in de groep die de opleiding tot
een goed einde volbrengt. We bekeken of er zich verschillen voordoen tussen
de groepen die wel en die niet naar een job in het onderwijs doorstromen. Er
blijken relatief wat meer personen van vreemde origine in het onderwijs te
werken, maar deze verschillen zijn onbeduidend klein en niet significant.

TABEL 6.7 SOCIALE ACHTERGROND VAN STUDENTEN UIT DE LERARENOPLEIDING: VREEMDE

NATIONALITEIT NAARGELANG JAAR VAN AFSTUDEREN, TEWERKSTELLINGSSECTOR EN SOORT

LERARENOPLEIDING

werkt niet in onderwijs werkt in onderwijs

Vreemde
nationaliteit

Uitsl.
Vreemde

nat.

N Vreemde
nationaliteit

Uitsl.
Vreemde

nat.

N

Totaal 2001 1.9 1.2 415 2.6 1.2 1563
Totaal 1997 2.7 0.7 405 3.6 1.9 1092

Vreemde nationaliteit Uitsluitend vreemde
nationaliteit

N

Studenten 4.8 1.7 2248

6.2 Schoolloopbaan

6.2.1 Schoolloopbaan in het secundair onderwijs

Er werd hoger reeds gesteld dat de instellingen bezorgd zijn over de zwakke
instroom in de lerarenopleidingen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
- Departement Onderwijs, 2001b). Voor het kleuteronderwijs stelden we
inderdaad vast dat er relatief meer studenten uit het technisch en het
beroepsonderwijs komen. 

In een eerste tabel vergelijken we het studieniveau tussen de drie cohorten.
We stellen vast dat bij de gediplomeerden relatief meer jongeren een diploma
hoger algemeen secundair onderwijs op zak hebben en dat minder
gediplomeerden een diploma 6e jaar technisch secundair onderwijs of 7e
jaar beroepsonderwijs hebben. Wel stellen we vast dat in 2001 meer
jongeren uit het technisch onderwijs afstudeerden in de lerarenopleiding.
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TABEL 6.8 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: DIPLOMA BEHAALD IN HET SECUNDAIR

ONDERWIJS NAAR COHORTE

Student Cohorte 2001 Cohorte 1997
Aantal % Aantal % Aantal %

geen diploma secundair
onderwijs

2 0.1 0 0.0 2 0.1

lager secundair ASO 3 0.1 3 0.1 3 0.2
lager secundair TSO 13 0.6 10 0.5 10 0.7
lager secundair BSO 6 0.3 5 0.2 5 0.3
hoger secundair ASO 1199 53.1 1259 59.7 1001 65.2
hoger secundair tem 6de TSO 726 32.2 636 30.1 409 26.6
hoger secundair tem 7de TSO 37 1.6 32 1.5 25 1.6
hoger secundair tem 6de KSO 72 3.2 58 2.7 23 1.5
hoger secundair tem 7de KSO 3 0.1 1 0.0 4 0.3
hoger secundair tem 6de BSO 31 1.4 16 0.8 5 0.3
hoger secundair tem 7de BSO 139 6.2 74 3.5 46 3.0
ander diploma 25 1.1 16 0.8 2 0.1
Totaal 2256 100.0 2110 100.0 1535 100.0

In tabel 9 wordt dit nog duidelijker. Bij de cohorte van 1997 studeerde 65%
af in het algemeen secundair onderwijs, in 2001 bedroeg het percentage
gediplomeerden afkomstig uit een ASO-richting in het secundair onderwijs
59%. In 2001 merken we daarentegen dat er relatief meer studenten hun
secundaire schoolloopbaan beëindigden in het kunst-, technisch of
beroepsonderwijs. 

Nu kan dit wel op verschillende elementen wijzen. Ten eerste kan het zijn
dat in de initiële lerarenopleidingen de instroom van studenten uit het
beroeps- en technisch onderwijs de recente jaren groter is geworden. Een
andere verklaring voor het hoger percentage gediplomeerden uit BSO- en
TSO-richtingen kan gezocht worden in de betere begeleiding van deze
studenten. Om hierover uitspraak te kunnen doen, zouden we evenwel
moeten kunnen beschikken over longitudinaal onderzoek of zouden er
verdere analyses moeten uitgevoerd worden op bestaande
onderwijsdatabanken, zoals bijvoorbeeld de DTO-databank.

Als evenwel wordt gekeken naar de vijf verschillende opleidingen, dan blijkt
het verschil tussen de twee cohorten bijna uitsluitend toe te schrijven aan
de sterke stijging in 2001 van studenten uit het technisch onderwijs in de
lerarenopleiding secundair onderwijs groep 1. In de overige opleidingen zijn
er nauwelijks verschillen tussen de twee cohorten van afstuderen. Het
verschil zou dus ook wel eens te wijten kunnen zijn aan de databank. Het
zou kunnen dat in 2001 relatief meer studenten uit de technische
opleidingseenheden een enquête invulden en terugstuurden. 

Tussen de gediplomeerden en studenten is er wel een opmerkelijk verschil
wat betreft de lerarenopleiding voor het lager onderwijs en deze voor het
kleuteronderwijs. De gediplomeerden voor het lager onderwijs tellen veel
meer personen uit het algemeen secundair onderwijs dan dat bij de
eerstejaarsstudenten het geval is. Bij de gediplomeerden uit 2001 en 1997,
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waren respectievelijk 68% en 69% afkomstig uit een ASO-richting in het
secundair onderwijs. Respectievelijk 31% en 28% kwamen uit het TSO. Bij
de eerstejaarsstudenten was slechts 48% afkomstig uit het ASO en een
bijna even groot aantal (47%) was afkomstig uit een TSO-richting. Ook bij de
kleuterondewijzers stellen we vast dat er relatief meer jongeren uit het ASO
afstuderen dan dat er ASO-studenten zijn ingeschreven in het eerste jaar.
Niet zozeer bij de jongeren afgestudeerd in het technisch onderwijs maar wel
bij de jongeren afgestudeerd in het beroepsonderwijs blijkt er een grote
uitval te zijn. De overheid is zich bewust van de uitval van deze jongeren uit
het beroepsonderwijs. Ondertussen werden dan ook reeds een aantal
begeleidingsprojecten opgezet om jongeren uit het beroepsonderwijs beter te
laten doorstromen13. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze effect zullen
hebben. 

TABEL 6.9 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ONDERWIJSVORM GEVOLGD IN HET

SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR COHORTE VAN AFSTUDEREN EN LERARENOPLEIDING

(PERCENTAGES)

ASO KSO TSO BSO N

KO-01 34.2 3.9 55.0 6.9 433
LO-01 67.9 1.1 30.8 0.2 448
SO1-01 59.8 3.8 35.0 1.5 400
SO2-01 94.2 3.7 1.4 0.7 428
GPB-01 39.3 1.0 41.0 18.8 400
Totaal 2001 59.3 2.7 32.5 5.5 2109
KO-97 33.3 2.8 59.6 4.3 282
LO-97 69.4 0.3 28.4 1.9 317
SO1-97 73.2 3.2 22.2 1.4 284
SO2-97 97.3 0.8 1.9 0.0 368
GPB-97 40.8 1.8 44.0 13.5 282
Totaal 1997 64.9 1.7 29.5 3.9 1533
KO-st. 21.2 4.0 55.4 19.5 354
LO-st. 48.1 1.6 47.3 3.0 503
SO1-st. 53.5 3.9 38.6 3.9 482
SO2-st. 91.5 4.0 4.6 0.0 503
GPB-st. 40.4 3.2 34.8 21.7 411
Totaal studenten 53.3 3.3 34.9 8.5 2253

Overigens worden gelijkaardige verschillen gevonden tussen de
lerarenopleidingen als deze die we vaststelden bij de eerstejaarsstudenten.
Studenten uit het ASO komen relatief meer voor bij de lerarenopleidingen
voor secundair onderwijs groep 2, terwijl de gediplomeerden uit het
kleuteronderwijs veel meer personen met een diploma uit het technisch
onderwijs onder hun rangen hebben.

                                          
13 Bijvoorbeeld het AMD-project (aansluiting en maatschappelijke differentiatie) dat

de Vlaamse overheid in 1999 lanceerde.
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Ook voor de gediplomeerden van de lerarenopleiding werd gekeken naar het
domein waarin men afstudeerde in zijn secundaire onderwijsloopbaan. Zoals
op basis van bovenstaande tabel reeds te verwachten was, stellen we ook
hier bij de gediplomeerden vast dat er relatief meer studenten uit het
algemeen secundair onderwijs komen. De toppers blijven hetzelfde. Wel
merken we bij de gediplomeerden uit 1997 dat er minder personen een
opleiding personenzorg volgden in het secundair onderwijs. Evenveel
respondenten uit die cohorte volgden destijds een handelsopleiding in het
secundair onderwijs.

TABEL 6.10 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ONDERWIJSVORM GEVOLGD IN HET

SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR COHORTE VAN AFSTUDEREN EN LERARENOPLEIDING

student cohorte 2001 cohorte 1997
Aantal % Aantal % Aantal %

Algemeen secundair onderwijs 1146 52.0 1208 58.1 972 64.5
Personenzorg 320 14.5 293 14.1 127 8.4
Handel 257 11.7 175 8.4 127 8.4
Mechanica-elektriciteit 105 4.8 89 4.3 83 5.5
Beeldende kunsten 63 2.9 49 2.4 22 1.5
Sport 62 2.8 72 3.5 32 2.1
Toerisme 43 2.0 19 0.9 13 0.9
Lichaamsverzorging 36 1.6 18 0.9 13 0.9
Voeding 33 1.5 40 1.9 17 1.1
Chemie 27 1.2 31 1.5 39 2.6
Land- en tuinbouw 23 1.0 13 0.6 9 0.6
Hout 20 0.9 23 1.1 17 1.1
Kleding 13 0.6 16 0.8 12 0.8
Grafische technieken 10 0.5 4 0.2 4 0.3
Auto 10 0.5 2 0.1 3 0.2
Decoratieve technieken 7 0.3 7 0.3 1 0.1
Podiumkunsten 7 0.3 4 0.2 0 0.0
Koeling en warmte 6 0.3 0 0.0 1 0.1
Bouw 5 0.2 11 0.5 11 0.7
Fotografie 3 0.1 2 0.1 1 0.1
Textiel 3 0.1 2 0.1 0 0.0
Tandtechnieken 2 0.1 1 0.0 0 0.0
Glastechnieken 2 0.1 0 0.0 0 0.0
Ballet 1 0.0 0 0.0 0 0.0
Juwelen 0 0.0 1 0.0 1 0.1
Optiek 0 0.0 0 0.0 1 0.1
Totaal 2204 100.0 2080 100.0 1506 100.0

Net als bij de studenten vroegen we de gediplomeerden hun studieresultaten
tijdens het laatste jaar in het secundair onderwijs te beoordelen. Vonden ze
dat ze behoorden tot het eerste kwart (de sterksten) onder de studenten op
hun school in hetzelfde studiegebied, tot het tweede, het derde of het laatste
kwart? Op basis van deze gegevens, moeten we besluiten dat schitterende
resultaten in het secundair onderwijs niet meer garantie bieden op
afstuderen aan de lerarenopleiding. De verdeling over de vier groepen qua
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studieprestaties is vrijwel gelijk voor de drie cohorten. Er zijn geen
significante verschillen tussen de gediplomeerden en de
eerstejaarsstudenten. Net als bij de studenten vinden we bij de
gediplomeerden de studenten met de beste resultaten in het secundair
onderwijs terug bij de gediplomeerden voor secundair onderwijs groep 2. 

We vergeleken tevens bij de afgestudeerden de personen die tewerkgesteld
zijn in het onderwijs en deze die buiten het onderwijs werken, maar we
vonden geen significante verschillen tussen deze twee groepen naar
studieresultaten voor het secundair onderwijs

TABEL 6.11 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: RESULTATEN IN HET LAATSTE JAAR VAN

HET SECUNDAIR ONDERWIJS IN VERGELIJK MET LEERLINGEN VAN DE SCHOOL IN DEZELFDE

STUDIERICHTING NAAR COHORTE EN TYPE LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

1e kwart 2e kwart 3e kwart 4e kwart N
KO-01 38.7 48.5 11.6 1.2 421
LO-01 37.5 48.3 12.2 2.1 435
SO1-01 47.3 41.2 9.7 1.8 391
SO2-01 58.1 31.7 7.9 2.4 420
GPB-01 49.9 39.7 7.3 3.0 395
Totaal 2001 46.2 41.9 9.8 2.1 2062
KO-97 38.2 50.5 10.5 0.7 275
LO-97 35.6 51.5 12.0 1.0 309
SO1-97 41.3 41.6 14.6 2.5 281
SO2-97 60.2 26.8 9.7 3.3 362
GPB-97 50.5 34.4 13.3 1.8 279
Totaal 1997 45.8 40.4 11.9 1.9 1506
KO-st. 43.6 39.9 14.2 2.3 353
LO-st. 40.6 47.6 10.2 1.6 500
SO1-st. 42.1 42.3 13.1 2.5 475
SO2-st. 56.4 32.4 10.0 1.2 500
GPB-st. 49.4 40.6 8.8 1.2 409
Totaal studenten 46.5 40.6 11.1 1.7 2237

Naar studieplezier (tabel 12) stellen we geen significante verschillen vast
tussen de twee cohorten van gediplomeerden. Wel blijken de
gediplomeerden gemiddeld iets positiever te staan ten aanzien van hun
secundaire schoolcarrière dan de eerstejaarsstudenten. De verschillen zijn
echter niet zo bijzonder groot en zouden ook kunnen te wijten zijn aan het
retrospectieve karakter van de vraag. Voor de gediplomeerden ligt het
secundair onderwijs al iets minder fris in het geheugen en zij zullen wellicht
in hun beoordeling ervan de vergelijking maken met hun loopbaan in het
hoger onderwijs wat tot andere beoordelingen kan leiden.

Ook bij de gediplomeerden kunnen we stellen dat alle groepen vrij
gemotiveerde studenten waren tijdens het secundair onderwijs. Net als bij
de eerstejaarsstudenten genoten de personen uit de academische
lerarenopleiding nog net iets meer van het secundaire schoolleven.
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Tenslotte werden ook hier geen significante verschillen gevonden naar
tewerkstellingssector.

TABEL 6.12 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ‘HOE GRAAG GING MEN NAAR SCHOOL IN

SECUNDAIR ONDERWIJS?’ NAAR COHORTE VAN AFSTUDEREN EN LERARENOPLEIDING

(PERCENTAGES)

helemaal
niet

graag

eerder
niet

graag

tussenin Eerder
graag

heel
graag

Gem.
Score 
 Op 5

N

KO-01 3.1 6.6 18.4 49.9 22.1 3.81 425
LO-01 2.9 5.2 21.7 49.1 21.0 3.80 442
SO1-01 2.0 6.3 15.7 51.0 24.9 3.90 394
SO2-01 1.6 6.8 15.3 44.6 31.7 3.98 426
GPB-01 3.2 9.2 17.7 41.9 27.9 3.82 401
Totaal 2001 2.6 6.8 17.8 47.3 25.5 3.86 2088
KO-97 2.9 7.2 28.0 40.9 21.1 3.70 279
LO-97 3.2 7.6 23.1 45.9 20.3 3.72 316
SO1-97 1.4 8.2 18.6 47.7 24.0 3.85 279
SO2-97 0.8 5.5 14.5 47.1 32.1 4.04 365
GPB-97 1.8 6.4 24.0 42.4 25.4 3.83 283
Totaal 1997 2.0 6.9 21.3 44.9 24.9 3.84 1522
KO-st. 5.4 9.7 22.7 38.6 23.6 3.63 352
LO-st. 5.6 8.4 23.7 42.0 20.3 3.63 502
SO1-st. 4.4 10.2 23.8 42.0 19.6 3.62 479
SO2-st. 4.4 8.4 17.1 43.6 26.5 3.79 502
GPB-st. 3.1 6.5 26.6 41.1 22.7 3.74 414
Totaal studenten 4.6 8.6 22.6 41.7 22.5 3.69 2249

De gediplomeerden bevroegen we niet zo gedetailleerd over hun
schoolloopbaan in het secundair onderwijs als we dit bij de studenten
deden. Het leek ons weinig betrouwbaar de secundaire schoolloopbaan zo
gedetailleerd te bevragen. Wel konden we voor deze cohorten, tenminste
wanneer ze in het reguliere dagonderwijs afstudeerden, nagaan of ze tijdens
hun secundaire schoolloopbaan een of meerdere jaren achterstand hadden
opgelopen. We beperken de analyses daarom tot de personen die het
secundair onderwijs voltooid hebben (6e of 7e jaar) en dit in het voltijdse of
deeltijdse dagonderwijs. Bij de studenten had 80% nooit een jaar moeten
overdoen in het secundair onderwijs. Dit percentage ligt iets hoger voor de
afgestudeerden van 2001, maar is hetzelfde voor de afgestudeerden van
1997. Bissen in het secundair onderwijs betekent bijgevolg niet dat men
minder kans maakt om de lerarenopleiding tot een goed einde te volbrengen.
Personen die gebist hebben in het secundair onderwijs, treft men het minst
aan in de academische lerarenopleidingen (SO2). En ook bij de onderwijzers
voor het lager onderwijs treft men minder bissers aan.
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TABEL 6.13 SCHOOLLOOPBAAN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ACHTERSTAND OPGELOPEN IN SECUNDAIR

ONDERWIJS NAAR COHORTE VAN AFSTUDEREN EN LERARENOPLEIDING (PERCENTAGES)

Geen achterstand
opgelopen

Achterstand
opgelopen

N

KO-01 81.4 18.6 419
LO-01 88.9 11.1 442
SO1-01 81.7 18.3 393
SO2-01 93.6 6.4 425
GPB-01 75.2 24.8 339
Totaal 2001 84.6 15.4 2018
KO-97 73.4 26.6 271
LO-97 80.8 19.2 312
SO1-97 76.9 23.1 277
SO2-97 94.2 5.8 365
GPB-97 70.3 29.7 239
Totaal 1997 80.3 19.7 1464

6.2.2 Schoolloopbaan in het hoger onderwijs

Relevanter wellicht voor de groep van afgestudeerden is te kijken naar hun
onderwijsloopbaan in het hoger onderwijs. Ten eerste keken we bij de
gediplomeerden naar het aantal keer dat zij een jaar moesten overdoen in
het hoger onderwijs. Bij de eerstejaarsstudenten had 65% nog nooit een jaar
moeten overdoen in het hoger onderwijs. Tot deze 65% rekenen we zowel de
personen die onmiddellijk na het secundair onderwijs aan hun
lerarenopleiding begonnen zijn als personen die reeds een andere opleiding
hoger onderwijs tot een goed einde volbrachten en voor deze opleiding elk
jaar geslaagd waren. Bij de afgestudeerden ligt dat percentage iets lager,
respectievelijk 62% bij de afgestudeerden van 2001 en 60% bij de
afgestudeerden van 1997. Dit is ook vrij logisch.

TABEL 6.14 AANTAL KEER GEBUISD IN HOGER ONDERWIJS NAAR COHORTE VAN AFSTUDEREN

Studenten Cohorte
2001

Cohorte
1997

Aantal % Aantal % Aantal %
0 keer 1459 65.1 1248 61.7 886 60.0
1 keer 591 26.4 580 28.7 425 28.8
2 keer 157 7.0 166 8.2 129 8.7
3 keer 25 1.1 25 1.2 28 1.9
4 keer 6 0.3 3 0.1 7 0.5
5 keer 2 0.1 1 0.0 2 0.1
Totaal 2240 100.0 2023 100.0 1477 100.0

Na het voltooien van een initiële lerarenopleiding kan men starten aan een
voortgezette lerarenopleiding. In deze voortgezette lerarenopleidingen
worden twee soorten onderscheiden. Ten eerste zijn er de voortgezette
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lerarenopleidingen die gericht zijn op het behalen van een bijkomende graad
(bijvoorbeeld een kleuteronderwijzer die wil lesgeven in het lager onderwijs).
Daarnaast zijn er de voortgezette lerarenopleidingen die gericht zijn op het
verdiepen van en/of zich specialiseren in basiscompetenties die verworven
werden tijdens de initiële lerarenopleiding (bvb. de voortgezette
lerarenopleiding intercultureel onderwijs). Deze voortgezette
lerarenopleidingen kregen ook vorm in het decreet van 1996 betreffende de
lerarenopleidingen.

Van de afgestudeerden uit 1997 heeft reeds 11% een voortgezette
lerarenopleiding of een andere pedagogische opleiding (bvb. licentie
pedagogie na het beëindigen van een opleiding op hogeschool) voltooid. Dit
percentage ligt iets hoger dan bij de afgestudeerden van 2001 waar 9% reeds
een voortgezette lerarenopleiding voltooid heeft. Dit verschil is toe te
schrijven aan het feit dat van de pas afgestudeerden op het moment van de
bevraging meerdere personen nog een voortgezette lerarenopleiding volgden.
Een aantal van de voortgezette lerarenopleidingen kan men immers spreiden
over twee deeltijdse studiejaren en niet iedereen begint onmiddellijk na
afstuderen aan een voortgezette lerarenopleiding. 

TABEL 6.15 SCHOOLLOOPBAAN HOGER ONDERWIJS: VOLTOOIEN VAN VOORTGEZETTE

LERARENOPLEIDINGEN NAAR COHORTE VAN AFSTUDEREN EN TYPE LERARENOPLEIDING

(PERCENTAGES)

Heeft men reeds een voortgezette lerarenopleiding voltooid?
Ja Neen N

KO-01 16.4 83.6 428
LO-01 7.4 92.6 446
SO1-01 11.3 88.7 397
SO2-01 4.2 95.8 425
GPB-01 5.1 94.9 391
Totaal 2001 8.9 91.1 2087
KO-97 15.8 84.2 284
LO-97 23.0 77.0 313
SO1-97 8.2 91.8 281
SO2-97 2.2 97.8 367
GPB-97 9.0 91.0 278
Totaal 1997 11.4 88.6 1523

In paragraaf 5.2.1 werd reeds vastgesteld dat van de afgestudeerden van de
lerarenopleiding uit 2001 3,6% nog verder studeerde op het moment van de
bevraging tegenover slechts 0,7% voor de afgestudeerden van 1997. Daarbij
ging het uitsluitend om de personen die als voltijds student waren
ingeschreven. In totaal volgde evenwel nog 6,9% van de personen
afgestudeerd in 2001 een opleiding op het niveau van hoger onderwijs
tijdens het academiejaar 2002-2003. Bij de afgestudeerden van 1997 volgt
echter maar 2,6% nog een opleiding op het niveau van hoger onderwijs.
Deze opleidingen kunnen uiteraard van allerlei aard zijn. 3,6% van de
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gediplomeerden uit 2001 volgt tijdens het academiejaar 2002-2003 een
voortgezette lerarenopleiding of een andere pedagogische opleiding (bvb.
pedagogische wetenschappen op universitair niveau). Van de
gediplomeerden volgde in 2002-2003 nog 1,6% een voortgezette
lerarenopleiding of een andere pedagogische opleiding.

De meest volledige data vormen dus de gegevens van de gediplomeerden van
1997. Daarbij stellen we vast dat de onderwijzers voor het lager onderwijs
het meest gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om een voortgezette
lerarenopleiding te volgen. Bijna een kwart van hen heeft reeds een
voortgezette lerarenopleiding gevolgd. Van de kleuteronderwijzers heeft 16%
reeds een voortgezette lerarenopleiding gevolgd. De personen met een
diploma voor het secundair onderwijs groep 2 volgden het minst een
voortgezette lerarenopleiding. Voor hen bestaat dan ook enkel de
mogelijkheid een voortgezette lerarenopleiding te volgen die gericht is op het
verdiepen van en/of specialiseren in basiscompetenties die werden
verworven tijdens de initiële lerarenopleiding (basiseducatie, muzische
vorming, buitengewoon onderwijs, intercultureel onderwijs en
zorgverbreding en remediërend leren). De voortgezette lerarenopleidingen
gericht op het behalen van een bijkomende graad, richten zich uitsluitend
tot de afgestudeerden van de opleidingen op het niveau van hoger onderwijs
buiten de universiteit van 1 cyclus.

De voortgezette lerarenopleiding voor het buitengewoon onderwijs kent het
meeste succes bij de gediplomeerde leerkrachten. Verder volgen ook heel
wat kleuteronderwijzers een voortgezette lerarenopleiding voor het lager
onderwijs.
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TABEL 6.16 SCHOOLLOOPBAAN HOGER ONDERWIJS: SOORTEN VOORTGEZETTE LERARENOPLEIDINGEN

NAAR COHORTE VAN AFSTUDEREN

2001 1997
Aantal % Aantal %

Voortgezette lerarenopleidingen voor het
behalen van een bijkomende graad
VLO kleuteronderwijs 1 0.0 0 0.0
VLO lager onderwijs 32 1.5 20 1.3
VLO algemene vakken in het 1e leerjaar B van het
secundair onderwijs en beroepsvoorbereidend
leerjaar

13 0.6 7 0.5

VLO van academisch niveau (ILAN) voor secundair
onderwijs groep 2

16 0.8 14 0.9

VLO lichamelijke opvoeding 6 0.3 3 0.2
VLO niet confessionele zedenleer 5 0.2 12 0.8
VLO godsdienst 8 0.4 23 1.5
VLO voor de bijkomende uitdieping van een
opleidingseenheid of voor Duits of chemie

9 0.4 2 0.1

Voorgezette lerarenopleidingen voor verdiepen
en/of specialiseren in basiscompetenties
VLO basiseducatie 4 0.2 3 0.2
VLO buitengewoon onderwijs 57 2.7 70 4.6
VLO intercultureel onderwijs 2 0.1 5 0.3
VLO zorgverbreding en remediërend leren 6 0.3 14 0.9
Een andere pedagogische opleiding 37 1.8 28 1.8
Algemeen 186 8.9 173 11.4

6.3 Visie op onderwijs

In hoofdstuk 2 keken we reeds naar de visie op onderwijs bij de
eerstejaarsstudenten. Deze studenten stonden echter nog aan het begin van
hun onderwijscarrière. Hun opleiding is nog maar net gestart en wellicht
zullen een aantal onder hen de opleiding nooit voltooien. Bij hen die de
opleiding wel tot een goed einde volbrengen, zullen verschillende factoren en
personen hun visie op onderwijs verder vorm geven. Zo zijn er in de eerste
plaats de docenten die de studenten zullen trachten de kunst tot het
onderwijzen bij te brengen. Daarnaast zullen ook de eerste stappen in het
onderwijs en de contacten aldaar met medecollega’s, directies en leerlingen
medebepalend zijn in de visie die men ontwikkelt ten overstaan van het
onderwijzen.

De eerstejaarsstudenten scoorden gemiddeld 78 punten op 100 op de schaal
die we ontwikkelden om de persoonsgerichtheid in kaart te brengen. Op de
schaal voor vakgerichtheid scoorden ze gemiddeld 48 op 100. De
gediplomeerden scoren net iets hoger op de schaal voor
persoonsgerichtheid, met name 81 op 100, en net iets lager op de schaal
voor vakgerichtheid, met name 46 op 100. Tussen de twee cohorten van
afgestudeerden zijn er geen significante verschillen.
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TABEL 6.17 VISIES OP ONDERWIJS: GEMIDDELDE SCORES OP DE SCHALEN PERSOONSGERICHTHEID EN

VAKGERICHTHEID NAAR COHORTE VAN AFSTUDEREN 

Persoons-
gerichtheid

(somschaal 0-100)

Vak-
gerichtheid

(somschaal 0-100)

N

Afgestudeerden 2001 81.01 44.92 2095
Afgestudeerden 1997 79.90 46.63 1515
Totale groep 80.54 45.64 3610
N 3611 3611
F (df) 9.311 (1) 14.504 (1)
Sign. 0.002 0.000
Eta 0.051 0.063

Tussen de verschillende tewerkstellingssectoren doen er zich wel
significante verschillen voor. We maken daarbij een onderscheid tussen:

- Personen die altijd in het onderwijs gewerkt hebben,

- De zij-instromers: personen die eerst buiten het onderwijs gewerkt
hebben en op het moment van de bevraging in het onderwijs werkten,

- Personen die nooit in het onderwijs gewerkt hebben,

- De uitstromers: personen die vroeger in het onderwijs gewerkt hebben en
op het moment van de bevraging elders werkten.

 

Zoals uit tabel 18 blijkt is daarbij vooral de huidige tewerkstelling relevant.
Personen die in het onderwijs werken, zowel degenen die altijd in het
onderwijs gewerkt hebben als de zij-instromers, scoren gemiddeld hoger op
de schaal voor persoonsgerichtheid en gemiddeld lager op de schaal voor
vakgerichtheid. In een onderwijssysteem dat meer en meer de klemtoon legt
op persoonsgerichtheid en minder op vakgerichtheid, zullen zij zich wellicht
beter thuis voelen. Zij ondersteunen meer deze onderwijsprincipes dan
personen die elders tewerkgesteld zijn.
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TABEL 6.18 VISIES OP ONDERWIJS: GEMIDDELDE SCORES OP DE SCHALEN PERSOONSGERICHTHEID EN

VAKGERICHTHEID NAAR TEWERKSTELLINGSSECTOR

Persoons-
gerichtheid

(somschaal 0-100)

Vak-
gerichtheid

(somschaal 0-100)

N

Altijd in onderwijs gewerkt 81.96 44.36 2210
Zij-instromers (eerst elders tewerkgesteld) 80.72 45.49 426
Nooit in onderwijs gewerkt 76.18 49.23 607
Vroeger in onderwijs gewerkt, nu elders 78.74 49.74 196
Totale groep 80.60 45.66 3439
N 3439 3439
F (df) 50.572 (1) 28.321 (1)
Sign. 0.000 0.000
Eta 0.206 0.155

Ter illustratie geven we hieronder de frequentieverdelingen voor de items
van de schalen voor persoonsgerichtheid en vakgerichtheid naar sector van
tewerkstelling. Zowat elke uitspraak van de schaal omtrent
persooonsgerichtheid kan op meer beaming rekenen bij personen die in het
onderwijs tewerkgesteld zijn. Items die vooral meer op instemming kunnen
rekenen zijn ‘voor een leraar is het belangrijk persoonlijk iets voor leerlingen te
betekenen’ , ‘leraren en leerlingen moeten op school vooral zichzelf kunnen
zijn’ en ‘het meest bevredigende van het leraarschap is de omgang met
jongeren’. Alleen met het item ‘het is belangrijk dat je werk bijdraagt tot je
eigen persoonlijke groei’ wordt lichtjes meer ingestemd door de personen die
buiten het onderwijs tewerkgesteld zijn. De gediplomeerden uit de
lerarenopleidingen die elders werken, blijken nog wel sterk intrinsiek
georiënteerd te zijn in hun jobkeuze, maar het werken met jongeren blijkt
hen minder te liggen.
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TABEL 6.19 PERSOONSGERICHTHEID: FREQUENTIEVERDELINGEN NAAR TEWERKSTELLINGSSECTOR (IN

PERCENTAGES)

In onderwijs Buiten onderwijs
Items - -/+ + M - -/+ + M
De belangrijkste taak als leraar is jongeren te
begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

2.6 15.0 82.4 1.6 4.2 16.8 78.9 2.6

Als leraar moet je een confrontatie met jezelf niet
uit de weg gaan.

2.1 12.8 85.1 1.3 1.9 14.8 83.3 2.4

Als leerlingen met persoonlijke problemen bij
een leerkracht komen, dan moet de leerkracht
daar tijd voor maken.

0.5 3.4 96.1 1.5 0.5 6.2 93.3 2.6

Voor een leraar is het belangrijk persoonlijk iets
voor leerlingen te betekenen.

2.3 17.9 79.8 1.4 5.2 27.6 67.2 2.3

Het is bevredigend om aan de opvoeding van
jongeren te kunnen meewerken.

0.7 6.1 93.2 1.2 1.1 10.0 88.9 2.7

De relatie tussen leraar en leerling moet
gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen.

0.2 4.8 95.0 1.2 1.1 10.1 88.8 2.3

Ik vind het boeiend te zien hoe kinderen zich in
de loop der jaren ontwikkelen.

0.4 3.6 96.0 1.5 1.1 9.0 89.9 2.8

Leraren en leerlingen moeten op school vooral
zichzelf kunnen zijn.

0.4 3.6 96.0 1.5 1.5 17.4 81.1 2.8

Het meest bevredigende van het leraarschap is
de omgang met jongeren.

2.3 21.3 76.3 2.4 5.1 36.8 58.1 3.2

Het is belangrijk dat je werk bijdraagt tot je
eigen persoonlijke groei.

1.6 16.8 81.6 1.5 0.9 15.7 83.4 2.4

- (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord

Wat de uitspraken met betrekking tot de vakgerichtheid betreft, stellen we
net het omgekeerde vast. Elk van deze uitspraken kent meer voorstanders
bij de respondenten die buiten het onderwijs werken. Zo vindt bijvoorbeeld
bij de personen die in het onderwijs tewerk gesteld zijn 23% dat de
belangrijkste taak van een leraar erin bestaat leerlingen een vak bij te
brengen. Bij de personen die elders tewerkgesteld zijn gaat maar liefst
40,5% akkoord met deze uitspraak. 

TABEL 6.20 VAKGERICHTHEID: FREQUENTIEVERDELINGEN NAAR TEWERKSTELLINGSSECTOR (IN

PERCENTAGES)

In onderwijs Buiten onderwijs
Items - -/+ + M - -/+ + M
Leerlingen hebben met de persoonlijke
opvattingen van leraren niets te maken.

43.9 40.6 15.5 2.8 44.8 37.6 17.6 3.2

Als leraar moet je ernaar streven altijd zo
rationeel mogelijk te handelen.

20.0 31.1 48.8 2.6 18.9 28.2 52.9 3.0

Ik vind dat er een zekere afstand dient te zijn
tussen leraar en leerling.

20.3 30.5 49.2 1.7 12.1 26.8 61.1 2.8

Ik vind dat veel leraren een overdreven begrip
tonen voor het gedrag van bepaalde leerlingen. 

45.6 37.5 16.9 1.7 38.8 44.0 17.2 3.2

Als leraar moet je je emoties niet tonen. 71.5 20.1 8.4 1.5 56.8 28.4 14.8 3.2
De belangrijkste taak als leraar is leerlingen een
vak bij te brengen.

45.2 31.6 23.2 2.2 27.9 31.6 40.5 3.0

Het is belangrijker dat leerlingen goede
resultaten boeken, dan dat ze de leraar aardig
vinden.

71.5 20.1 8.4 1.5 56.8 28.4 14.8 3.2

Voor een leerkracht is vakkennis belangrijker
dan kennis van de didactiek en psychologie.

52.5 37.0 10.6 2.3 52.1 35.3 12.6 2.8

Als ze de kans krijgen, zullen leerlingen altijd een
loopje met de leraar nemen.

43.7 36.0 20.4 2.3 39.5 35.5 25.1 3.0

- (helemaal) niet akkoord, -/+ tussen beide, + (helemaal) akkoord
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Tenslotte zijn er ook significante verschillen bij de afgestudeerden naar het
type lerarenopleiding dat men gevolgd heeft. De persoonsgerichte
benadering kan op de meeste steun rekenen bij de kleuteronderwijzers en
de onderwijzers. Een vakgerichte benadering daarentegen kan bij deze twee
leraarsgroepen de meeste kritiek verwachten. Deze twee leraarsgroepen
onderscheiden zich meteen ook het sterkst van de rest.

TABEL 6.21 VISIES OP ONDERWIJS: GEMIDDELDE SCORES OP DE SCHALEN PERSOONSGERICHTHEID EN

VAKGERICHTHEID NAAR TYPE LERARENOPLEIDING

Persoons-
gerichteid

(somschaal 0-100)

Vak-
gerichtheid

(somschaal 0-100)

N

Kleuteronderwijs 84.51 39.22 709
Lager onderwijs 83.56 40.00 760
Secundair onderwijs groep 1 79.01 49.22 673
Secundair onderwijs groep 2 77.69 47.68 794
GPB, secundair onderwijs groep 3 77.68 52.74 675
Totale groep 80.54 45.64 3611
N 3611 3611
F (df) 72.604 (1) 164.891 (1)
Sign. 0.000 0.000
Eta 0.273 0.393

In bovenstaande tabellen hebben we steeds bivariaat gewerkt. In de tabellen
die volgen, gingen we multivariaat tewerk waarin de onafhankelijke
variabelen ook tegen elkaar worden afgewogen. Na controle voor het jaar van
afstuderen en de opleiding die men gevolgd heeft, blijkt in deze modellen de
tewerkstellingssector niet of nauwelijks nog significant. Enkel wat betreft de
persoonsgerichtheid onderscheiden de personen die nooit in het onderwijs
gewerkt hebben zich nog significant van de personen die altijd in het
onderwijs gewerkt hebben.
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TABEL 6.22 VISIES OP ONDERWIJS: PERSOONSGERICHTHEID NAARGELANG COHORTE VAN AFSTUDEREN,

TYPE LERARENOPLEIDING EN TEWERKSTELLINGSSECTOR (MULTIVARIATE REGRESSIE)

B Std. Error Beta t Sig.
Constante 84.311 0.463 182.197 0.000
Cohorte 2001 (t.o.v. coh. 1997) 0.851 0.355 0.039 2.396 0.017
diploma t.o.v. kleuteronderwijzers
ILO lager onderwijs -1.138 0.548 -0.044 -2.076 0.038
ILO SO1 -5.078 0.572 -0.183 -8.874 0.000
ILO SO2 -5.822 0.576 -0.224 -10.107 0.000
GPB-opleiding, SO3 -5.698 0.588 -0.209 -9.691 0.000
t.o.v. altijd gewerkt in onderwijs
Zij-instromer -0.406 0.551 -0.012 -0.736 0.462
Nooit in onderwijs gewerkt -3.178 0.523 -0.113 -6.077 0.000
Vroeger in onderwijs gewerkt, nu
elders

-1.184 0.782 -0.026 -1.514 0.130

R²= 0.089

TABEL 6.23 VISIES OP ONDERWIJS: VAKGERICHTHEID NAARGELANG COHORTE VAN AFSTUDEREN, TYPE

LERARENOPLEIDING EN TEWERKSTELLINGSSECTOR (MULTIVARIATE REGRESSIE)

B Std. Error Beta t Sig.
Constante 40.024 0.554 72.304 0.000
Cohorte 2001 (t.o.v. coh. 1997) -1.383 0.425 -0.051 -3.257 0.001
diploma t.o.v. kleuteronderwijzers
ILO lager onderwijs 0.857 0.656 0.026 1.307 0.191
ILO SO1 10.157 0.684 0.294 14.846 0.000
ILO SO2 8.312 0.689 0.257 12.068 0.000
GPB-opleiding, SO3 13.635 0.704 0.402 19.379 0.000
t.o.v. altijd gewerkt in onderwijs
Zij-instromer -0.429 0.659 -0.011 -0.651 0.515
Nooit in onderwijs gewerkt -0.324 0.625 -0.009 -0.518 0.605
Vroeger in onderwijs gewerkt, nu
elders

1.882 0.937 0.033 2.008 0.045

R²= 0.162

6.4 Lidmaatschap verenigingen 

Bij de studenten noteerden we dat 70% actief lid of organiserend lid was van
tenminste één organisatie. De gediplomeerden doen het even goed: 69% van
hen is actief of organiserend lid van tenminste één organisatie. Dit is net als
bij de studenten hoger dan wat we bij de Vlamingen van die leeftijdsgroep
vaststellen. Bij 18- tot 35-jarigen vond men dat 54% lid is van een
vereniging (Eisendrath, 2001a, 2001b; Elchardus, Huyse & Hooghe, 2000).
Bij deze gediplomeerden doen er zich geen verschillen voor naargelang de
tewerkstellingssector. Personen tewerk gesteld buiten de onderwijssector
nemen in dezelfde mate deel aan het verenigingsleven als personen
tewerkgesteld in de onderwijssector.
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In de tabellen hieronder bekijken we de participatie in de verschillende
soorten organisaties die we de respondenten voorlegden. Voor wat betreft de
eerder op ontspanning georiënteerde organisaties (bv. jeugdorganisaties,
sportorganisaties) zien we dat het percentage leden voor de cohorte van
1997 lager ligt. Dit heeft uiteraard te maken met het stijgend aantal
verplichtingen dat men kent naarmate men ouder wordt. Gezin en werk
gaan op dat moment een meer centrale plaats innemen en dit ten koste van
de vrijetijdsbestedingen. Tussen personen tewerkgesteld in het onderwijs en
personen die buiten het onderwijs tewerkgesteld zijn, constateren we niet
echt grote verschillen. Alleen het percentage vakbondsleden lijkt gevoelig
hoger te liggen bij personen tewerkgesteld in het onderwijs.

TABEL 6.24 LIDMAATSCHAP VAN VERENIGINGEN: PERCENTAGES ACTIEVE/ORGANISERENDE LEDEN VOOR

VERSCHILLENDE SOORTEN VERENIGINGEN NAAR COHORTE VAN AFSTUDEREN EN

TEWERKSTELLINGSSECTOR (PERCENTAGES)

Niet in onderwijs tewerkgesteld
Sociale Politieke Jeugd Sport culturele Jeugdh. Vrijwill. Wijk Hobby Vakbond

2001 14.6 2.4 17.0 41.7 14.3 6.2 9.4 4.7 10.1 5.4
1997 9.9 1.8 9.3 37.6 16.5 4.8 9.6 6.3 8.3 4.8

In onderwijs tewerkgesteld
Sociale Politieke Jeugd Sport culturele Jeugdh. Vrijwill. Wijk Hobby Vakbond

2001 8.2 1.4 19.9 41.8 18.1 5.8 11.9 4.4 8.3 9.6
1997 9.1 0.9 12.4 39.4 16.7 4.7 9.7 7.0 10.6 9.6

6.5 Tussentijdse conclusies

In dit hoofdstuk beschreven we het profiel van de gediplomeerde
leerkrachten. Zoals ook wel werd verwacht, vinden we grotendeels dezelfde
elementen terug als bij de eerstejaarsstudenten. We overlopen hieronder
nog even de belangrijkste resultaten.

Niet alleen kiezen vrouwen vaker voor een lerarenopleiding. Van de
personen die kiezen voor een lerarenopleiding, brengen de vrouwen ook nog
vaker dan de mannen deze opleiding tot een goed einde. Bovendien stellen
we bij de gediplomeerden vast dat vrouwen sneller kiezen voor een job in het
onderwijs. De GPB-opleiding en de opleiding voor secundair onderwijs groep
2 vormen hierop uitzonderingen; mannen stromen hier vaker door naar een
job in het onderwijs. 

Van onderwijs wordt gesteld dat het de ideale job vormt om gezin en arbeid
op elkaar af te stemmen. Onze bevraging gebeurde evenwel bij vrij recent
afgestudeerde personen, waardoor we niet echt konden nagaan of personen
tewerkgesteld in het onderwijs vaker kinderen hebben dan personen elders
tewerkgesteld. 
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Naar sociale achtergrond, vinden we dezelfde verbanden terug als bij de
eerstejaarsstudenten. Bij de gediplomeerden die in het onderwijs
tewerkgesteld zijn stellen we eveneens vast dat de meeste respondenten (40
à 42%) een vader en een moeder hebben met een diploma van het secundair
onderwijs. En ook hier hebben universitair gediplomeerden de hoogst
opgeleide ouders. Verder stelden we vast dat wanneer veel familieleden in
het onderwijs tewerkgesteld zijn men misschien wel sneller voor een
lerarenopleiding zal kiezen, maar dat dit niet meer garantie biedt dat men na
het behalen van het diploma ook effectief in het onderwijs zal stappen.

De instroom van allochtone studenten in de lerarenopleidingen lag zeer laag.
Bij de gediplomeerden stellen we vast dat het percentage allochtonen nog
verder gedaald is. Van de gediplomeerden stromen de allochtonen wel even
veel door naar een job in het onderwijs. 

Wat betreft hun schoolloopbaan in het secundair onderwijs, blijven de
verschillen tussen de vijf lerarenopleidingen bestaan. Bij de gediplomeerden
voor secundair onderwijs groep 2 heeft zowat iedereen een diploma in het
ASO behaald. Bij de kleuteronderwijzers heeft slechts een derde een
diploma uit het ASO op zak. Wel is het zo dat er bij de opleiding voor het
kleuteronderwijs een grote uitval is van studenten uit het beroepsonderwijs
is en bij de opleiding voor het lager onderwijs is er een grote uitval van
personen afkomstig uit het TSO. Ook bij de gediplomeerden stellen we vast
dat de meesten een richting gevolgd hebben in het secundair onderwijs uit
de domeinen algemeen secundair onderwijs, personenzorg of handel.
Tenslotte wat betreft het bisgedrag in het secundair onderwijs, stellen we
vast dat bissen in het secundair onderwijs niet leidt tot meer kans op falen
in de lerarenopleiding.

Van de gediplomeerden uit 1997 heeft 11% een voortgezette lerarenopleiding
of andere pedagogische opleiding op het niveau van hoger onderwijs
voltooid. Van de gediplomeerden uit 2001 heeft reeds 9% een voortgezette
lerarenopleiding of andere pedagogische opleiding voltooid. Bij deze laatste
zijn er evenwel nog meer personen bezig aan een voortgezette
lerarenopleiding. Voortgezette lerarenopleidingen kennen het minst succes
bij afgestudeerden voor het secundair onderwijs groep 2. De opleidingen die
het meest succes kennen zijn deze voor het buitengewoon onderwijs.

Gediplomeerden zijn in hun benadering naar onderwijs iets meer
persoonsgericht en iets minder vakgericht dan pas beginnende studenten.
Gediplomeerden die in het onderwijs terecht komen, onderscheiden zich
bovendien duidelijk van personen die buiten het onderwijs tewerkgesteld
zijn. Zij die in het onderwijs werken zijn meer persoonsgericht en minder
vakgericht dan personen die buiten het onderwijs werken. Verder zijn er ook
significante verschillen naar type lerarenopleiding die men gevolgd heeft.
Kleuteronderwijzers en onderwijzers voor het lager onderwijs onderscheiden
zich sterk van de anderen: zij stellen zich het meest persoonsgericht en het
minst vakgericht op.
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Tenslotte stellen we ook bij de gediplomeerden vast dat zij zeer actief
deelnemen aan het verenigingsleven. Er doen zich evenwel geen significante
verschillen voor tussen de personen die werken in en die werken buiten het
onderwijs.
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HOOFDSTUK 7. 
HET LERARENBEROEP GEWIKT EN GEWOGEN

7.1 Operationalisering van het matchingmodel

Dit hoofstuk gaat dieper in op een aantal processen die van belang zijn bij
de uiteindelijke beslissing om al dan niet in het lerarenberoep te stappen na
het afstuderen. Niet alleen de beslissing om direct na het afstuderen al dan
niet in het onderwijs te stappen is belangrijk in dit onderzoek, maar ook de
beslissing om in het lerarenberoep te blijven.

7.1.1 De beslissing om in te stappen in het lerarenberoep

De processen zullen zoals eerder al een paar keer werd aangehaald, vooral
vanuit de matchingtheorie worden bekeken. Bij matching komt het kiezen
van een beroep neer op een steeds opnieuw beoordelen van beroepen en
bekijken of deze voldoende passen bij het individu (Spijkerman, 1994). Twee
zaken zijn dus belangrijk in het model, namelijk het profiel van het individu
en het profiel van de job waarvoor men al dan niet kiest.

Het profiel van de lerarenjob werd in kaart gebracht via de perceptie ervan,
wat werd geoperationaliseerd via de beoordeling van de aantrekkelijkheid
van het lerarenberoep en de beoordeling van de zwaarte van het beroep. Het
gaat dus om een perceptie door de respondenten, en deze is vrij subjectief.
Niettemin zegt deze perceptie iets over de manier waarop men de functie van
leraar inschat, en is deze inschatting zeer belangrijk bij het matchen van het
eigen profiel of zelfbeeld met het profiel van het beroep: het is immers niet
het werkelijk beeld dat men heeft van een bepaald beroep, maar het beeld
dat de afgestudeerde heeft van het beroep dat van belang is.

Het zelfbeeld van de afgestudeerden wordt dan weer in kaart gebracht via de
persoonlijke behoeften, interesses en waarden die men heeft en die men
denkt te verwezenlijken in een bepaald beroep. In dit onderzoek wordt dit
via de arbeidsoriëntaties en de loopbaanankers van de respondenten
afgetoetst. Arbeidsoriëntaties verwijzen naar de motieven waarom iemand
gaat werken, en peilen naar de verwachtingen die mensen ten aanzien van
arbeid koesteren. Met andere woorden, ze refereren naar aspecten die men
belangrijk vindt in hun werk. Ook loopbaanankers peilen naar deze
aspecten, maar ze verschillen van arbeidsoriëntaties in die zin dat ze
verwijzen naar criteria op basis waarvan men belangrijke
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loopbaanbeslissingen heeft genomen in het verleden of nog zal nemen in de
toekomst. Het concept van de loopbaanankers werd ontwikkeld door Schein
(1978), en hij definieerde het als iemands zelfbeeld over zijn/haar talenten
en bekwaamheden, over zijn/haar waarden, en meest belangrijk over
zijn/haar motieven en behoeften. Het loopbaananker van iemand geeft dus
een indicatie van de noden van deze persoon of van de doelstelling die men
wil bereiken in zijn/haar loopbaan wat meestal overeenkomt met wat deze
persoon belangrijk vindt en met datgene waar deze persoon goed in is (Van
den Brande, 2002). Daarbij moet worden opgemerkt dat arbeidsoriëntaties
en loopbaanankers los kunnen staan van de huidige werksituatie waarin
men zich bevindt. Deze persoonlijke behoeften, interesses en waarden
vormen uiteraard een cruciaal element bij het opmaken van het eigen profiel
of zelfbeeld.

Deze opvattingen zijn uiteraard niet statisch en kunnen veranderen over de
tijd, bijvoorbeeld ten gevolge van ervaringen in vorige jobs. Pas
afgestudeerden hebben nog niet zoveel werkervaring in (en eventueel ook
buiten) het onderwijs. Men zou de lerarenopleiding, en dan vooral de
tevredenheid over deze opleidingen, kunnen beschouwen als een proxy voor
deze ervaring binnen in het onderwijs. Dit is niet geheel onlogisch,
aangezien studenten van de lerarenopleiding ook wel tijdens hun opleiding
via stages een zicht zullen krijgen op het lerarenberoep. Vandaar dat in dit
deel ook wordt ingegaan op de tevredenheid over deze opleiding. Daarbij zal
ook de motivatie voor de keuze voor de lerarenopleiding onder de loep
worden genomen.

Uit de confrontatie van al deze elementen komt dan uiteindelijk de
beslissing om al dan niet in het lerarenberoep te stappen. Figuur 1 stelt dit
matchingproces nog eens schematisch voor.
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Figuur 7.1 MATCHINGPROCES: ESSENTIËLE VARIABELEN

Zelfbeeld:
arbeidsoriëntatie

en
loopbaanankers

Vorige
ervaringen:
opleiding

Instap in het
lerarenberoep

Profiel van het
beroep: perceptie

van de
aantrekkelijkheid

en zwaarte

7.1.2 Carrière-intenties van de werkenden

Om het hele keuzeproces voor de instap in het onderwijs na het afstuderen
in kaart te brengen, is het eigenlijk nodig om informatie te hebben over de
perceptie, loopbaanankers en arbeidsoriëntaties van de respondenten vlak
na het afstuderen. In onze vragenlijst hebben we echter alleen informatie
over deze aspecten op het moment van het interview, en bij een deel van de
respondenten kan dit al verschillen met hun opvattingen vlak na het
afstuderen (zeker bij de personen die al 5 jaar zijn afgestudeerd). Daarom
wordt niet alleen de keuze voor het lerarenberoep in kaart gebracht, maar
ook de carrièreintenties die de respondenten hebben: de personen die in het
onderwijs werken kunnen immers nog beslissen om al dan niet in het
onderwijs te blijven, en de personen die buiten het onderwijs werken,
kunnen de beslissing nemen om al dan niet naar het onderwijs terug te
keren.

De variabelen die deze beslissing beïnvloeden, zijn in feite dezelfde als deze
die in figuur 1 zijn weergegeven, met dit verschil dat de vorige ervaring nu
vervangen wordt door de algemene tevredenheid met de huidige job, en dat
de belissing om in het lerarenberoep te stappen gewijzigd wordt door de
variabele ‘carrière-intenties’.

De tevredenheid met de huidige job zal uitgebreid in kaart worden gebracht,
omdat het beleidsmatig sowieso interessant is om de jobtevredenheid van
beginnende leerkrachten te meten. Aspecten die in de jobtevredenheid
worden opgenomen zijn:

− feitelijke jobtevredenheid;
− tevredenheid met het personeelsbeleid van de school of organisatie waar

men werkt;
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− werkbeleving, gemeten aan de hand van de mate waarin men de job kan
combineren met het persoonlijk en familiaal leven, het gevoelen van
burn-out, betrokkenheid, jobzekerheid, employability en gepercipieerde
arbeidsmarktpositie.

7.1.3 Structuur van het hoofdstuk en wijze van rapportering

Het hoofdstuk valt uiteen in een aantal delen, en dit volgens het schema van
figuur 1. Het eerste deel behandelt de perceptie van de respondenten van
het lerarenberoep. Vervolgens komt in het tweede deel het zelfbeeld van de
respondenten aan bod, met name de arbeidsoriëntaties en de
loopbaanankers. Het derde deel handelt over de lerarenopleiding zelf.
Vervolgens wordt de jobtevredenheid in kaart gebracht.

De verschillende aspecten die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn gemeten
via een zogenaamde vragenbatterij: dit is een reeks van uitspraken of items
die de respondenten moesten becommentariëren (typisch op basis van een
schaal gaande van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ of andere
schalen). De items werden gegroepeerd via een factoranalyse, waardoor een
aantal onderliggende factoren in de batterij werden blootgelegd.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt begonnen met de rapportering van de
antwoordfrequenties van de respondenten op deze verschillende items,
waarbij deze items zijn gegroepeerd volgens de factoren waartoe ze behoren.
Nadien wordt verder gewerkt met scores op deze factoren: deze worden
berekend door de scores op de items die bij één factor horen, bij elkaar op te
tellen en dit te herschalen op een 100-puntenschaal. Men bekomt zodoende
voor elke factor een score gaande van 0 tot 100. Er worden gemiddelde
scores op elke factor gerapporteerd, waarbij de steekproef wordt opgesplitst
op basis van:

− carrière binnen of buiten het onderwijs: hier wordt een onderscheid
gemaakt tussen de personen die:
− altijd in het onderwijs hebben gewerkt;

− eerst buiten het onderwijs, maar nu in het onderwijs werkzaam zijn
(de zogenaamde ‘zij-instromers’);

− vroeger wel, maar nu niet meer in het onderwijs werken (de
zogenaamde ‘uitstromers’);

− nooit in het onderwijs hebben gewerkt;

− het jaar van afstuderen (1997 versus 2001);
− de richting in de lerarenopleiding (kleuteronderwijs, lager onderwijs,

secundair groep 1, secundair groep 2, GPB-opleiding).
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Bij de rapportering wordt telkens een F-test gedaan die moet nagaan of de
scores van de groepen significant van elkaar verschillen.

7.2 Perceptie van het lerarenberoep ?

7.2.1 Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep

In eerste instantie kijken we naar de aantrekkelijkheid van het
lerarenberoep. In de vragenlijst werd door de respondenten een set van
26 jobkenmerken voorgelegd en deze kenmerken moesten de respondenten
beoordelen naar hun aantrekkelijkheid in het lerarenberoep. Met andere
woorden, hoe aantrekkelijk vond men de verschillende kenmerken in het
lerarenberoep ? Het ging hier dus om een beoordeling van het
lerarenberoep, los van het feit of men nu zelf in het onderwijs stond of niet.
Via een factoranalyse, waarvan de details zijn weergegeven in een
technische bijlage, werden deze 26 kenmerken gegroepeerd in een aantal
factoren, met name:

− de jobinhoud;
− de loopbaanmogelijkheden;
− het loon;
− de combinatiemogelijkheid tussen gezin en arbeid.

Daarnaast zijn er 7 kenmerken die niet onder één van deze factoren konden
worden opgenomen, en deze worden gerapporteerd als losse items. Het gaat
om de extra-legale voordelen, de pensioenregeling, de werkzekerheid, de
verplaatsingstijd tussen werk en thuis, kansen op bij- en nascholing, het
imago van het beroep en de onderwijsvernieuwingen. Deze items blijken dus
niet hoog te laden op de verschillende factoren en zijn dus niet opgenomen
in de geconstrueerde factoren, die in de latere tabellen worden gebruikt.

Tabel 1 geeft vooreerst de 26 jobkenmerken weer – gegroepeerd volgens de
verschillende factoren – en de mate van aantrekkelijkheid die de
respondenten eraan gaven, waarbij ‘-‘ staat voor niet aantrekkelijk en ‘+’
voor aantrekkelijk. Daarbij worden de personen die in het onderwijs werken
vergeleken met de respondenten die buiten het onderwijs werken.
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TABEL 7.1 AANTREKKELIJKHEID VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
- -/+ + M - -/+ + M

Jobinhoud
De mogelijkheid tot
zelfontplooiing, persoonlijke
ontwikkeling

8.1 29.7 62.3 1.7 18.1 35.4 46.5 9.8

De autonomie/vrijheid in de job 9.1 23.9 67.0 1.7 15.6 27.4 57.1 9.0
De uitdaging in het werk 4.0 15.0 81.0 1.6 14.8 24.3 60.9 8.6
De creativiteit 2.1 10.9 87.0 1.4 7.3 20.4 72.3 8.9
De mogelijkheid tot teamwork 6.2 23.3 70.4 1.3 16.1 36.5 47.4 9.5
Het werken met
kinderen/jongeren

1.0 4.8 94.2 1.4 3.3 13.7 82.9 8.0

De contacten met ouders 13.1 38.8 48.1 2.1 15.9 45.6 38.6 8.9
De maatschappelijke bijdrage die
men kan/moet leveren

4.8 29.7 65.6 2.0 6.8 29.9 63.3 9.2

Loopbaanmogelijkheden
De promotiemogelijkheden
binnen het onderwijs (bv. een
bestuursfunctie opnemen)

59.3 35.9 4.8 2.0 50.9 41.5 7.6 8.7

De loopbaanmogelijkheden
binnen het onderwijs (bv. het
kunnen opnemen van
verschillende taken of het
kunnen veranderen van functie)

38.9 46.9 14.1 2.4 41.0 47.0 12.0 9.7

De inzetbaarheid buiten het
onderwijs

29.9 52.5 17.6 3.9 28.8 46.4 24.8 9.7

De coaching, begeleiding,
ondersteuning van leerkrachten

36.6 41.2 22.1 2.0 35.5 46.7 17.7 10.3

Loon
De hoogte van het loon 20.5 46.1 33.4 1.5 25.0 46.3 28.8 7.0
De regelmaat van de
loonsverhogingen

27.8 48.7 23.5 1.8 24.3 55.2 20.5 9.4

Het bedrag van de
loonsverhogingen

35.8 51.5 12.8 2.1 28.0 59.5 12.4 10.2

Combinatiemogelijkheid
tussen gezin en arbeid
De vakantieregeling 1.4 8.8 89.9 1.5 2.0 11.1 86.9 7.3
Het aantal te presteren uren op
school

6.1 24.9 68.9 1.3 3.9 23.1 73.1 7.3

Het aantal te presteren uren
buiten de school (bv.
lesvoorbereidingen en
verbeterwerk thuis)

61.2 29.4 9.4 1.5 44.4 39.9 15.7 7.8

De mogelijkheid om werk en
gezin te combineren

12.3 27.1 60.8 2.2 5.0 17.7 77.3 7.2

Losse items niet opgenomen in
de schalen
Extra-legale voordelen 50.4 37.2 12.4 4.4 35.7 46.0 18.3 11.1
Pensioenregeling 20.8 44.6 34.6 4.1 9.4 40.9 39.8 10.8
Werkzekerheid 39.8 22.5 37.7 1.5 34.4 27.1 38.5 8.6
Verplaatsingstijd tussen werk en
thuis

15.2 29.4 55.4 2.0 11.5 51.8 36.7 11.1

Kansen op bijscholing en –
nascholing

11.6 33.5 54.9 1.7 21.1 41.3 37.6 9.6

Imago van het beroep 33.6 41.2 25.1 1.7 35.1 44.4 20.5 8.6
Onderwijsvernieuwingen 49.2 37.8 13.1 2.7 36.5 48.6 14.9 10.2
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Tabel 2 vergelijkt de verschillende gemiddelde scores op de vier factoren
tussen de werkenden, al naargelang hun loopbaan binnen en buiten het
onderwijs. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe aantrekkelijker de betrokken
groep het desbetreffende aspect vindt. 

TABEL 7.2 AANTREKKELIJKHEID VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE

ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN

ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN

DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE

WERKENDEN)

Jobinhoud Loopbaan-
mogelijkheden

Loon Combinatie-
mogelijkheden
gezin – arbeid

Altijd in onderwijs
gewerkt

73.08 39.77 47.15 62.82

Eerst buiten het
onderwijs gewerkt, nu in
onderwijs werkzaam

71.73 39.74 48.55 64.85

Nooit in onderwijs
gewerkt

64.83 42.63 46.75 69.11

Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

65.92 37.33 48.20 65.54

Totale groep 71.13 40.10 47.32 64.29
N 3378 3343 3359 3388
F (df) 63.802 (3) 6.095 (3) 0.999 (3) 29.486 (3)
Sign. 0.000 0.000 0.392 0.000

Wat de jobinhoud betreft, scoren de personen die op het moment van de
bevraging in het onderwijs werken, gemiddeld hoger dan zij die op het
moment van de enquête buiten het onderwijs werken. De resultaten van de
F-test geven aan dat de scores op de factor ‘jobinhoud’ tussen de
onderscheiden groepen significant van elkaar verschillen.

Bij de factor ‘loopbaanmogelijkheden’ zijn er ook significante verschillen in
de gemiddelde scores tussen de groepen, al is het patroon hier minder
duidelijk: de personen die nooit in het onderwijs hebben gewerkt vinden de
loopbaan in het onderwijs het meest aantrekkelijk, terwijl de personen die
vroeger in het onderwijs en nu erbuiten werkzaam zijn, het als het minst
aantrekkelijk beoordelen. Niettemin zijn de gemiddelde scores bij elke groep
beneden de helft van de schaal.

Ook de scores voor de aantrekkelijkheid van het loon liggen beneden de
helft van de schaal. Uit tabel 1, waarin de frequenties op de verschillende
items werden gepresenteerd, bleek dat de personen die op het moment van
de bevraging in het onderwijs werkzaam zijn, de verschillende items
systematisch aantrekkelijker vonden dan de personen die op het moment
van de enquête niet in het onderwijs werkten. De F-test toont echter aan dat
de scores van de verschillende groepen niet significant van elkaar
verschillen: ze liggen ook allemaal rond de 47 à 48.
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De score bij de combinatiemogelijkheden tussen arbeid en gezin is dan weer
systematisch hoger bij de personen die nooit in het onderwijs hebben
gewerkt ten opzichte van de personen die ooit in het onderwijs werkzaam
zijn geweest of er (nog steeds) werken. Dit vonden we ook terug bij de
loopbaanmogelijkheden, en wijst er dus op dat personen die nooit in het
onderwijs hebben gewerkt, bepaalde kenmerken van de job aantrekkelijker
inschatten dan in werkelijkheid misschien het geval is.

In tabel 3 worden de werkende respondenten opgesplitst volgens het jaar
van afstuderen aan de lerarenopleiding. Met uitzondering van de factor
‘combinatiemogelijkheden gezin-arbeid’ (waar er geen significant verschil
valt op te merken), blijken de afgestudeerden van 2001 de andere factoren
aantrekkelijker in te schatten dan de afgestudeerden van 1997.

TABEL 7.3 AANTREKKELIJKHEID VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE WERKENDEN)

Jobinhoud Loopbaan-
mogelijkheden

Loon Combinatie-
mogelijkheden
gezin – arbeid

Afgestudeerden 2001 73.18 42.49 48.54 64.05
Afgestudeerden 1997 68.40 36.88 45.69 64.62
Totale groep 71.13 40.10 47.32 64.30
N 3379 3344 3360 3389
F (df) 98.211 (1) 91.214 (1) 19.678 (1) 1.252 (1)
Sign. 0.000 0.000 0.000 0.263

Tot slot is de analyse uitgevoerd waarbij een onderscheid wordt gemaakt
naar de verschillende vormen van lerarenopleiding.

TABEL 7.4 AANTREKKELIJKHEID VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE

LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Jobinhoud Loopbaan-
mogelijkheden

Loon Combinatie-
mogelijkheden gezin –

arbeid
KO 78.42 43.12 50.85 63.03
LO 73.82 40.43 47.71 61.26
SO1 69.36 40.35 44.68 64.16
SO2 65.69 37.09 46.75 68.09
GPB 68.18 39.68 46.41 64.96
Totale groep 71.13 40.10 47.32 64.30
N 3 379 3 344 3 360 3 389
F (df) 98.165 (4) 11.032 (4) 9.868 (4) 22.158 (4)
Sign. 0.000 0.000 0.000 0.000

De jobinhoud, de loopbaanmogelijkheden en het loon worden door de
afgestudeerden voor het kleuteronderwijs het aantrekkelijkst beoordeeld. De
afgestudeerden voor het secundair onderwijs groep 2 beoordelen de
jobinhoud en de loopbaanmogelijkheden dan weer als het minst
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aantrekkelijk, terwijl ze de combinatiemogelijkheden gezin-arbeid dan weer
als het meest aantrekkelijk evalueren. Een aantal van deze verschillen in de
gemiddelde scores kunnen zeker in verband worden gebracht met de eerste
analyse op de gemiddelde scores in tabel 2, waar een verband wordt gelegd
met de loopbanen binnen en buiten het onderwijs: zo vindt men de
afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs groep
2 en van de GPB-opleiding in veel grotere mate terug bij de personen die op
het moment van de bevraging buiten het onderwijs werken, en deze
beoordelen de jobinhoud ook als minder aantrekkelijk en de
combinatiemogelijkeden tussen arbeid en gezin als aantrekkelijk in
vergelijking met de personen die zich op het moment van de bevraging in het
onderwijs bevinden.

7.2.2 Perceptie van de zwaarte van het lerarenberoep

Vervolgens wordt nagegaan hoe de verschillende respondenten de zwaarte
van het lerarenberoep beoordelen. Daarvoor werd er gevraagd hoe zwaar
men denkt dat het lerarenberoep is in vergelijking met andere beroepen met
een vergelijkbaar opleidingsniveau. Tabel 5 rapporteert de antwoorden op
deze vraag, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de afgestudeerden die
in en die buiten het onderwijs werken.

TABEL 7.5 PERCEPTIE VAN DE ZWAARTE VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN; ANTWOORD OP DE

VRAAG HOE ZWAAR MEN HET LERARENBEROEP INSCHAT IN VERGELIJKING MET HET BEROEP

VAN DE MEESTE ANDERE MENSEN MET EEN VERGELIJKBAAR OPLEIDINGSNIVEAU

In onderwijs Buiten onderwijs
Zwaarder Weinig

verschil
Minder
zwaar

Missing Zwaarder Weinig
verschil

Minder
zwaar

Missing

63.8 30.7 5.5 3.5 37.9 37.9 24.2 6.3

Personen die in het onderwijs zitten, vinden hun beroep duidelijk zwaarder
dan zij die buiten het onderwijs werken. In de volgende tabellen wordt nog
een vergelijking gemaakt van deze perceptie tussen andere groepen van
respondenten, net zoals bij de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep.
Daartoe werd het antwoord op de vraag herschaald naar een 5-
puntenschaal, waarbij een score van 1 gelijk staat met de opvatting dat het
lerarenberoep over het algemeen zwaarder is, terwijl een score van 5 wil
zeggen dat men het lerarenberoep over het algemeen als minder zwaar
beoordeelt. Hoe hoger de score, hoe minder zwaar men het lerarenberoep
dus inschat.
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TABEL 7.6 PERCEPTIE VAN DE ZWAARTE VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN

DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN

ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN

DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE

WERKENDEN) (5-PUNTENSCHAAL)

Perceptie zwaarte lerarenberoep
Altijd in onderwijs gewerkt 2.31
Eerst buiten het onderwijs gewerkt, nu
in onderwijs werkzaam

2.48

Nooit in onderwijs gewerkt 2.90
Vroeger in onderwijs gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

2.65

Totale groep 2.45
N 3 337
F (df) 98.085 (3)
Sign. 0.000

De personen die nooit in het onderwijs hebben gewerkt, scoren het hoogst,
en ze beoordelen het lerarenberoep dus als het minst zwaar. Zij die altijd in
het onderwijs hebben gewerkt, hebben de laagste score en evalueren hun
beroep dus het zwaarst van alle respondenten. Personen die zowel buiten
als binnen het onderwijs hebben gewerkt of werken, zitten tussen deze twee
uitersten.

TABEL 7.7 PERCEPTIE VAN DE ZWAARTE VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE WERKENDEN)

(5-PUNTENSCHAAL)

Perceptie zwaarte lerarenberoep
Afgestudeerden 2001 2.43
Afgestudeerden 1997 2.49
Totale groep 2.45
N 3 338
F (df) 4.529 (1)
Sign. 0.033

Wanneer de groep wordt opgesplitst naar jaar van afstuderen, dan blijken de
scores tussen de afgestudeerden van 2001 en van 1997 niet zo heel fel van
elkaar te verschillen. De verschillen zijn ook niet zwaar significant.
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TABEL 7.8 PERCEPTIE VAN DE ZWAARTE VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING TUSSEN DE

VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN) (5-PUNTENSCHAAL)

Perceptie zwaarte lerarenberoep
KO 2.23
LO 2.20
SO1 2.37
SO2 2.79
GPB 2.66
Totale groep 2.45
N 3 338
F (df) 82.976 (4)
Sign, 0.000

De afgestudeerden van de opleiding voor kleuteronderwijs en lager onderwijs
vinden het lerarenberoep het zwaarst, terwijl de afgestudeerden voor
secundair onderwijs groep 2 het lerarenberoep het minst zwaar beoordelen.
Ook deze scores hangen weer samen met de scores in tabel 6.

7.3 Arbeidsoriëntaties en loopbaanankers

Vervolgens wordt gekeken naar de behoeften, interesses en waarden die de
afgestudeerden van de lerarenopleiding hebben ten aanzien van arbeid en
hun latere loopbaan. Met andere woorden, wat zoeken zij in een job ? Dit
wordt geoperationaliseerd via een meting van de arbeidsoriëntaties en de
loopbaanankers.

7.3.1 Arbeidsoriëntaties

In eerste instantie wordt gekeken naar de arbeidsoriëntaties van de
afgestudeerden. Dit zijn de aspecten die men belangrijk vindt in een job, en,
zoals eerder al gesteld, verwijzen ze in feite naar de motieven waarom men
gaat werken. Aan de respondenten werd een lijst van 23 aspecten voorgelegd
die ze moesten beoordelen op hun belang (gaande van heel onbelangrijk tot
heel belangrijk). Deze 23 aspecten werden vervolgens opnieuw via een
factoranalyse gegroepeerd in vier factoren, met name:

− intrinsieke arbeidsoriëntatie: zaken die te maken hebben met de
intrinsieke aspecten van een job zoals autonomie, mogelijkheid om
initiatief te nemen en jobinhoud;

− extrinsieke arbeidsoriëntatie: zaken die te maken hebben met de
extrinsieke aspecten van een job zoals vakantieregeling en werktijden;
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− sociale arbeidsoriëntatie: de sociale aspecten van een job zoals
mogelijkheden tot teamwerk en verstandhouding met collega’s;

− status arbeidsoriëntatie: aspecten in een job die te maken hebben met
status zoals de maatschappelijke waardering van de job.

In de technische bijlage staat dat de factoranalyse geen sluitend mooie
oplossing geeft, maar de items die normaal gezien een schaal zouden moeten
vormen, zijn bij elkaar genomen. Het betreft hier bestaande schalen die men
bij De Witte (1990) terugvindt.

Tabel 9 geeft de frequenties weer van de verschillende items die de
arbeidsoriëntaties van de afgestudeerden, waarbij de items zijn gegroepeerd
volgens de vier factoren. Een ‘-‘ betekent dat men het item onbelangrijk
vindt, en een ‘+’ dat men het belangrijk vindt.
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TABEL 7.9 ARBEIDSORIËNTATIES VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
- -/+ + M - -/+ + M

Intrinsieke arbeidsoriëntatie
De mogelijkheid initiatief te
tonen

0.8 10.0 89.2 0.9 1.1 5.9 93.0 1.1

Een functie waarin men zijn
capaciteiten kan benutten

0.2 3.6 96.2 0.8 0.2 2.1 97.6 1.1

Werk waarin men zelf
beslissingen kan nemen

0.7 7.4 91.9 0.9 0.9 7.7 91.5 1.0

Afwisselend werk 0.7 7.7 91.5 0.8 0.6 5.5 93.9 0.7
Een job die inhoudelijk
interessant is

0.2 2.0 97.8 0.9 0.1 2.4 97.5 0.6

Werk waarbij men veel nieuwe
dingen leert

0.7 11.0 88.3 1.0 1.0 8.5 90.6 1.0

Werk dat nuttig is voor de
samenleving

0.8 9.2 90.0 1.0 4.7 22.3 73.0 0.9

Sociale arbeidsoriëntatie
Contact met mensen 0.3 2.2 97.5 0.7 0.6 1.7 97.7 1.2
Een goede verstandhouding met
collega’s

0.1 1.5 98.4 0.8 0.2 2.7 97.0 1.0

Het hebben van werkoverleg 1.7 18.9 79.4 0.9 2.8 19.0 78.1 1.0
Werken in team 1.7 12.1 86.2 0.8 3.3 18.4 78.3 0.9
Een goede verstandhouding met
chef/directie

0.5 6.0 93.5 0.8 1.0 11.4 87.6 1.0

Extrinsieke arbeidsoriëntatie
Niet te veel stress 2.8 15.6 81.7 1.0 10.8 27.5 61.8 0.9
Goede werktijden 0.9 7.1 92.0 0.7 3.1 12.7 84.2 1.2
Een gunstige fysieke
werkomgeving

0.8 9.8 89.4 0.8 2.2 14.4 83.4 0.6

Goede werkzekerheid 1.2 6.5 92.2 1.6 2.5 10.8 86.8 1.0
Een goede vakantieregeling 2.4 15.9 81.7 1.2 3.3 20.8 75.9 1.2
Veel vrije tijd 9.0 41.9 49.2 1.5 11.3 45.0 43.7 1.3
Status arbeidsoriëntatie
Goede promotiekansen 16.4 42.8 40.8 1.4 8.1 28.7 63.2 1.0
Een verantwoordelijke functie 5.5 28.1 66.4 1.1 4.9 24.7 70.4 1.1
Werk waar mensen waardering
voor hebben

1.1 8.7 90.1 1.2 2.0 16.4 81.6 0.9

Een job waarin men iets kan
bereiken

3.5 19.3 77.2 1.2 2.2 19.5 78.3 1.1

Een goed loon of salaris 2.0 15.6 82.4 1.5 2.0 11.3 86.7 1.0

Tabellen 10 tot en met 12 geven de gemiddelde herschaalde scores weer op
de factoren. Hoe hoger de score op een bepaalde factor, hoe belangrijker
men de arbeidsoriëntatie vindt die door deze factor in kaart wordt gebracht.
De eerste vergelijking die wordt gemaakt, is tussen de personen die altijd in
het onderwijs hebben gewerkt, zij die een tijd in het onderwijs hebben
gewerkt of (nog steeds) werken en de respondenten die nooit in het
onderwijs werkzaam waren.
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TABEL 7.10 ARBEIDSORIËNTATIES VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE

ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN

ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN

DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE

WERKENDEN)

Intrinsieke
arbeids-
oriëntatie

Sociale
arbeids-
oriëntatie

Extrinsieke
arbeids-
oriëntatie

Status
arbeids-
oriëntatie

Altijd in onderwijs gewerkt 81.97 83.69 77.27 72.09
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

82.30 81.80 76.30 71.60

Nooit in onderwijs gewerkt 81.86 80.25 71.83 73.65
Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

82.43 81.46 72.81 72.30

Totale groep 82.02 82.72 75.92 72.32
N 3462 3464 3465 3459
F (df) 0.279 (3) 18.270 (3) 38.457 (3) 2.846 (3)
Sign. 0.840 0.000 0.000 0.036

Voor de intrinsieke arbeidsoriëntatie is er geen significant verschil terug te
vinden. Bij de sociale arbeidsoriëntatie is dit wel het geval, en daar blijkt dat
de respondenten die altijd in het onderwijs hebben gewerkt, dit het
belangrijkste vinden terwijl de respondenten die nooit in het onderwijs
hebben gewerkt dit het minst belangrijk vinden. Personen die altijd in het
onderwijs hebben gewerkt, hechten dus relatief meer belang aan de sociale
aspecten van de job zoals contact met mensen. Toch moet worden
opgemerkt dat ook de scores voor de personen die nooit in het onderwijs
hebben gewerkt, nog vrij hoog zijn. Hetzelfde geldt voor de extrinsieke
arbeidsoriëntatie: personen die altijd in het onderwijs hebben gewerkt,
hechten het meest belang aan zaken zoals een goede vakantieregeling, veel
vrije tijd, etc. De respondenten die nooit in het onderwijs hebben gewerkt
hechten hier relatief minder belang aan. Wat de status tot slot betreft, is er
niet heel veel verschil terug te vinden tussen de verschillende groepen, en de
F-test geeft ook geen zwaar significant resultaat.
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TABEL 7.11 ARBEIDSORIËNTATIES VAN DE AFGESTUDEERDEN VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING

TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE

WERKENDEN)

Intrinsieke
arbeids-
oriëntatie

Sociale
arbeids-
oriëntatie

Extrinsieke
arbeids-
oriëntatie

Status arbeids-
oriëntatie

Afgestudeerden 2001 82.42 83.35 75.97 72.86
Afgestudeerden 1997 81.47 81.86 75.87 71.60
Totale groep 82.01 82.71 75.93 72.32
N 3463 3465 3466 3460
F (df) 7.400 (1) 15.689 (1) 0.059 (1) 8.091 (1)
Sign. 0.007 0.000 0.808 0.004

Volgens tabel 11 hechten de afgestudeerden van 2001 aan elke vorm van
arbeidsoriëntatie relatief meer belang dan de afgestudeerden van 1997,
hoewel de verschillen nooit groot zijn.

TABEL .7.12 ARBEIDSORIËNTATIES VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE

LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Intrinsieke
arbeids-
oriëntatie

Sociale arbeids-
oriëntatie

Extrinsieke
arbeids-
oriëntatie

Status arbeids-
oriëntatie

KO 83.48 85.73 78.09 74.54
LO 81.76 84.51 77.12 71.99
SO1 80.87 82.03 77.05 72.39
SO2 82.30 79.84 72.63 70.10
GPB 81.56 81.48 75.02 72.84
Totale groep 82.01 82.71 75.93 72.32
N 3463 3465 3466 3460
F (df) 6.124 (4) 34.432 (4) 24.011 (4) 10.993 (4)
Sign. .000 .000 .000 .000

Uit tabel 12 blijkt dat de afgestudeerden voor het kleuteronderwijs
systematisch het hoogst scoren op de verschillende arbeidsoriëntaties, en de
afgestudeerden voor het secundair onderwijs van groep 2, met uitzondering
van de intrinsieke arbeidsoriëntatie, telkens het laagst scoort.

7.3.2 De loopbaanankers van de afgestudeerden

Vervolgens wordt gekeken naar de loopbaanankers van de afgestudeerden.
Loopbaanankers zijn aspecten die men belangrijk vindt in een loopbaan.
Aan de respondenten werden 24 elementen en stellingen voorgelegd die ze
moesten beoordelen van heel onbelangrijk tot heel belangrijk, of van
helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord. Deze 24 items werden opnieuw
via een factoranalyse gegroepeerd en dit in  8 loopbaanankers, die ook door
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Schein (1985) werden ontwikkeld en bij Van den Brande (2002) werden
teruggevonden:

− geografische stabiliteit;
− werkzekerheid;
− creativiteit;
− evenwicht arbeid-gezin;
− competitie;
− leidinggeven;
− dienstverlening;
− autonomie.
De inhoud van de meeste loopbaanankers spreken voor zichzelf en hoeven
geen verdere uitleg. ‘Creativiteit’ verwijst naar de mogelijkheid om in de job
creatieve ideeën te kunnen ontwikkelen en uit te werken. Het
loopbaananker ‘competitie’ heeft dan weer te maken met het feit dat men in
zijn/haar job uitdagingen zoekt of in competitie wil treden met andere
mensen. ‘Dienstverlening’ heeft tot slot te maken met het feit dat men ten
dienste wil staan voor anderen.

Opnieuw worden eerst de frequenties op de verschillende items weergegeven
in tabel 13, waarbij deze items al gegroepeerd zijn volgens de
8 onderscheiden loopbaanankers. Een ‘-’ betekent dat de respondent het
item onbelangrijk vindt of niet akkoord gaat, en een ‘+’ dat men het
belangrijk vindt of dat men akkoord gaat met de uitspraak.
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TABEL 7.13 LOOPBAANANKERS VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN

DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
- -/+ + M - -/+ + M

Geografische stabiliteit
In mijn streek blijven wonen eerder
dan verplicht worden te verhuizen ten
gevolge van een promotie

6.6 16.1 77.3 2.0 8.5 19.4 72.1 1.5

Ik blijf liever in mijn huidige regio
wonen dan te verhuizen ten gevolge
van een promotie of een nieuwe
opdracht elders.

6.8 16.4 76.8 2.1 12.9 19.5 67.6 1.3

Ik verkies te werken voor een
organisatie die me toelaat binnen mijn
huidige regio te blijven wonen.

6.3 16.1 77.5 2.3 11.7 18.3 70.0 1.1

Werkzekerheid
Werken in een organisatie die
werkzekerheid biedt

1.3 9.1 89.6 1.5 3.7 14.7 81.5 1.1

Een organisatie die mij op lange
termijn stabiliteit en zekerheid kan
garanderen

1.9 10.2 87.9 1.7 4.3 19.0 76.7 1.3

Ik verkies voor een organisatie te
werken die levenslange werkzekerheid
garandeert

6.4 25.3 68.3 2.7 17.9 29.5 52.6 1.7

Creativiteit
De mogelijkheid krijgen om een idee
zelf uit te werken

0.9 7.5 91.6 1.4 1.3 10.1 88.5 1.0

Het rechtstreeks betrokken worden bij
de ontwikkeling van creatieve ideeën

1.2 12.3 86.6 1.6 1.6 10.3 88.0 1.2

Het kunnen aanwenden van
ondernemingszin en creativiteit vind ik
belangrijk

1.9 17.6 80.5 2.0 2.8 14.3 82.8 1.6

Evenwicht arbeid – gezin
Mijn leven zodanig organiseren dat
zowel mijn carrière als mijn familie in
dezelfde mate aan hun trekken komen

0.6 4.7 94.7 1.5 1.1 8.2 90.6 1.2

Het ontwikkelen van een carrière die
me ruimte laat om voldoende
aandacht te kunnen schenken aan
mijn gezin

1.7 10.1 88.2 1.9 2.1 12.5 85.5 1.6

Een carrière ontwikkelen heeft voor
mij enkel zin als deze in evenwicht is
met het uitbouwen van mijn familiaal
leven

2.2 13.9 83.9 2.2 2.8 13.4 83.8 1.1

Competitie
Met anderen in competitie gaan en
beter zijn dan de anderen

60.7 30.2 9.2 2.3 47.2 34.6 18.2 1.1

Ik streef een carrière na waarin ik kan
concurreren met anderen en proberen
te winnen van anderen

79.7 17.0 3.3 2.1 65.2 24.7 10.1 1.5

Ik streef een positie na waarin ik
voortdurend uitgedaagd word door
moeilijke problemen of competitieve
situaties

32.3 46.5 21.1 2.4 22.0 41.1 36.9 1.6
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Leidinggeven
Het managen en leiden van mensen 22.2 40.3 37.5 2.1 16.5 42.4 41.1 2.1
Vanuit een leidinggevende functie (vb.
manager, schoolhoofd) kunnen
handelen en invloed kunnen
uitoefenen

44.5 40.9 14.5 2.9 25.2 43.8 31.0 1.7

Opklimmen naar een algemene
leidinggevende functie

55.6 32.8 11.7 2.3 26.5 42.0 31.4 1.1

Dienstverlening
Ik streef een carrière na waarin ik
anderen van dienst kan zijn.

4.3 24.3 71.4 2.3 8.0 31.1 61.0 1.1

Mij ten dienste kunnen stellen van
anderen door persoonlijke contacten
en door hen te helpen, is voor mij...

0.7 7.1 92.3 1.8 1.6 15.0 83.4 1.2

Het feit anderen te zien evolueren door
mijn inspanningen is voor mij...

0.5 5.4 94.1 2.0 2.6 18.9 78.4 1.2

Autonomie
Mijn eigen werkstijl kunnen kiezen en
volgen, zonder daarbij beperkt te
worden door regels van een
organisatie 

3.2 22.3 74.5 1.6 4.3 26.8 68.8 1.3

Een carrière die mij een maximum aan
vrijheid en autonomie biedt om mijn
eigen werk, mijn eigen werkuren e.d.
te mogen kiezen

17.9 45.0 37.1 2.0 8.1 33.3 58.6 1.3

Ik verkies een zekere vrijheid zonder
beperkingen van een organisatie.

6.6 40.5 53.0 2.5 7.8 38.1 54.2 1.3

Tabel 14 vergelijkt de gemiddelde scores op de acht ankers met elkaar
waarbij de respondenten in groepen worden verdeeld al naargelang het feit
of ze al dan niet ooit voor het onderwijs hebben gewerkt of op het moment
van de bevraging werken.

TABEL 7.14 LOOPBAANANKERS VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE ALTIJD

IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN ONDERWIJS

WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN DIEGENEN DIE

VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Geografische
stabiliteit Werkzekerhe

id

Creativiteit Evenwicht
arbeid-gezin

Altijd in onderwijs gewerkt 76.36 77.33 77.68 82.70
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

76.16 75.57 77.84 82.24

Nooit in onderwijs gewerkt 72.34 70.04 77.14 81.05
Vroeger in onderwijs gewerkt,
nu buiten onderwijs
werkzaam

71.55 70.79 79.40 79.63

Totale groep 75.33 75.43 77.70 82.17
N 3427 3440 3438 3435
F (df) 7.589 (3) 35.601 (3) 1.430 (3) 4.178 (3)
Sign. 0.000 0.000 0.232 0.006
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Competitie Leidinggeven Dienst-
verlening

Autonomie

Altijd in onderwijs gewerkt 32.55 42.56 78.78 63.82
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

33.95 43.70 77.12 64.35

Nooit in onderwijs gewerkt 40.66 53.01 72.11 66.03
Vroeger in onderwijs gewerkt,
nu buiten onderwijs
werkzaam

42.63 53.47 73.43 68.49

Totale groep 34.76 45.20 77.07 64.55
N 3425 3428 3441 3440
F (df) 45.922 (3) 58.262 (3) 46.313 (3) 7.939 (3)
Sign. 0.000 0.000 0.000 0.000

Met uitzondering van het loopbaananker ‘creativiteit’, verschillen de scores
op de ankers significant van elkaar. Wanneer we de scores op de
verschillende ankers bekijken, dan blijken de groepen van personen die
altijd in het onderwijs hebben gewerkt en zij die eerst buiten het onderwijs
hebben gewerkt, maar nu in het onderwijs werkzaam zijn, vrij goed overeen
te komen. Ook de scores van de andere twee groepen (nooit in het onderwijs
gewerkt en vroeger in onderwijs gewerkt, maar nu werkzaam buiten het
onderwijs) liggen over het algemeen relatief dicht bij elkaar.

De respondenten die op het moment van de bevraging in het onderwijs
werken, dit zijn dus de personen die altijd in het onderwijs hebben gewerkt
en zij die vroeger buiten het onderwijs maar nu in het onderwijs werkzaam
zijn, vinden volgende aspecten zeer belangrijk in hun loopbaan: geografische
stabiliteit, werkzekerheid, evenwicht arbeid-gezin en dienstverlening. De
andere groep, dus zij die nooit in het onderwijs hebben gewerkt of vroeger in
het onderwijs maar nu buiten het onderwijs werkzaam is, hecht dan weer
meer belang aan competitie, leidinggeven en autonomie.

Op zich zijn dit geen verrassende en zelfs vrij logische resultaten. Het lijkt
erop dat de personen die op het moment van de bevraging in het onderwijs
zitten, deze keuze hebben gemaakt omdat ze veel belang hechten aan
werkzekerheid, geografische stabiliteit, een evenwichtige combinatie tussen
arbeid en gezin en zich ten dienste kunnen stellen aan anderen.
Afgestudeerden van de lerarenopleiding die er niet voor hebben gekozen om
in het onderwijs te stappen, zouden dat dan weer gedaan hebben omdat ze
het belangrijk vinden om in hun job in competitie te treden, leiding willen
geven of autonomie in hun job willen. Met het formuleren van zulke causale
verbanden moet men echter de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen.
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TABEL 7.15 LOOPBAANANKERS VAN DE AFGESTUDEERDEN VAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING

TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE

WERKENDEN)

Geografische
stabiliteit

Werk-
zekerheid

Creativiteit Evenwicht
arbeid-gezin

Afgestudeerden 2001 74.92 75.97 77.77 82.02
Afgestudeerden 1997 75.89 74.72 77.61 82.38
Totale groep 75.34 75.43 77.70 82.18
N 3428 3441 3439 3436
F (df) 1.627 (1) 4.481 (1) 0.124 (1) 0.519 (1)
Sign. .202 .034 .725 .471

Competitie Leidinggeven Dienst-
verlening

Autonomie

Afgestudeerden 2001 34.31 44.84 78.16 63.71
Afgestudeerden 1997 35.35 45.68 75.61 65.66
Totale groep 34.76 45.20 77.07 64.55
N 3426 3429 3442 3441
F (df) 2.684 (1) 1.472 (1) 30.523 (1) 13.585 (1)
Sign. .101 .225 .000 .000

Wanneer de opsplitsing wordt gemaakt naar jaar van afstuderen, dan
merken we weinig significante verschillen.

TABEL 7.16 LOOPBAANANKERS VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE

LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Geografische
stabiliteit

Werkzekerheid Creativiteit Evenwicht
arbeid-gezin

KO 76.95 81.45 80.94 83.41
LO 76.75 77.00 77.85 82.89
SO1 76.21 77.36 75.19 79.76
SO2 68.55 66.75 77.03 81.77
GPB 78.93 75.50 77.37 82.88
Totale groep 75.34 75.43 77.70 82.17
N 3428 3441 3439 3436
F (df) 24.593 (4) 79.315 (4) 16.087 (4) 6.476 (4)
Sign. .000 .000 .000 .000

Competitie Leidinggeven Dienst-
verlening

Autonomie

KO 29.69 39.21 79.06 60.96
LO 30.87 41.60 79.24 62.62
SO1 36.54 46.34 76.49 65.77
SO2 37.02 47.66 74.07 67.93
GPB 40.02 51.40 76.53 65.39
Totale groep 34.76 45.20 77.07 64.55
N 3426 3429 3442 3441
F (df) 40.452 (4) 41.336 (4) 18.619 (4) 23.047 (4)
Sign. .000 .000 .000 .000

Wanneer de opsplitsing wordt gemaakt naar vorm van lerarenopleiding, dan
blijken vooral de afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het



236

kleuteronderwijs en lager onderwijs het patroon te volgen van de
respondenten die altijd of vroeger niet, maar nu wel in het onderwijs
werkzaam zijn. De scores van de afgestudeerden van de GPB-opleiding en de
lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 2 op de verschillende
loopbaanankers komen eerder overeen met de respondenten die nooit of
vroeger wel, maar nu niet meer in het onderwijs werken, wat vrij logisch is.

7.4 De lerarenopleiding

Vervolgens kijken we naar de motivatie om de lerarenopleiding te volgen en
de tevredenheid over deze opleiding.

7.4.1 Motivatie om de lerarenopleiding te volgen

De motivatie om de lerarenopleiding te volgen werd in kaart gebracht aan de
hand van 20 uitspraken die de respondenten dan moesten beoordelen op
hun belangrijkheid. Ook deze 20 items werden gegroepeerd in een aantal
factoren, met name de intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie.
Intrinsieke motivatie refereert naar aspecten die te maken hebben met de
inhoud van de job of opleiding, zoals het lesgeven zelf, het feit dat men met
kinderen of jongeren wil omgaan. De extrinstieke motivatie verwijst eerder
naar motieven die buiten de wil van de persoon liggen, zoals bijvoorbeeld de
arbeidsvoorwaarden (loon, vakantieregeling, …) die met het beroep
samenhangen. Niet alle items laden hoog op deze twee factoren, en bij de
constructie van de factoren zijn deze items ook weggelaten. Tabel 17 geeft
een overzicht van de antwoorden van de respondenten op de verschillende
items, waarbij ‘-‘ betekent dat ze het niet belangrijk vinden en ‘+’ dat dit
motief wel belangrijk was bij de keuze om de lerarenopleiding te volgen. De
items zijn gegroepeerd volgens de twee factoren (intrinsiek en extrinsiek) en
ook de losse items die niet bij deze twee factoren horen, zijn in een aparte
groep geplaatst.
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TABEL 7.17 MOTIVATIE VOOR HET VOLGEN VAN DE LERARENOPLEIDING: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
Ik koos voor de initiële lerarenopleiding
...

- + M - + M

Intrinsieke motivatie
Omdat ik graag wou lesgeven 7.0 93.0 1.7 26.1 73.9 2.3
omdat ik altijd al een job in het
onderwijs had willen uitoefenen

34.8 65.2 1.9 59.8 40.2 2.4

om werk te vinden dat mij
interesseerde

6.5 93.5 1.4 24.3 75.7 1.9

omdat ik graag met kinderen/jongeren
omga

5.9 94.1 1.7 23.2 76.8 2.2

omdat ik het heel leuk vind kennis
over te dragen

13.2 86.8 1.8 21.4 78.6 2.6

omdat het onderwerp van de studies
mij interesseerde

22.7 77.3 1.8 36.0 64.0 2.4

Extrinsieke motivatie
om goede arbeidsvoorwaarden te
verkrijgen

64.6 35.4 2.0 64.5 35.5 2.1

om een goed loon te kunnen verdienen 72.2 27.8 2.0 80.5 19.5 1.9
omdat de vakantieregeling van het
onderwijs me aansprak

53.6 46.4 2.1 54.6 55.4 2.1

om meer kans te hebben op een
(goede) job

34.3 65.7 2.1 31.9 68.1 1.7

Losse items niet opgenomen in de
schalen
omdat ik al een mislukte opleiding
achter de rug had

94.7 5.3 2.9 97.3 2.7 2.8

omdat ik niet goed wist wat te doen 93.1 6.9 2.1 90.9 9.1 2.8
omdat dit de enige hogere opleiding
was, die me haalbaar leek

90.8 9.2 2.3 92.2 7.8 2.1

omdat ik nog niet wilde gaan werken 92.6 7.4 2.9 92.5 7.5 2.8
omdat mijn klasgenoten/vrienden ook
deze opleiding gingen volgen

96.9 3.1 1.6 95.5 4.5 2.1

omdat mijn ouders/familie dat graag
hadden

89.9 10.1 1.8 87.7 12.3 2.1

omdat ik mij verder persoonlijk wilde
vormen

34.7 63.3 1.8 25.3 74.7 2.2

omdat ik het als een interessante
aanvulling vond bij mijn
hoofdopleiding/vorige studies

69.8 30.2 3.2 33.7 66.3 2.7

omdat ik toen reeds in het onderwijs
stond, maar nog geen lerarenopleiding
gevolgd had

91.0 9.0 2.8 94.4 5.6 2.7

omdat ik er zo een beetje ingerold was 79.7 20.3 2.1 81.5 18.5 2.2

Uiteraard zijn worden niet alle items verder apart geanalyseerd, maar
werden opnieuw schalen geconstrueerd op een schaal van 100-punten. Hoe
hoger de score op een factor, hoe belangrijker dit motief was om de
lerarenopleiding aan te vatten.
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TABEL 7.18 MOTIVATIE VOOR HET VOLGEN VAN DE LERARENOPLEIDING: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN

DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN

ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN

DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE

WERKENDEN)

Intrinsieke motivatie Extrinsieke motivatie
Altijd in onderwijs gewerkt 78.62 43.36
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

72.76 43.25

Nooit in onderwijs gewerkt 59.29 40.88
Vroeger in onderwijs gewerkt,
nu buiten onderwijs
werkzaam

65.67 41.05

Totale groep 73.72 42.65
N 3431 3425
F (df) 189.793 (3) 2.689 (3)
Sign. .000 .045

In tabel 18 waar een opsplitsing is gemaakt van de afgestudeerden al
naargelang hun loopbaan in of buiten het onderwijs, blijken de scores op de
intrinsieke motivatie significant te verschillen van elkaar tussen de groepen.
Daaruit blijkt dat bij de personen die altijd of eerst buiten, maar nu binnen
het onderwijs werken, de intrinsieke motivatie veel belangrijker was dan bij
de personen die op het moment van de bevraging niet in het onderwijs
werkten. Personen die de lerarenopleiding kiezen omwille van de inhoud van
de opleiding of de inhoud van de latere job, blijken dus gemakkelijker naar
het onderwijs door te stromen. De scores op de extrinsieke motivatie
verschillen niet echt zwaar significant van elkaar, al zijn de scores bij de
personen die op het moment van de bevraging in het onderwijs werken, wel
iets hoger.

TABEL 7.19 MOTIVATIE VOOR HET VOLGEN VAN DE LERARENOPLEIDING: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE WERKENDEN)

Intrinsieke motivatie Extrinsieke motivatie
Afgestudeerden 2001 75.40 43.38
Afgestudeerden 1997 71.50 41.69
Totale groep 73.72 42.66
N 3432 3426
F (df) 32.775 (1) 5.380 (1)
Sign. .000 .020

Wanneer de opsplitsing wordt gemaakt naar jaar van afstuderen, dan blijkt
de intrinsieke motivatie bij de afgestudeerden van 2001 significant hoger te
liggen dan bij de afgestudeerden van 1997.
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TABEL 7.20 MOTIVATIE VOOR HET VOLGEN VAN DE LERARENOPLEIDING: VERGELIJKING TUSSEN DE

VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Intrinsieke motivatie Extrinsieke motivatie
KO 83.60 41.17
LO 81.57 40.58
SO1 77.40 43.43
SO2 60.13 43.57
GPB 66.12 44.84
Totale groep 73.72 42.66
N 3432 3426
F (df) 237.752 (4) 4.890 (4)
Sign. .000 .001

Ook indien de groep afgestudeerden wordt opgesplitst naar de vorm van de
lerarenopleiding, valt de groep uiteen in de afgestudeerden van het
kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs van groep 1, waar
de intrinsieke motivatie duidelijk hoger ligt dan bij de afgestudeerden van de
GPB-opleiding en de lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 2.
Gezien de grote samenhang tussen de loopbaan binnen en buiten het
onderwijs en de vorm van de lerarenopleiding, is dit een vrij logisch
resultaat.

7.4.2 Tevredenheid met de keuze voor de lerarenopleiding

De tevredenheid met de keuze voor de lerarenopleiding werd gemeten via
5 uitspraken waarbij de respondenten moesten aanduiden of ze er al dan
niet mee akkoord gingen. De scores op deze vijf uitspraken zijn weergegeven
in de onderstaande tabel. 

TABEL 7.21 TEVREDENHEID MET DE KEUZE VOOR DE LERARENOPLEIDING: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
- -/+ + M - -/+ + M

Als ik opnieuw voor de keuze zou
staan, zou ik opnieuw starten aan
een lerarenopleiding.

7.0 16.6 76.4 1.6 14.1 19.4 66.5 1.6

Ik vond de opleiding van goede
kwaliteit.

20.9 31.8 47.4 1.7 21.6 25.0 53.4 1.9

Ik ben tevreden over de
lerarenopleiding die ik gevolgd
heb.

18.9 29.3 51.8 1.9 18.5 24.0 57.6 2.2

Ik heb er wel eens spijt van dat ik
een lerarenopleiding gevolgd heb.

83.2 10.5 6.3 1.8 79.7 11.2 9.2 2.1

De lerarenopleiding bereidde te
weinig voor op de werkelijke
schoolomgeving.

24.0 30.1 45.9 1.8 34.7 32.7 32.7 4.7
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De algemene tevredenheid wordt uitgedrukt door de scores van de
verschillende items op te tellen en te transformeren op een 100-
puntenschaal. Hoe hoger de score, hoe tevredener men is over de gevolgde
opleiding.

TABEL 7.22 TEVREDENHEID MET DE KEUZE VOOR DE LERARENOPLEIDING: VERGELIJKING TUSSEN

DIEGENEN DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN

MAAR NU IN ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN

GEWERKT EN DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL

DE WERKENDEN)

Tevredenheid met de keuze voor de lerarenopleiding
Altijd in onderwijs gewerkt 64.94
Eerst buiten het onderwijs gewerkt,
nu in onderwijs werkzaam

64.95

Nooit in onderwijs gewerkt 66.84
Vroeger in onderwijs gewerkt, nu
buiten onderwijs werkzaam

60.49

Totale groep 65.03
N 3438
F (df) 5.564 (3)
Sign. .001

De personen die nooit in het onderwijs hebben gewerkt, blijken het meest
tevreden te zijn met de gevolgde lerarenopleiding, gevolgd door de personen
die op het moment van de bevraging in het onderwijs werken.
Afgestudeerden die vroeger in het onderwijs gewerkt hebben, maar nu
buiten het onderwijs werkzaam zijn, hebben de laagste score en zijn dus het
minst tevreden. Op het eerste zicht is dat een resultaat dat we niet echt
verwacht hadden, en daarom is het nuttig om de volgende tabellen van
naderbij te bekijken.

TABEL 7.23 TEVREDENHEID MET DE KEUZE VOOR DE LERARENOPLEIDING: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE WERKENDEN)

Tevredenheid met de keuze voor de lerarenopleiding
Afgestudeerden 2001 66.10
Afgestudeerden 1997 63.60
Totale groep 65.03
N 3439
F (df) 14.383 (1)
Sign. .000

De afgestudeerden van 2001 zijn significant meer tevreden over de keuze
van de lerarenopleiding dan afgestudeerden van 1997. Mogelijke
verklaringen hier zijn:

− het tijdseffect: de lerarenopleiding was voor de afgestudeerden van 1997
al meer dan 5 jaar geleden, wat maakt dat deze personen alleen maar
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negatievere zaken gaan laten meespelen in hun beoordeling, omdat men
de negatieve aspecten beter zal herinneren;

− de lerarenopleiding heeft enkele jaren geleden een verandering
ondergaan, wat ook zijn gevolg kan hebben op de tevredenheid ervan bij
de afgestudeerden.

Wat ook de verklaring van het verschil is, uiteindelijk verschillen de
gemiddelde scores niet zo heel fel van elkaar.

TABEL .7.24 TEVREDENHEID MET DE KEUZE VOOR DE LERARENOPLEIDING: VERGELIJKING TUSSEN DE

VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Tevredenheid met de keuze voor de lerarenopleiding
KL 68.86
LO 62.87
SO1 64.31
SO2 60.07
GPB 69.78
Totale groep 65.03
N 3439
F (df) 32.947 (4)
Sign. .000

Wanneer de opsplitsing wordt gemaakt naar de vorm van de
lerarenopleiding, dan scoren de afgestudeerden van de lerarenopleiding voor
het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het secundair onderwijs groep 1
duidelijk hoger dan de afgestudeerden van het secundair onderwijs groep 2.
Maar opvallender is het feit dat de hoogste score terug te vinden is bij de
afgestudeerden van de GPB-opleiding. Dit verklaart wellicht ook het feit dat
de personen die nooit in het onderwijs hebben gewerkt, ook een vrij hoge
score hebben in tabel 22. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de keuze
voor de GPB-opleiding er één is die men ook op latere leeftijd maakt.
Daardoor zal de keuze ook bewuster zijn, en zal men er ook meer over
nadenken en de voor- en nadelen van de opleiding veel feller afwegen
vooraleer de stap naar de opleiding wordt gezet, waardoor men achteraf ook
een grotere tevredenheid zal hebben met de keuze.

7.5 Hoe beleven de afgestudeerden hun huidige job ?

In dit deel gaan we na hoe de afgestudeerden hun huidige job beleven. Dit is
de job die ze uitoefenen op het moment van de bevraging, en het kan dus
gaan om een job binnen of buiten het onderwijs. Op de eerste plaats wordt
nagegaan hoe tevreden men is met de huidige job.
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7.5.1 Hoe tevreden is men met de huidige job?

In eerste instantie wordt de algemene tevredenheid over de huidige job
gemeten. Daarbij wordt de tevredenheid eerst alle werkenden gemeten, en
vervolgens wordt stilgestaan bij een aantal aspecten die specifiek zijn voor
het onderwijs en de problemen die men ondervond bij de eerste instap in het
onderwijs. Het is evident dat de tevredenheid over deze laatste aspecten
enkel wordt bevraagd bij de personen die op het moment van de enquête
ooit in het onderwijs hebben gewerkt of er nog steeds werken.

7.5.1.1 Jobtevredenheid bij alle werkenden

De tevredenheid over de huidige job wordt nagegaan aan de hand van
37 aspecten in de job waarvan de respondenten moeten aanduiden of ze er
al dan niet tevreden over zijn. Uit de factoranalyse zijn uiteindelijk 7
factoren weerhouden, met name de tevredenheid over:

− de jobinhoud;
− het loon;
− chef/directie;
− arbeidsomstandigheden;
− loopbaanperspectieven;
− combinatiemogelijkheid gezin-arbeid;
− contract.

Een aantal items zijn niet opgenomen in de factoren. Tabel 25 geeft de
37 aspecten van de job weer, met de frequenties, waarbij een ‘-‘ betekent dat
men er niet tevreden over is en een ‘+’ dat men tevreden is.
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TABEL 7.25 TEVREDENHEID MET DE HUIDIGE JOB: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN

EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
- -/+ + M - -/+ + M

Tevredenheid met de jobinhoud
Afwisseling in job 3.2 14.6 82.3 4.7 7.0 13.6 79.4 6.8
Mate waarin werk inhoudelijk
uitdagend en interessant is

3.5 11.8 84.7 4.7 7.4 12.7 79.9 6.9

Mogelijkheid tot zelfontplooiing/
persoonlijke ontwikkeling in job

5.3 21.5 73.2 5.0 9.7 14.8 75.5 7.3

Verantwoordelijkheid in job 2.9 14.1 82.9 4.8 6.1 14.2 79.6 6.9
Vrijheid/autonomie in job 4.7 17.7 77.6 4.8 5.3 13.4 81.2 6.8
Werk in zijn geheel 2.5 12.9 84.6 5.8 3.3 13.3 83.4 6.8
Tevredenheid met het loon
Het bedrag van de
loonsverhogingen

30.1 49.2 20.8 5.9 28.1 37.6 34.3 8.3

Regelmaat van de
loonsverhogingen

23.2 47.0 29.8 5.6 27.2 33.5 39.4 8.3

Hoogte van het loon 14.6 33.3 52.1 4.7 18.2 21.1 60.7 6.7
Extra-legale voordelen 48.3 38.7 12.9 7.8 27.9 24.4 47.7 9.0
Tevredenheid met chef/directie
Feedback die men krijgt over het
werk van chef/directie

23.8 29.0 47.2 5.1 21.1 24.8 54.1 8.4

Waardering die men krijgt van
chef/directie

20.4 27.1 52.5 5.7 18.6 24.5 56.8 8.7

Omgang met chef/directie 10.8 18.4 70.8 5.3 10.7 17.6 71.7 8.1
Tevredenheid met de
arbeidsomstandigheden
Werkdruk 49.4 33.0 17.5 5.3 26.0 33.1 40.9 7.0
Hoeveelheid vrije tijd buiten de
vakanties

30.8 32.2 37.0 5.1 24.1 27.0 48.8 7.4

Compensatie voor overwerk 75.9 20.6 3.5 6.5 35.7 29.7 34.6 8.9
Vergoeding voor kosten die men
maakt in het kader van het werk

60.3 21.4 18.3 5.5 15.8 27.8 56.4 8.6

Materiële voorzieningen nodig
voor de goede uitvoering van de
job

37.1 25.7 37.3 5.1 11.0 18.3 70.7 7.5

Fysieke werkomstandigheden 22.2 26.0 51.7 5.1 16.6 21.1 62.3 7.2
Tevredenheid met de
loopbaanperspectieven
Kansen op promotie 37.2 52.5 10.2 6.7 24.6 42.1 33.4 8.5
Toekomstige
loopbaanperspectieven

25.5 42.6 31.9 6.1 16.8 33.9 49.4 8.1

Arbeidsmarktpositie/inzet-
baarheid in andere bedrijven of
sectoren

31.3 55.1 13.6 10.9 16.0 38.1 45.9 8.7

Maatschappelijke waardering 22.5 43.3 34.2 5.7 8.8 32.9 58.4 7.2
Status / maatschappelijk aanzien 20.5 45.2 34.3 5.6 8.1 33.4 58.4 7.3
Tevredenheid met de
combinatiemogelijkheden
tussen gezin en arbeid
Mogelijkheid tot deeltijds werken 6.4 47.5 46.2 7.1 22.9 36.8 40.3 8.7
Vakantieregeling 1.5 7.2 91.2 5.1 21.9 20.6 57.4 6.9
Mogelijkheid tot
loopbaanonderbreking/tijds-
krediet

7.9 47.4 44.7 7.1 19.7 32.8 47.6 8.5

Mogelijkheid om werk en gezin te
combineren

13.0 33.2 53.9 6.2 23.7 32.3 44.0 7.0

Uurregeling waarin men werkt
(tijdstippen waarop u werkt)

4.3 10.9 84.8 5.3 11.4 12.4 76.2 7.5
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Tevredenheid met het contract
Duur van het contract
(vast/tijdelijk)

41.3 27.9 30.9 5.0 10.1 12.3 77.7 8.1

Jobzekerheid 47.4 19.6 32.9 5.0 15.0 15.3 69.7 6.9
Omvang van de betrekking 7.6 14.1 78.3 4.8 5.2 10.3 84.4 7.2
Losse items niet opgenomen in
de schalen
Loopbaanontwikkeling die men
reeds gemaakt heeft

11.7 39.1 49.2 6.8 10.7 32.9 56.4 8.0

Opleidingsmogelijkheden binnen
en/of buiten de werkuren

11.1 38.9 50.1 5.3 13.3 26.4 60.3 7.0

Pensioenregeling 14.8 49.8 35.3 8.3 17.5 36.6 45.9 8.4
Omgang met collegas 2.8 10.2 87.0 5.3 4.1 11.5 84.4 7.4
Verplaatsingstijd tussen uw werk
en thuis

14.5 19.7 65.8 5.2 21.6 16.9 61.5 7.2

Tabel 26 geeft de gemiddelde score weer op de factoren voor de
respondenten al naargelang hun carrière binnen of buiten het onderwijs.

TABEL .7.26 TEVREDENHEID MET DE HUIDIGE JOB: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE ALTIJD IN HET

ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN ONDERWIJS

WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN DIEGENEN DIE

VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Tevredenheid
met de

jobinhoud

Tevredenheid
met het loon

Tevredenheid
met

chef/directie

Tevredenheid
met de

arbeids-
omstandig-

heden
Altijd in onderwijs gewerkt 74.96 48.20 62.51 41.35
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

75.01 49.39 61.52 46.28

Nooit in onderwijs gewerkt 75.26 56.01 64.64 59.40
Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

76.82 56.86 66.44 62.37

Totale groep 75.13 50.20 62.97 46.31
N 3304 3263 3283 3304
F (df) 0.855 (3) 33.774 (3) 2.818 (3) 237.771 (3)
Sign. .464 .000 .038 .000
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Tevredenheid met de
loopbaan-

perspectieven

Tevredenheid met de
combinatie-

mogelijkheden tss.
gezin en arbeid

Tevredenheid
met het
contract

Altijd in onderwijs gewerkt 48.10 70.07 56.43
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

49.34 69.35 49.76

Nooit in onderwijs gewerkt 60.34 61.02 75.71
Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

60.55 63.57 73.57

Totale groep 51.11 68.03 59.93
N 3279 3295 3305
F (df) 102.971 (3) 58.984 (3) 155.385 (3)
Sign. .000 .000 .000

Met uitzondering van de factor over de tevredenheid van de jobinhoud,
verschillen de scores van de groepen significant van elkaar. Daarbij valt er
een goede scheiding te maken tussen aan de ene kant de personen die op
het moment van de bevraging in het onderwijs zitten en anderzijds de
afgestudeerden die niet in het onderwijs werkzaam zijn. De personen die in
het onderwijs werkzaam zijn, zijn meer tevreden over de
combinatiemogelijkheden tussen gezin en arbeid. Op de andere aspecten
zijn ze minder tevreden dan de personen die niet in het onderwijs werkzaam
zijn (al is het verschil bij de tevredenheid over chef/directie niet zo heel
groot).

Deze tabel levert, in combinatie met eerdere bevindingen en geconstrueerde
schalen, wel interessante tussentijdse conclusies op:

− Werkzekerheid: de afgestudeerden die momenteel in het onderwijs
werkzaam zijn, hechten veel belang aan de werkzekerheid (cf.
loopbaanankers). Anderzijds zijn ze er niet zo tevreden over, als men
kijkt naar de tevredenheid van het contract. Dit laatste kan wel
verklaard worden door het feit dat we eerder gezien hebben dat bij de
afgestudeerden die in het onderwijs werken er weinig personen waren
met een vast contract of vaste benoeming (wat te wijten is aan hun jonge
carrière).

− Loopbaanmogelijkheden: de afgestudeerden die in het onderwijs
werkzaam zijn op het moment van de bevraging, schatten de
aantrekkelijkheid van de loopbaanmogelijkheden relatief laag in, en het
blijkt dat ze daar ook niet tevreden over zijn.

− Combinatiemogelijkheid arbeid-gezin: afgestudeerden die in het
onderwijs werkzaam zijn, beoordelen deze combinatiemogelijkheid in het
onderwijs lager in dan zij die niet in het onderwijs werkzaam zijn. Toch
zijn ze er vrij tevreden over, en uit de loopbaanankers blijkt ook dat ze er
vrij veel belang aan hechten.

− Loon: de afgestudeerden die in het onderwijs werken, zijn minder
tevreden over hun loon, en het blijkt dat zij in vergelijking met de
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personen die niet werkzaam zijn in het onderwijs, ook een lager loon
ontvangen.

TABEL 7.27 TEVREDENHEID MET DE HUIDIGE JOB: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN

2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE WERKENDEN)

Tevredenheid
met de

jobinhoud

Tevredenheid
met het loon

Tevredenheid
met

chef/directie

Tevredenheid
met de

arbeids-
omstandig-

heden
Afgestudeerden 2001 76.11 51.60 64.96 48.03
Afgestudeerden 1997 73.83 48.38 60.35 44.04
Totale groep 75.13 50.20 62.98 46.31
N 3305 3264 3284 3305
F (df) 17.849 (1) 22.811 (1) 28.531 (1) 38.450 (1)
Sign. .000 .000 .000 .000

Tevredenheid met de
loopbaanperspectieven

Tevredenheid met
de combinatie-

mogelijkheden tss
gezin en arbeid

Tevredenheid
met het
contract

Afgestudeerden 2001 51.80 68.14 55.78
Afgestudeerden 1997 50.21 67.90 65.39
Totale groep 51.11 68.03 59.93
N 3280 3296 3306
F (df) 6.665 (1) 0.183 (1) 128.706 (1)
Sign. .010 .669 .000

Wanneer de opsplitsing wordt gemaakt naar jaar van afstuderen, dan blijken
de de scores wel significant te verschillen, maar de verschillen zijn niet zo
groot. Enkel bij de tevredenheid over het contract is er een vrij grote kloof:
de afgestudeerden van 1997 zijn meer tevreden, maar dat kan verklaard
worden vanuit het feit dat het aandeel afgestudeerden van 1997 met een
vast contract ook veel groter is dan het aandeel bij de afgestudeerden van
2001.

TABEL 7.28 TEVREDENHEID MET DE HUIDIGE JOB: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE

LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Tevredenheid
met de

jobinhoud

Tevredenheid
met het loon

Tevredenheid
met

chef/directie

Tevredenheid
met de arbeids-
omstandigheden

KL 78.22 52.29 66.21 43.93
LO 75.09 49.08 62.13 41.03
SO1 73.38 48.02 63.90 46.61
SO2 75.51 52.44 62.59 52.34
GPB 73.22 48.86 60.14 47.55
Totale groep 75.13 50.20 62.98 46.31
N 3305 3264 3284 3305
F (df) 11.049 (4) 7.651 (4) 5.326 (4) 38.929 (4)
Sign. .000 .000 .000 .000
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Tevredenheid met de
loopbaan-

perspectieven

Tevredenheid met de
combinatie-

mogelijkheden tss
gezin en arbeid

Tevredenheid met het
contract

KL 50.13 70.59 50.67
LO 48.20 70.39 61.07
SO1 49.91 68.69 59.86
SO2 53.54 65.54 62.42
GPB 53.82 64.93 65.47
Totale groep 51.11 68.03 59.93
N 3280 3296 3306
F (df) 13.533 (4) 19.464 (4) 34.473 (4)
Sign. .000 .000 .000

Wanneer de opsplitsing wordt gemaakt tussen de verschillende
lerarenopleidingen, dan scoren de afgestudeerden van de lerarenopleiding
voor secundair onderwijs groep 2 en van de GPB-opleiding het hoogst op het
loon, de arbeidsomstandigheden, de loopbaanperspectieven en het contract.
Op zich is dat niet verwonderlijk, omdat er bij deze groep vrij veel personen
zijn die op het moment van de bevraging niet werken. Zo scoren de
afgestudeerden van de lerarenopleiding voor kleuteronderwijs, lager
onderwijs en secundair onderwijs groep 1 dan weer hoger op de
combinatiemogelijkheid tussen gezin en arbeid. Wel opvallend is dat de
afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs vrij hoog
scoren op het vlak van tevredenheid over het loon en de chef/directie.

7.5.1.2 Hoe tevreden is/was men met jobaspecten gerelateerd aan het
lerarenberoep?

De aspecten van de job die gerelateerd zijn aan het lerarenberoep, zijn
uiteraard alleen bevraagd bij de personen die ooit in het onderwijs hebben
gewerkt of er nog steeds in werken. Er zijn 10 aspecten bevraagd, die
achteraf in een factoranalyse zijn gegroepeerd in 2 factoren: lesgebonden
aspecten (zaken die te maken hebben met het lesgeven op zich) en relaties
en contacten op school (met ouders en leerlingen). Daarnaast zijn er nog 2
items die niet werden opgenomen in de factoren. Tabel 29 geeft eerst de
frequenties van de antwoorden van de respondenten op de verschillende
items, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de personen die altijd in
het onderwijs hebben gewerkt, de zij-instromers (zij die vroeger niet, maar
nu wel in het onderwijs werkzaam zijn) en de uitstromers (zij die vroeger
wel, maar nu niet meer in het onderwijs werken).
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TABEL 7.29 TEVREDENHEID MET JOBASPECTEN GERELATEERD AAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING

TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN

DIE VROEGER BUITEN MAAR NU IN HET ONDERWIJS WERKEN EN DIEGENEN DIE VROEGER IN

MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

Altijd in onderwijs
gewerkt

Zij-instromers Uitstromers

Hoe tevreden bent/was u
met...?

- -/+ + M - -/+ + M - -/+ + M

Lesgebonden aspecten
het aantal klassen waaraan
u lesgeeft/gaf

8.4 16.3 75.3 6.6 9.8 20.2 70.0 12.3 22.5 20.7 56.8 3.0

het aantal scholen waaraan
men lesgeeft/gaf

7.9 14.7 78.4 6.8 10.8 15.0 74.1 11.9 20.8 22.0 57.1 3.5

het lessenrooster 6.6 14.7 78.7 6.3 5.3 16.6 78.1 11.9 11.9 26.3 47.9 4.0

de grootte van de klassen
waaraan men lesgeeft/gaf

22.7 20.8 56.6 6.6 23.5 20.3 56.2 11.9 30.4 23.2 46.4 3.5

de verdeling van extra taken
in de school

18.0 30.5 51.5 6.1 18.0 28.4 53.6 12.3 22.0 38.7 39.1 3.5

Relaties en contacten op
school
de contacten met de ouders 11.3 30.2 58.5 8.3 9.1 42.9 48.0 13.3 14.0 50.0 36.0 5.4

de mentaliteit van uw
leerlingen

16.6 26.3 57.1 7.3 15.8 26.9 57.3 11.9 32.1 20.2 47.6 3.5

de contacten met de
leerlingen

2.8 9.6 87.6 6.3 2.9 11.3 85.8 11.6 13.8 19.2 67.0 4.0

Losse items niet
opgenomen in de schalen
de contacten met PMS-
centra/CLBs

21.2 37.9 40.8 8.5 15.7 45.0 39.3 14.2 25.6 55.8 18.6 9.4

De onderwijsvernieuwingen 39.2 42.6 18.1 7.4 40.9 41.2 17.9 13.0 24.1 61.1 14.8 6.4

Tabel 30 geeft de gemiddelde scores op de twee factoren voor de
verschillende onderscheiden groepen. Hoe hoger de score, hoe meer
tevreden men is met de aspecten die door de factor worden uitgedrukt.

TABEL 7.30 TEVREDENHEID MET JOBASPECTEN GERELATEERD AAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING

TUSSEN DIEGENEN DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST

BUITEN MAAR NU IN ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN

GEWERKT EN DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL

DE WERKENDEN)

Tevredenheid met
lesgebonden aspecten

Tevredenheid met relaties
en contacten op school

Altijd in onderwijs gewerkt 69.11 68.38
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

67.87 67.19

Vroeger in onderwijs gewerkt, nu
buiten onderwijs werkzaam

58.67 59.91

Totale groep 68.27 67.67
N 2644 2638
F (df) 31.080 (2) 19.242 (2)
Sign. .000 .000
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Er blijkt toch een groot verschil te bestaan tussen enerzijds de uitstromers
en anderzijds de personen die op het moment van de bevraging in het
onderwijs werkten. De afgestudeerden die op het moment van de bevraging
in het onderwijs werkten, blijken meer tevreden te zijn met de lesgebonden
aspecten en de relaties en contacten op school dan de uitstromers. Dit zijn
zeker geen onlogische resultaten, maar het is iets te voorbarig om bij deze
laatste groep de reden voor het uitstromen uit het lerarenberoep volledig te
leggen bij het feit dat ze minder tevreden zijn over deze onderwijsgebonden
aspecten. Mogelijk spelen ook andere redenen en effecten een rol.

TABEL 7.31 TEVREDENHEID MET JOBASPECTEN GERELATEERD AAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING

TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE

WERKENDEN)

Tevredenheid met lesgebonden
aspecten

Tevredenheid met relaties en
contacten op school

Afgestudeerden 2001 70.00 67.76
Afgestudeerden 1997 65.94 67.57
Totale groep 68.27 67.67
N 2644 2638
F (df) 38.400 (1) 0.078 (1)
Sign. .000 .780

Wanneer een opdeling wordt gemaakt naar jaar van afstuderen, dan zijn de
scores op de tevredenheid met relaties en contacten op school niet
significant verschillend, maar wel de scores op de tevredenheid met
lesgebonden aspecten: de afgestudeerden van 2001 zijn op dit vlak meer
tevreden dan de afgestudeerden van 1997. Een mogelijke verklaring hier is
dat er zich in deze laatste groep op het moment van de bevraging meer
uitstromers bevinden dan in de groep van afgestudeerden van 2001.

TABEL 7.32 TEVREDENHEID MET JOBASPECTEN GERELATEERD AAN HET LERARENBEROEP: VERGELIJKING

TUSSEN DE VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Tevredenheid met lesgebonden
aspecten

Tevredenheid met relaties en
contacten op school

KO 68.67 73.31
LO 71.41 69.11
SO1 66.22 63.91
SO2 65.71 63.99
GPB 67.47 64.98
Totale groep 68.27 67.67
N 2644 2638
F (df) 10.868 (4) 33.050 (4)
Sign. .000 .000

Tot slot is een opsplitsing gemaakt tussen de verschillende
lerarenopleidingen en daaruit blijkt dat de afgestudeerden voor de
lerarenopleiding van het secundair onderwijs en de GPB-opleiding telkens
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minder tevreden zijn dan de afgestudeerden voor de lerarenopleiding
kleuteronderwijs en lager onderwijs. Ook hier kan de verklaring gezocht
worden in het feit dat er in deze groepen relatief meer uitstromers te vinden
zijn.

7.5.1.3 Welke problemen ondervond men bij de eerste instap in het
lerarenberoep ?

Aansluitend bij de tevredenheid over de aspecten die eigen zijn aan een job
in het onderwijs, wordt bij de afgestudeerden die ooit in het lerarenberoep
zijn gestapt ook nagegaan welke problemen ze bij de eerste instap hebben
ondervonden. Aan deze personen werd daarom een lijst van 19 mogelijke
knelpunten voorgelegd en de respondenten moesten aanduiden in welke
mate ze er problemen mee hebben gehad bij hun eerste instap. Deze
mogelijke knelpunten werden opnieuw onderworpen aan een factoranalyse
waaruit vier factoren werden gehaald, met name problemen bij het lesgeven,
met het gezag, met de schoolcultuur en met de planning (zowel op school als
de combinatie arbeid-gezin). Tabel 33 geeft de antwoorden van de
respondenten weer die op het moment van het interview of vroeger ooit
tewerkgesteld waren in het onderwijs. Een ‘-‘ betekent dat men geen
problemen had, een ‘+’ dat men wel problemen ondervond met het
desbetreffende aspect.



251

TABEL 7.33 INSTAPPROBLEMEN: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN DIE ALTIJD IN HET

ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE VROEGER BUITEN MAAR NU IN HET ONDERWIJS

WERKEN EN DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

Altijd in onderwijs
gewerkt

Zij-instromers Uitstromers

In welke mate ondervond u
bij uw eerste instap in het
onderwijs problemen met …

- -/+ + M - -/+ + M - -/+ + M

Lesgeven
Beoordelen van het werk
van leerlingen

60.6 27.6 11.7 6.7 62.5 26.2 11.2 11.4 64.1 24.6 11.4 4.0

Omgaan met problemen van
individuele leerlingen

55.4 31.6 12.9 6.3 61.2 28.4 10.4 10.7 60.2 30.1 9.6 4.5

Communicatie en relaties
met ouders

58.3 29.1 12.6 7.8 61.8 26.9 11.3 13.5 57.9 28.7 13.5 5.4

Omgaan met individuele
verschillen tussen leerlingen

57.9 27.8 14.3 6.5 58.0 30.0 12.0 10.9 58.0 29.6 12.5 3.0

Organisatie van het
klasgebeuren

66.2 24.7 9.0 6.3 64.2 26.6 9.2 10.9 61.1 29.9 9.0 4.0

Effectief gebruik van
verschillende lesmethoden

62.0 27.5 10.5 7.2 57.5 30.1 12.4 11.9 56.0 31.0 13.1 3.5

Verwerven van lesmateriaal
en hulpmiddelen

54.0 27.4 18.6 6.2 53.3 26.0 20.7 11.4 58.7 23.4 18.0 4.0

Gebrek aan (basis)kennis
om les te geven

79.2 14.2 6.5 6.5 74.7 16.9 8.4 11.9 75.0 14.9 10.2 3.5

Gezag
Discipline in de klas 54.0 29.3 16.7 6.3 52.9 29.1 18.1 11.2 54.2 22.6 23.2 3.5

Motiveren van studenten 64.1 22.5 13.4 6.5 57.5 26.2 16.2 11.4 53.9 23.4 22.8 4.0

Afbakenen van gezag 63.2 23.1 13.6 6.9 65.6 20.5 13.9 11.4 52.7 28.1 19.2 4.0

Schoolcultuur
relatie met directies 69.6 19.7 10.7 6.2 71.7 18.4 9.9 11.4 62.9 24.0 13.2 4.0

Relaties met collegas 77.5 14.9 7.6 6.1 75.7 15.2 9.2 11.2 65.7 19.5 14.8 3.0

Je inwerken in de school en
de schoolcultuur

65.4 24.1 10.5 6.5 63.4 26.4 10.2 10.9 57.4 28.4 14.2 3.0

Administratieve planlast
Combinatie school-
privéleven

62.4 21.4 16.1 6.5 66.3 18.3 15.4 10.9 68.6 16.0 15.4 3.0

Werkdruk 38.2 31.1 30.7 6.2 48.0 25.8 26.1 10.9 51.5 21.0 27.6 4.0

Administratieve zaken die bij
de job horen

40.7 28.5 30.8 6.5 47.5 28.7 23.7 10.9 52.7 24.3 23.1 3.0

Plannen van lessen en
schooldagen

69.2 20.9 9.8 6.5 70.9 19.6 9.5 11.2 70.7 18.6 10.8 4.0

Losse items niet
opgenomen in de schalen
hoge maatschappelijke
verwachtingen

68.9 24.9 6.3 7.8 73.8 20.1 6.1 13.0 74.1 17.5 8.4 4.5

De gemiddelde scores op de verschillende factoren zijn weergegeven in tabel
34. Hoe hoger de score, hoe meer problemen men ondervond bij de instap in
het onderwijs.
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TABEL 7.34 INSTAPPROBLEMEN: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN

GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE

NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN

HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Lesgeven Gezag Schoolcultuur
Administratie

ve planlast
Altijd in onderwijs gewerkt 32.31 33.51 26.33 37.99
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

32.04 35.34 26.49 34.87

Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

32.51 39.29 30.87 33.48

Totale groep 32.28 34.14 26.64 37.25
N 2624 2650 2653 2643
F (df) 0.065 (2) 5.794 (2) 3.699 (2) 6.306 (2)
Sign. .937 .003 .025 .002

Op het vlak van problemen met het lesgeven blijken er geen significante
verschillen te zijn tussen de drie groepen. Op het vlak van gezag en
schoolcultuur bleken de uitstromers meer problemen te hebben dan de
andere afgestudeerden die in het onderwijs hebben gewerkt of nog steeds
werken. De uitstromers hadden dan weer minder problemen met de
planning dan de afgestudeerden die op het moment van de bevraging in het
onderwijs werkten (of zijn het misschien vergeten).

TABEL 7.35 INSTAPPROBLEMEN: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE

AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE WERKENDEN)

Lesgeven Gezag Schoolcultuur
Administratie

ve planlast
Afgestudeerden 2001 31.63 34.10 24.79 36.46
Afgestudeerden 1997 33.17 34.18 29.13 38.32
Totale groep 32.28 34.14 26.64 37.25
N 2624 2650 2653 2643
F (df) 6.264 (1) 0.008 (1) 28.262 (1) 4.961 (1)
Sign. .012 .929 .000 .026

Bij een opsplitsing naargelang het jaar van afstuderen, zijn de verschillen
niet zo groot (maar wel significant) tussen de afgestudeerden van 2001 en
1997. De afgestudeerden van 1997 hebben meer problemen gehad bij hun
eerste instap in het onderwijs dan de afgestudeerden van 2001. Ook hier
geldt dat een mogelijke verklaring kan gezocht worden bij het feit dat er bij
de afgestudeerden van 1997 relatief meer uitstromers zijn. Anderzijds is het
wel zo dat de afgestudeerden van 1997 blijkbaar meer problemen hadden
met de planning.
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TABEL 7.36 INSTAPPROBLEMEN: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN

(ENKEL DE WERKENDEN)

Lesgeven Gezag Schoolcultuur
Administratie

ve planlast
KL 29.03 25.64 25.12 34.37
LO 32.79 30.85 26.91 39.79
SO1 33.35 38.43 27.49 38.28
SO2 33.37 42.76 25.22 36.12
GPB 34.05 38.90 29.05 37.25
Totale groep 32.28 34.14 26.64 37.25
N 2624 2650 2653 2643
F (df) 9.394 (4) 54.871 (4) 2.831 (4) 5.955 (4)
Sign. .000 .000 .023 .000

Tot slot worden de verschillende lerarenopleidingen nog met elkaar
vergeleken, en daaruit blijkt logischerwijs dat afgestudeerden van de
lerarenopleiding secundair onderwijs en de GPB-opleiding meer problemen
hebben met gezag en schoolcultuur dan de afgestudeerden van de
lerarenopleiding kleuteronderwijs en lager onderwijs. Wat de planning
betreft, blijkt dat het vooral de afgestudeerden van de lerarenopleiding lager
onderwijs en secundair onderwijs groep 1 het zijn, die er problemen mee
hadden. De minste problemen kwamen blijkbaar voor bij de afgestudeerden
van de lerarenopleiding kleuteronderwijs.

7.5.2 Tevredenheid met het personeelsbeleid

Vervolgens wordt ingegaan op de tevredenheid van de werkenden met het
personeelsbeleid in de organisatie of school waar men is tewerkgesteld. Het
gaat over de organisatie of school waar men op het moment van de
bevraging werkzaam was. De tevredenheid over het personeelsbeleid werd
uiteraard bevraagd aan alle werkenden, en dit via 17 aspecten van het
personeelsbeleid waarover de respondenten hun (on)tevredenheid moesten
uitspreken. Ook hier werden deze 17 aspecten via een factoranalyse
gegroepeerd in drie onderliggende factoren, namelijk tevredenheid over:

− de HR-praktijken en –systemen (dit zijn de eigenlijke handelingen zoals
het opleidingsbeleid, de dagelijkse begeleiding, de
functioneringsgesprekken en dergelijke);

− de HR-principes en –waarden die worden toegepast in de school of
organisatie;

− de inspraak en overlegmogelijkheden.

Een aantal items scoorden slecht op de drie factoren worden later bij de
herschaling ook niet opgenomen in de analyse. Tabel 37 geeft de
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antwoorden van de respondenten op de verschillende items waarbij de items
die bij één factor horen bij elkaar worden geplaatst.
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TABEL 7.37 TEVREDENHEID MET HET PERSONEELSBELEID: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN

DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
- -/+ + M - -/+ + M

Tevredenheid met de HR-
praktijken/systemen
het beoordelings- of evaluatie-
beleid van uw organisatie/school

16.5 42.4 41.0 6.6 24.2 37.4 38.4 14.6

de periodieke functionerings-
gesprekken die werknemers/
leerkrachten krijgen

24.9 39.9 35.2 9.4 26.4 32.5 41.1 15.2

het opleidingsbeleid binnen uw
organisatie/school

14.9 44.8 40.3 5.9 18.6 33.0 48.5 13.7

het loopbaanbeleid van uw
organisatie

17.7 55.5 26.9 7.7 23.0 43.3 33.7 14.3

de dagdagelijkse coaching/
begeleiding/ ondersteuning die
werknemers/ leerkrachten krijgen
binnen uw organisatie/school

25.6 35.0 39.5 5.6 21.6 37.1 41.4 13.9

de introductie- of onthaal-
procedures die toegepast worden
binnen uw organisatie/school

22.2 29.5 48.4 5.4 17.9 29.6 52.5 13.9

het beloningssysteem/ loonbeleid
van uw organisatie

21.5 55.5 23.9 8.0 26.1 35.1 38.8 14.2

Tevredenheid met de HR-
principes/waarden
het rechtvaardig toepassen van
regels en beleidslijnen mbt
personeelszaken

15.6 37.9 46.5 5.5 21.1 34.3 44.6 13.2

het hanteren van ethische
principes betreffende
personeelszaken

10.6 42.6 46.9 6.3 13.4 42.6 44.0 13.9

de duidelijkheid van regels en
beleidslijnen mbt personeelszaken

20.3 35.5 44.2 5.1 22.5 33.8 43.7 13.0

Tevredenheid met de inspraak-
en overleg-mogelijkheden
de invloed van de werknemers/
leerkrachten op belangrijke
beslissingen

28.1 37.2 34.7 5.0 35.1 37.9 26.0 13.1

de inspraakmogelijkheden van de
werknemers/ leerkrachten bij
belangrijke beslissingen

26.5 33.0 40.5 5.0 33.4 33.7 33.0 13.0

de mate waarin en de wijze
waarop er werkoverleg plaats
heeft in uw organisatie/school

18.1 37.2 44.7 5.9 21.1 36.7 42.2 13.6

de mogelijkheden tot
samenwerking/teamwork in uw
organisatie/school

9.0 23.1 68.0 5.6 9.3 26.6 64.1 13.6

Losse items niet opgenomen in
de schalen
de wijze waarop problemen en/of
klachten van
werknemers/leerkrachten
behandeld worden

20.4 35.0 44.6 5.7 21.0 41.5 37.5 13.6

de doorstroming van informatie
naar de werknemers/
leerkrachten

21.4 29.4 49.2 5.4 28.3 33.4 38.3 13.1

de werving- en selectieprocedures
die toegepast worden binnen uw
organisatie/school

14.7 42.5 42.7 6.2 15.4 33.0 51.6 14.2



256

De gemiddelde scores op de factoren zijn weergegeven in tabel 38, waarbij
de werkende respondenten zijn ingedeeld naar hun carrière binnen of
buiten het onderwijs. Hoe hoger de score, hoe meer tevreden men is met de
aspecten van het personeelsbeleid die onder de factor vallen.

TABEL 7.38 TEVREDENHEID MET DE HUIDIGE JOB: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE ALTIJD IN HET

ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN ONDERWIJS

WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN DIEGENEN DIE

VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Tevredenheid met
de HR-praktijken/

systemen

Tevredenheid met
de HR-

principes/waarden

Tevredenheid met
de inspraak- en

overleg-
mogelijkheden

Altijd in onderwijs
gewerkt

54.05 58.17 57.88

Eerst buiten het
onderwijs gewerkt, nu
in onderwijs werkzaam

53.36 56.78 55.46

Nooit in onderwijs
gewerkt

55.45 56.32 54.14

Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

55.87 58.62 57.04

Totale groep 54.30 57.71 56.91
N 3217 3234 3234
F (df) 1.802 (3) 1.751 (3) 6.275 (3)
Sign. .145 .154 .000

Opvallend is dat de scores op de tevredenheid met HR-praktijken/systemen
en met de HR-principes/waarden niet significant verschillen tussen de
groepen. Dit is wel het geval voor wat de inspraak- en overlegmogelijkheden
betreft, waarbij de personen die nooit in het onderwijs hebben gewerkt, het
minst tevreden zijn. Toch verschillen de scores niet zo fel van elkaar.

TABEL 7.39 TEVREDENHEID MET DE HUIDIGE JOB: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN

2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE WERKENDEN)

Tevredenheid met de
HR-praktijken/systemen

Tevredenheid met
de HR-

principes/waarden

Tevredenheid
met de

inspraak- en
overleg-

mogelijkheden
Afgestudeerden 2001 55.89 59.00 58.85
Afgestudeerden 1997 52.21 56.04 54.34
Totale groep 54.30 57.72 56.90
N 3218 3235 3235
F (df) 35.970 (1) 18.383 (1) 43.793 (1)
Sign. .000 .000 .000
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Bij een opsplitsing van de groep naar jaar van afstuderen, blijken de scores
wel significant van elkaar te verschillen, waarbij de personen die het
recentst zijn afgestudeerd ook het meest tevreden zijn.

TABEL 7.40 TEVREDENHEID MET DE HUIDIGE JOB: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE

LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Tevredenheid met de
HR-praktijken/

systemen

Tevredenheid met de
HR-

principes/waarden

Tevredenheid met de
inspraak- en

overleg-
mogelijkheden

KL 57.04 60.93 63.05
LO 54.15 58.83 60.68
SO1 55.96 58.03 56.67
SO2 52.96 56.58 52.68
GPB 51.53 54.04 51.12
Totale groep 54.30 57.72 56.90
N 3218 3235 3235
F (df) 10.187 (4) 10.909 (4) 47.154 (4)
Sign. .000 .000 .000

Wanneer een opsplitsing wordt gemaakt tussen de verschillende
lerarenopleidingen, dan blijken de afgestudeerden van de lerarenopleiding
voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs groep 1 het
meest tevreden te zijn. Het minst tevreden zijn de afgestudeerden van de
GPB-opleiding.

7.5.3 Werkbeleving

Tot slot wordt de werkbeleving van de respondenten nagegaan. Dit wordt
gedaan aan de hand van 4 aspecten:

− de mate waarin men de job kan combineren met het privéleven;
− het gevoelen van burn-out;
− betrokkenheid, jobzekerheid en employability;
− gepercipieerde arbeidsmarktpositie.

7.5.3.1 Combinatie tussen arbeid en privé-leven

Eerder werd al duidelijk dat de combinatie tussen arbeid en privé-leven een
aspect is dat voor personen die in het onderwijs werken, een vrij belangrijk
loopbaananker is en iets is waar ze vrij tevreden over zijn. In de vragenlijst
werd ook de vraag gesteld in welke mate de werkenden de huidige job
(binnen of buiten het onderwijs) combineerbaar vinden met het persoonlijk
en familiaal leven. De frequenties van de antwoorden op deze vraag zijn
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weergegeven in tabel 41, waarbij ‘-‘ betekent dat het slecht combineerbaar is
en ‘+’ dat het goed te combineren valt.

TABEL 7.41 BELEVING COMBINATIE ARBEID – PERSOONLIJK EN FAMILIAAL LEVEN: VERGELIJKING TUSSEN

DE AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
- -/+ + Missing - -/+ + Missing

6.2 14.3 79.5 5.1 11.2 18.7 70.1 6.4

Zoals enigszins kon worden verwacht, vinden de respondenten die op het
moment van de bevraging in het onderwijs werkten, het werk goed
combineerbaar vinden met het privé-leven (bijna 80%). Ook bij de personen
die buiten het onderwijs werkzaam waren, kon de meerderheid het werk en
het privé-leven goed combineren, al ligt het percentage hier lager.

Wanneer de antwoorden op een 5-puntenschaal worden gezet (waarbij een
‘1’ betekent dat het werk zeer goed combineerbaar is met het privé-leven en
‘een ‘5’ dat het zeer slecht combineerbaar is), kunnen we de gemiddelde
scores nemen op deze schaal en deze gemiddelden vergelijken tussen
groepen.

TABEL 7.42 BELEVING COMBINATIE ARBEID – PERSOONLIJK EN FAMILIAAL LEVEN: VERGELIJKING TUSSEN

DIEGENEN DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN

MAAR NU IN ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN

GEWERKT EN DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL

DE WERKENDEN) (5-PUNTENSCHAAL)

Beleving combinatie arbeid – persoonlijk en
familiaal leven

Altijd in onderwijs gewerkt 2.99
Eerst buiten het onderwijs gewerkt,
nu in onderwijs werkzaam

3.07

Nooit in onderwijs gewerkt 2.80
Vroeger in onderwijs gewerkt, nu
buiten onderwijs werkzaam

2.89

Totale groep 2.96
N 3293
F (df) 9.839 (3)
Sign. .000

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt op basis van de carrière binnen en
buiten het onderwijs, dan blijken de personen die op het moment van het
interview in het onderwijs werken de hoogste gemiddelde score hebben. Op
zich is dat absoluut geen verwonderlijk en zelfs een vrij triviaal resultaat,
gezien tabel 41. Merken we wel op dat er praktisch geen verschil is in de
score tussen de personen die altijd in het onderwijs hebben gewerkt en zij
die eerst buiten het onderwijs hebben gewerkt.
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TABEL 7.43 BELEVING COMBINATIE ARBEID – PERSOONLIJK EN FAMILIAAL LEVEN: VERGELIJKING TUSSEN

DE AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE

WERKENDEN) (5-PUNTENSCHAAL)

Beleving combinatie arbeid – persoonlijk en
familiaal leven

Afgestudeerden 2001 2.99
Afgestudeerden 1997 2.93
Totale groep 2.96
N 3294
F (df) 3.658 (1)
Sign. .056

Wanneer de opsplitsing wordt gemaakt naar het jaar van afstuderen, dan is
er geen significant verschil in score tussen de afgestudeerden van 1997 en
2001.

TABEL 7.44 BELEVING COMBINATIE ARBEID – PERSOONLIJK EN FAMILIAAL LEVEN: VERGELIJKING TUSSEN

DE VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN) (5-PUNTENSCHAAL)

Beleving combinatie arbeid – persoonlijk en
familiaal leven

KO 3.06
LO 2.87
SO1 3.02
SO2 2.88
GPB 2.99
Totale groep 2.96
N 3294
F (df) 6.309 (4)
Sign. .000

Wanneer de verschillende lerarenopleidingen worden onderscheiden, dan
hebben de afgestudeerden van de lerarenopleiding voor kleuteronderwijs en
secundair onderwijs groep 1 de hoogste gemiddelde score en deze van de
lerarenopleiding voor secundair onderwijs groep 2 de laagste. Dit is niet
geheel verwonderlijk, gezien het feit dat er bij deze laatste groep relatief veel
respondenten zijn die buiten het onderwijs werkzaam zijn.

7.5.3.2 Burn-out

Vervolgens wordt het gevoelen van burn-out bij de respondenten in kaart
gebracht. Burn-out kan gedefinieerd worden als een werkgerelateerde
psychische vermoeidheidstoestand en het betreft een syndroom van
emotionele uitputting, vermijding en verminderde competentie (Ver Heyen et
al., 2003). Burn-out is in dit onderzoek, gemeten via een deel van de
Maslach Burnout Inventory (MBI), wat een internationaal gevalideerd
meetinstrument is. Het is een zelfbeoordelingslijst (normaal met
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22 uitspraken, maar hier worden er maar 15 gebruikt) die elk verwijzen naar
één van de drie componenten die kenmerkend zijn voor burn-out. Op elke
uitspraak kan men antwoorden met ‘nooit’, ‘sporadisch’, ‘af en toe’,
‘regelmatig’, ‘dikwijls’, ‘zeer dikwijls’ of ‘dagelijks’. In tabel 45, waar de
frequenties van de antwoorden op de gebruikte uitspraken zijn weergegeven,
zijn de eerste twee, de derde en de vierde, en de laatste twee
antwoordcategorieën bij elkaar geteld.

Wanneer de items worden onderworpen aan een factoranalyse, dan komen
de drie componenten te voorschijn waar al naar is verwezen, met name:

− emotionele uitputting: een factor die peilt naar de mate waarin men zich
opgebruikt voelt door het werk;

− competentie: geeft aan in hoeverre men het gevoel heeft succesvol te zijn
in het werk;

− distantie: deze factor meet in hoeverre men een negatieve, cynische en
onverschillige houding heeft ontwikkeld ten aanzien van het werk.
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TABEL 7.45 BURN-OUT: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET

ONDERWIJS WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
- -/+ + M - -/+ + M

Emotionele uitputting
Aan het einde van een
werkdag voel ik me leeg

72.6 13.2 14.1 4.9 79.6 9.4 11.3 7.3

Ik voel me mentaal uitgeput
door mijn werk

67.4 17.6 15.0 4.4 73.2 14.5 12.3 6.3

Een hele dag werken vormt
een zware belasting voor mij

79.7 10.7 9.6 4.6 85.7 8.3 6.0 6.6

Ik voel me opgebrand door
mijn werk

88.9 6.2 4.9 4.8 90.1 5.1 4.8 6.4

Ik voel me vermoeid als ik s’
morgens opsta en er weer
een werkdag voor me ligt

83.6 8.4 8.1 4.2 83.4 6.4 10.3 6.6

Competentie
Ik vind dat ik mijn werk goed
doe

3.3 12.2 84.5 5.6 2.0 10.4 87.6 6.6

Als ik op mijn werk iets
afrond, vrolijkt me dat op

3.9 9.8 86.2 5.5 3.7 7.9 88.5 7.3

Op mijn werk blaak ik van
zelfvertrouwen

20.0 24.0 55.9 6.4 17.1 25.3 57.6 7.4

Ik weet de problemen in mijn
werk goed op te lossen

8.7 16.4 74.9 5.7 6.4 12.7 80.9 7.4

Ik heb het gevoel dat ik met
mijn werk een positieve
bijdrage lever aan het
functioneren van de
organisatie

14.8 21.4 63.9 5.1 15.4 14.2 70.5 6.7

Ik heb in deze baan veel
waardevolle dingen bereikt

14.8 21.6 63.7 5.6 25.2 23.9 50.8 7.0

Distantie
Ik ben niet meer zo
enthousiast als vroeger over
mijn werk

90.0 4.5 5.6 4.9 82.1 8.1 10.0 6.6

Ik merk dat ik teveel afstand
genomen heb van mijn werk

96.4 2.7 0.9 5.0 92.3 4.4 3.3 6.8

Ik twijfel aan het nut van
mijn werk

90.5 5.2 4.2 3.9 89.4 5.5 5.2 6.4

Ik ben cynischer geworden
over de effecten van mijn
werk

74.7 14.5 10.8 7.7 70.6 14.5 14.9 7.8

We tellen de scores van de items horende bij één factor op en transformeren
dit op een 100-puntenschaal. Op die manier kunnen we de gemiddelde
scores op één factor nemen en vergelijkingen maken tussen groepen. Eerst
vergelijken we de respondenten op basis van hun loopbaan in of buiten het
onderwijs. Hoe hoger de score op emotionele uitputting en distantie of hoe
lager de score op competentie, hoe meer sprake er is van burn-out.
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TABEL 7.46 BURN-OUT: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN

GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE

NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN

HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Emotionele
uitputting

Competentie Distantie

Altijd in onderwijs gewerkt 27.03 69.18 16.95
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

25.87 67.47 16.39

Nooit in onderwijs gewerkt 25.54 69.49 21.18
Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

24.58 70.63 20.22

Totale groep 26.48 69.11 17.81
N 3331 3309 3305
F (df) 2.343 (3) 2.657 (3) 14.525 (3)
Sign. .071 .047 .000

Enkel op de factor ‘distantie’ zijn de gemiddelde scores tussen de
verschillende groepen significant verschillend. Daaruit blijkt dat de
personen die op het moment van de bevraging werkzaam zijn in het
onderwijs een minder negatieve of cynische houding heeft ten aanzien van
zijn/haar werk.

Het voordeel van deze internationaal gevalideerde schaal is dat men
(internationale) vergelijkingen kan maken met andere beroepen. Bij Ver
Heyen et al. (2003) wordt de volledige schaal gebruikt en worden de
resultaten vergeleken met verschillende contactberoepen
(ziekenhuisverpleegkundigen, personeel uit de rusthuissector, personeel van
de bijzondere jeugdbijstand) in Vlaanderen. Daaruit bleek dat Vlaamse
leerkrachten minder uitputting en minder vermijding (distantie) te vertonen
en zich wel competenter te voelen. Met andere woorden, dit onderzoek
bevestigt min of meer de resultaten die we in ons onderzoek terugvinden,
met dit verschil dat in tabel 46 niet alleen contactberoepen worden
vergeleken met het lerarenberoep.

TABEL 7.47 BURN-OUT: VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE

AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE WERKENDEN)

Emotionele
uitputting

Competentie Distantie

Afgestudeerden 2001 25.82 69.40 16.10
Afgestudeerden 1997 27.38 68.71 20.08
Totale groep 26.49 69.10 17.82
N 3332 3310 3306
F (df) 7.084 (1) 1.904 (1) 55.799 (1)
Sign. .008 .168 .000

Maken we een onderscheid tussen de afgestudeerden van 2001 en 1997,
dan blijken de afgestudeerden van 1997 hoger te scoren op emotionele
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uitputting en distantie en een lagere score op competentie (al is het verschil
hier niet significant) te hebben, wat wijst op het een groter gevoel van
psychische vermoeidheid. Al bij al zijn de verschillen wel niet zo groot.

TABEL 7.48 BURN-OUT: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE

WERKENDEN)

Emotionele
uitputting

Competentie Distantie

KO 24.91 71.52 12.72
LO 27.86 69.06 17.56
SO1 26.45 68.79 18.55
SO2 28.05 66.60 20.86
GPB 24.82 69.85 19.14
Totale groep 26.49 69.10 17.82
N 3332 3310 3306
F (df) 5.710 (4) 10.742 (4) 27.232 (4)
Sign. .000 .000 .000

Tussen de verschillende lerarenopleidingen zijn wel significante verschillen
te vinden, waarbij afgestudeerden van de lerarenopleiding van secundair
onderwijs groep 2 het hoogst scoren op emotionele uitputting en distantie
en het laagst op competentie, wat wijst op een grotere mate van burn-out.
De verklaring kan gezocht in het feit dat deze afgestudeerden relatief meer
terechtkomen buiten het onderwijs. De afgestudeerden van de
lerarenopleiding kleuteronderwijs scoren logischerwijs het laagst op
emotionele uitputting en distantie en het hoogst op competentie, wat dan
weer wil zeggen dat zij in mindere mate worden getroffen door een gevoelen
van burn-out.

7.5.3.3 Betrokkenheid, jobzekerheid en employability

Vervolgens wordt ingegaan op de gevoelens van betrokkenheid, jobzekerheid
en employability die heersen bij de respondenten. Dit werd in kaart gebracht
aan de hand van 16 uitspraken die werden beoordeeld, gaande van
‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. Op basis van een
factoranalyse werden 4 factoren onderscheiden:

− affectieve betrokkenheid: de mate waarin men zich thuis voelt in de
school of organisatie waarin men werkt;

− employability: het vermogen van de werknemer om werk te krijgen;
aangezien dit vermogen mee wordt opgebouwd door een vergroting van
kennis en vaardigheden die men kan meenemen naar andere
werkplekken, is employability een indicatie van de kennis en ervaring
die een werknemer bezit (Van den Brande, 2002);
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− continuerende betrokkenheid: de mate waarin men zich op lange(re)
termijn verbonden voelt met de organisatie of school waar men werkt;

− jobzekerheid.

Ook hier zijn een aantal items die niet hoog laden bij een factor, en in het
vervolg van de analyses zullen ze dan ook worden weggelaten. De items die
de employability en de jobzekerheid meten werden ontwikkeld door Pollet,
De Witte & Van Hootegem (1998) in het kader van een onderzoek naar de
kwaliteit van de arbeid bij werknemers uit de tertiaire sector. De items die
horen bij de affectieve en continuerende betrokkenheid, zijn gebaseerd op
items ontwikkeld door Schutz (1960) en Allen & Meyer (1990), en werden
eerder al gebruikt bij Van den Brande (2002).
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TABEL 7.49 BETROKKENHEID, JOBZEKERHEID EN EMPLOYABILITY VAN DE AFGESTUDEERDEN:

VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS

WERKEN

In onderwijs Buiten onderwijs
- -/+ + M - -/+ + M

Affectieve betrokkenheid
ik voel mij thuis in deze
organisatie/ school

4.8 13.7 81.5 4.5 6.3 20.4 73.3 11.7

ik voel me verbonden met deze
organisatie/ school

6.0 17.3 76.6 4.2 10.4 22.9 66.7 11.3

ik blijf eerder uit noodzaak dan
uit voldoening bij deze
organisatie/ school

81.1 11.8 7.0 4.3 72.1 15.6 12.2 11.3

ik heb het gevoel dat ik erbij
hoor in deze organisatie/ school

5.3 16.0 78.7 4.2 6.3 14.7 79.0 11.3

deze organisatie/ school heeft
veel persoonlijke betekenis voor
mij

15.8 28.6 55.7 4.4 26.4 33.8 39.8 11.2

Employability
ik ben optimistisch dat ik ander
werk zal vinden, indien ik
daarnaar zou zoeken

15.0 31.1 53.8 5.1 8.2 21.9 69.8 11.4

of ik ontslagen word of niet, ik
vind meteen weer evenwaardig
werk

41.9 37.1 21.0 5.6 26.3 39.3 34.4 11.7

het zal niet gemakkelijk voor mij
zijn een andere baan te vinden
wanneer ik deze organisatie/
school dien te verlaten

43.9 28.6 27.5 4.8 59.1 24.6 16.2 11.2

Continuerende betrokkenheid
het verlaten van deze
organisatie/ school zou te veel
persoonlijke opofferingen
vereisen

36.7 32.6 30.8 5.1 49.3 28.2 22.5 11.5

teveel in mijn leven zou door
elkaar geschud worden, als ik
nu deze organisatie/ school zou
verlaten

36.9 26.4 36.7 4.6 45.1 27.5 27.4 11.7

het zou zeer moeilijk zijn voor
mij deze organisatie/school nu
te verlaten, ook zou ik dat willen

35.3 29.0 35.8 5.0 46.2 25.8 28.0 11.1

Jobzekerheid
mijn werkgever biedt mij
voldoende werkzekerheid

31.8 33.4 34.8 5.1 11.7 23.1 65.2 11.7

ik maak me zorgen over het
behoud van mijn job

36.9 22.9 40.2 5.2 69.1 17.1 13.8 11.1

de kans dat in de nabije
toekomst werkloos zal worden, is
klein

24.1 28.7 47.3 4.7 9.3 21.2 69.5 11.3

Losse items niet opgenomen
in de schalen
ik denk dat ik even snel
verbonden raak aan een andere
organisatie/school zoals ik
verbonden ben aan deze

37.5 30.9 31.6 4.8 27.3 30.4 42.4 11.3

ik heb het gevoel dat ik te weinig
alternatieven heb als ik deze
organisatie/school nu verlaat

46.4 24.5 29.0 4.9 56.6 20.1 23.3 11.3



266

Tabel 50 geeft de gemiddelde scores op de verschillende schalen al
naargelang de loopbaan binnen of buiten het onderwijs. Hoe hoger de score,
hoe meer men zich betrokken voelt (in het geval van affectieve en
continuerende betrokkenheid) of hoe zekerder men is van het behoud van
de job (jobzekerheid) of van het feit dat men snel ander werk kan vinden
(employability).

TABEL 7.50 BETROKKENHEID, JOBZEKERHEID EN EMPLOYABILITY VAN DE AFGESTUDEERDEN:

VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT,

DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET

ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET

ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Affectieve
betrokkenheid

Employability Continuerende
betrokkenheid

Jobzekerheid

Altijd in onderwijs
gewerkt

75.89 53.66 49.05 52.86

Eerst buiten het
onderwijs gewerkt, nu in
onderwijs werkzaam

72.84 52.50 45.71 47.10

Nooit in onderwijs
gewerkt

68.41 63.65 41.40 71.08

Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

70.55 61.66 42.56 68.77

Totale groep 73.96 55.64 46.98 56.08
N 3284 3266 3274 3271
F (df) 24.684 (3) 36.632 (3) 18.298 (3) 110.950 (3)
Sign. .000 .000 .000 .000

Wat de affectieve en continuerende betrokkenheid betreft, blijkt dat de
scores van de afgestudeerden die op het moment van de bevraging in het
onderwijs werkten, hoger zijn dan van de afgestudeerden die op dat ogenblik
buiten het onderwijs werkzaam waren. Dit wil zeggen dat de eerstgenoemde
groepen zich meer thuis voelen in hun school en er zich ook meer betrokken
bij voelen. Uit dit laatste zou men kunnen afleiden dat de personen in het
onderwijs minder sollicitatiegedrag zullen vertonen dan personen buiten het
onderwijs. Later komen we hier op terug.

Wat jobzekerheid betreft, scoren de personen buiten het onderwijs dan weer
hoger. Met andere woorden, personen buiten het onderwijs voelen zich
zekerder in hun job en maken zich minder zorgen over het feit dat ze hun
huidige job zullen behouden. Dit hangt uiteraard nauw samen met de aard
van de contracten die we eerder hebben teruggevonden bij de personen
binnen en buiten het onderwijs, waarbij de respondenten binnen het
onderwijs veel minder vaste contracten hebben. Ook het verband met de
mindere tevredenheid over het contract dat we ook al eerder vonden en het
feit dat afgestudeerden die in het onderwijs werken, relatief meer belang
hechten aan werkzekerheid (cf. loopbaanankers), is hier snel gelegd.
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Tot slot blijkt dat de respondenten werkzaam in het onderwijs, lager scoren
op employability dan respondenten buiten het onderwijs. Vanuit dit
perspectief is het misschien wel te begrijpen dat afgestudeerden die in het
onderwijs werken, meer belang hechten aan werkzekerheid.

TABEL 7.51 BETROKKENHEID, JOBZEKERHEID EN EMPLOYABILITY VAN DE AFGESTUDEERDEN:

VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997

(ENKEL DE WERKENDEN)

Affectieve
betrokkenheid

Employability Continuerende
betrokkenheid

Jobzekerheid

Afgestudeerden 2001 73.78 55.20 44.89 51.28
Afgestudeerden 1997 74.19 56.23 49.78 62.45
Totale groep 73.96 55.64 46.99 56.09
N 3285 3267 3275 3272
F (df) 0.360 (1) 1.677 (1) 34.276 (1) 151.865 (1)
Sign. .549 .195 .000 .000

Maken we een opsplitsing naar jaar van afstuderen, dan merken we enkel
significante verschillen voor continuerende betrokkenheid en jobzekerheid,
waarbij de afgestudeerden van 1997 hogere scores hebben op deze factoren.
Op het eerste zich zou men toch verwachten dat de employability significant
hoger ligt bij de afgestudeerden van 1997, gezien hun toegenomen ervaring.

TABEL 7.52 BETROKKENHEID, JOBZEKERHEID EN EMPLOYABILITY VAN DE AFGESTUDEERDEN:

VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Affectieve
betrokkenheid

Employability Continuerende
betrokkenheid

Jobzekerheid

KO 76.74 45.44 47.58 44.11
LO 76.99 56.23 50.09 55.77
SO1 74.38 55.41 48.53 57.23
SO2 70.45 58.61 42.57 59.27
GPB 71.12 62.43 46.37 64.24
Totale groep 73.96 55.64 46.99 56.09
N 3285 3267 3275 3272
F (df) 16.971 (4) 52.656 (4) 10.106 (4) 54.354 (4)
Sign. .000 .000 .000 .000

Vergelijken we tot slot de verschillende lerarenopleidingen met elkaar, dan
komen de verschillen die we vonden tussen de personen in en buiten het
onderwijs, ook duidelijk tot uiting: afgestudeerden van de lerarenopleiding
kleuteronderwijs en lager onderwijs scoren hoger op de affectieve en
continuerende betrokkenheid en lager op employability en jobzekerheid dan
afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2 en de
GPB-opleiding, waar relatief meer afgestudeerden buiten het onderwijs
terechtkomen.

Afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2 en van
de GPB-opleiding hebben meestal nog een bijkomend diploma buiten hun



268

diploma van de lerarenopleiding. Dit vormt waarschijnlijk een belangrijke
verklaring waarom hun employability hoger ligt dan bij de andere
afgestudeerden van de lerarenopleiding die meestal geen bijkomend diploma
hebben, en dus minder mogelijkheden hebben. Bij de afgestudeerden van de
GPB-opleiding komt daar meestal nog bij dat ze in vergelijking met de rest
van de afgestudeerden een grotere werkervaring hebben, aangezien de
meesten van hen al werkten vooraleer ze aan de opleiding begonnen.

7.5.3.4 Gepercipieerde arbeidsmarktpositie

Tot slot wordt nog ingegaan op de gepercipieerde arbeidsmarktpositie van de
afgestudeerden. Deze wordt in kaart gebracht aan de hand van de vraag hoe
lang dat het zou duren vooraleer men een andere evenwaardige job zou
vinden indien men plots werkloos wordt. Uiteindelijk hangt deze vraag nauw
samen met de gemeten employability uit de vorige paragraaf. Tabel 53 geeft
de frequenties van de antwoorden van de respondenten weer.

TABEL 7.53 GEPERCIPIEERDE ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN

DE AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

<3
maanden

3-6
maanden

6-12
maanden

>1 jaar Geen
evenwaardig
werk meer

vinden

N

In onderwijs 49.4 32.7 9.1 4.2 4.6 2473
Buiten onderwijs 47.4 37.4 9.2 2.5 3.6 732
Totale groep 49.0 33.8 9.1 3.8 4.3 3205
F (df) 10.063 (4)
Sign. .039

De antwoorden tussen de respondenten buiten en binnen het onderwijs
verschillen niet zo heel fel van elkaar. Bijna de helft van de respondenten in
het onderwijs denkt binnen de drie maanden een andere, gelijkwaardige job
te vinden tegenover zo’n 47% bij de respondenten buiten het onderwijs.

Ook wanneer de respondenten worden opgesplitst naar hun loopbaan
binnen en buiten het onderwijs, zijn er geen significante verschillen te
vinden tussen de verschillende groepen.



269

TABEL 7.54 GEPERCIPIEERDE ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN

DIEGENEN DIE ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN

MAAR NU IN ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN

GEWERKT EN DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL

DE WERKENDEN)

<3
maanden

3-6
maanden

6-12
maanden

>1
jaar

Geen
evenwaardig
werk meer

vinden

N

Altijd in onderwijs
gewerkt

50.3 32.3 9.0 4.1 4.3 2068

Eerst buiten het
onderwijs gewerkt,
nu in onderwijs
werkzaam

44.8 34.9 9.4 4.7 6.2 404

Nooit in onderwijs
gewerkt

47.6 38.2 8.9 2.2 3.3 553

Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

46.9 35.2 10.1 3.4 4.5 179

Totale groep 49.0 33.8 9.1 3.8 4.3 3204
F (df) 17.746 (12)
Sign. .124

Maken we een onderscheid naar datum van afstuderen, dan is er wel een
verschillend patroon in antwoordfrequenties. De afgestudeerden van 2001
denken over het algemeen sneller een gelijkwaardige job te vinden dan de
afgestudeerden van 1997. Zo denkt meer dan 50% van de afgestudeerden
van 2001 dat ze binnen de drie maanden een andere, gelijkwaardige job
kunnen vinden, tegenover zo’n 44% bij de afgestudeerden van 1997. Gezien
de grotere ervaring van de afgestudeerden van 1997 zou men het
omgekeerde kunnen verwachten. Misschien is hier sprake van een
overschatting van de groep van afgestudeerden van 2001. Een andere
mogelijke verklaring is dat de groep afgestudeerden van 1997 ervaren
hebben dat het soms lang duurt vooraleer ze een evenwaardige job vinden.

TABEL 7.55 GEPERCIPIEERDE ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING tussen
DE AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE

WERKENDEN)

<3
maanden

3-6
maanden

6-12
maanden

>1
jaar

Geen
evenwaardig
werk meer

vinden

N

Afgestudeerden 2001 52.9 33.1 7.8 3.3 2.9 1821
Afgestudeerden 1997 43.8 34.7 10.8 4.5 6.2 1384
Totale groep 49.0 33.8 9.1 3.8 4.3 3205
F (df) 44.529 (4)
Sign. .000
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TABEL 7.56 GEPERCIPIEERDE ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN

DE VERSCHILLENDE LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

<3
maanden

3-6
maanden

6-12
maanden

>1
jaar

Geen
evenwaardig
werk meer

vinden

N

KO 47.0 34.3 9.1 5.2 4.4 615
LO 56.2 28.5 7.2 3.7 4.3 694
SO1 49.4 35.1 8.1 3.5 3.9 593
SO2 38.1 44.3 11.4 3.9 2.4 696
GPB 54.7 26.0 9.7 2.6 6.9 607
Totale groep 49.0 33.8 9.1 3.8 4.3 3205
F (df) 96.612 (16)
Sign. .000

Wanneer we tot slot kijken naar de verschillende lerarenopleidingen, dan
beweert meer dan de helft van de afgestudeerden van de GPB-opleiding en
van de lerarenopleiding van lager onderwijs binnen de drie maanden een
andere job te vinden. Bij de afgestudeerden van de lerarenopleiding
secundair onderwijs groep 2 is dit nog geen 40%. Vooral dit laatste is een
eigenaardig resultaat, aangezien deze groep van afgestudeerden meestal nog
een bijkomend diploma van hoger onderwijs heeft, en uit vorige analyses
bleek dat ze zichzelf een hogere mate van employability toeschreven.
Wellicht is hier sprake van een serieuze onderschatting, ofwel van een
overschatting bij de rest van de afgestudeerden. Bij de afgestudeerden van
de GPB-opleiding is dit relatief hoge percentage nog te verklaren vanuit het
feit dat zij meer werkervaring hebben dan de andere respondenten.

7.6 Tussentijdse conclusies

In dit hoofdstuk zijn een aantal variabelen in kaart gebracht die volgens de
klassieke matchingtheorie de keuze voor een beroep kunnen verklaren. Het
gaat over variabelen die te maken hebben met de perceptie van het
lerarenberoep, de arbeidsoriëntaties en loopbaanankers, de motivatie om de
lerarenopleiding te volgen, de tevredenheid over deze lerarenopleiding en de
tevredenheid over de huidige job. Uit de analyses bleek dat er een scheiding
kan gemaakt worden tussen de personen die op het moment van de
bevraging in het onderwijs werkten (waarbij het kan gaan om personen die
altijd in het onderwijs werkzaam waren of om zij-instromers) en personen
die op het moment van de bevraging niet in het onderwijs werkten (zowel
afgestudeerden van de lerarenopleiding die nooit in het onderwijs hebben
gewerkt als uitstromers). In tabel 57 hebben we de variabelen nog eens op
een rijtje gezet.
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TABEL 7.57 ONDERZOCHTE VARIABELEN DIE DE BEROEPSKEUZE KUNNEN BEÏNVLOEDEN

In het onderwijs
Perceptie van het lerarenberoep
Aantrekkelijkheid jobinhoud +
Aantrekkelijkheid loopbaanmogelijkheden -
Aantrekkelijkheid loon n.s.
Aantrekkelijkheid combinatiemogelijkheden gezin-arbeid -
Zwaarte van het beroep t.o.v. andere beroepen +
Arbeidsoriëntaties
Intrinsieke n.s.
Sociale +
Extrinsieke +
Status n.s.
Loopbaanankers
Geografische stabiliteit +
Werkzekerheid +
Creativiteit n.s.
Evenwicht arbeid-gezin +
Competitie -
Leiding geven -
Dienstverlening +
Autonomie -
Lerarenopleiding
Intrinsieke motivatie om de lerarenopleiding te volgen +
Extrinsieke motivatie om de lerarenopleiding te volgen n.s.
Tevredenheid met de keuze voor de lerarenopleiding n.s.
Tevredenheid met de huidige job
Tevredenheid met jobinhoud n.s.
Tevredenheid met het loon -
Tevredenheid met de chef/directie -
Tevredenheid met de arbeidsomstandigheden -
Tevredenheid met de loopbaanperspectieven -
Tevredenheid met de combinatiemogelijkheden tussen gezin en
arbeid

+

Tevredenheid met het contract -
Tevredenheid met het personeelsbeleid
Tevredenheid met de HR-praktijken/systemen n.s.
Tevredenheid met de HR-principes/waarden n.s.
Tevredenheid met de inspraak- en overlegmogelijkheden n.s.
Beleving combinatie arbeid-persoonlijk leven +
Burn-out
Emotionele uitputting n.s.
Competentie n.s.
Distantie -
Betrokkenheid, jobzekerheid en employability
Affectieve betrokkenheid +
Employability -
Continuerende betrokkenheid +
Jobzekerheid -
Gepercipieerde arbeidsmarktpositie n.s.

In de tabel zijn de verschillende geconstrueerde schalen opgenomen, waarbij
een ‘+’ betekent dat de afgestudeerden die in het onderwijs werken, een
significant hogere score hebben dan de afgestudeerden die niet in het
onderwijs werken. De notie ‘n.s.’ betekent dat er geen duidelijk significant
verschil kon gevonden worden tussen de twee groepen. Door een algemeen
overzicht te geven van deze resultaten, is het mogelijk om een aantal scores
met elkaar in verband te brengen:
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− Werkzekerheid: afgestudeerden die in het onderwijs werken, hechten
veel belang aan werkzekerheid in hun job, maar uit de tevredenheid van
het contract blijkt toch wel dat ze minder tevreden zijn over dit aspect;
bovendien vinden de afgestudeerden die in het onderwijs werken dat ze
minder jobzekerheid en ook minder employability hebben dan zij die niet
in het onderwijs werken.

− Combinatiemogelijkheden gezin-arbeid: afgestudeerden die in het
onderwijs werken, hechten veel belang aan het evenwicht gezin-arbeid,
en ze zijn ook relatief tevreden over dit aspect.

− Loopbaanmogelijkheden: de afgestudeerden die in het onderwijs werken,
vinden deze niet aantrekkelijk in het onderwijs, en blijkbaar zijn ze er
ook niet tevreden over.

De variabelen die in dit hoofdstuk in kaart werden gebracht, kunnen dus
mee een verklaring vormen voor het feit dat iemand al dan niet in het
onderwijs is gestapt en/of in het onderwijs wil blijven (in de mate dat het al
dan niet in het ondewijs komen of blijven het resultaat is van een vrije
keuze). In het volgende hoofdstuk zullen we de link leggen tussen deze
variabelen en de carrière-intenties van de pas afgestudeerden binnen en
buiten het onderwijs.
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HOOFDSTUK 8. 
FACTOREN DIE DE IN- EN UITSTROOM UIT HET
LERARENBEROEP BEINVLOEDEN

8.1 Inleiding

In dit laatste hoofdstuk gaan we in op de factoren die de in- en uitstroom
van het lerarenberoep beïnvloeden. Deze mogelijke factoren werden reeds in
de vorige hoofdstukken uitvoerig besproken. Om de in- en uitstroom van de
afgestudeerden in kaart te brengen, werd de loopbaan van de
afgestudeerden bevraagd: de respondenten konden in een loopbaanrooster
hun periodes van werken (waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
werken in het onderwijs en buiten het onderwijs), werkloosheid, inactiviteit
of studeren aanduiden.

Om de factoren die de in- en uitstroom van het lerarenberoep beïnvloeden in
kaart te brengen, zou idealiter gebruik gemaakt moeten worden van
duuranalyse. Een dergelijke methode laat immers toe zicht te krijgen op de
determinanten van de verschillende loopbaantransities die gediplomeerden
van de lerarenopleiding doorlopen. Deze aanpak bleek echter te ambitieus te
zijn voor dit onderzoek. Uit de datacleaning bleek het loopbaanrooster
immers niet goed te zijn ingevuld: zonder bijkomende instructies van een
enquêteur worden door heel wat respondenten ernstige fouten gemaakt bij
het opgeven van hun arbeidsloopbaan. Bovendien bleek het voor heel wat
leerkrachten een vrij onmogelijke opgave om een dergelijk loopbaanrooster
correct in te vullen. Dit omwille van de vele tijdelijke opdrachten en de
elkaar overlappende opdrachten (deeltijdse aanstellingen in verschillende
scholen die elkaar deels overlappen) die pas beginnende leerkrachten vaak
hebben. Bij een eventuele duuranalyse zou zo’n 10% van de observaties niet
benut kunnen worden. Om een loopbaanstudie te doen moeten de gegevens
dan ook idealiter verzameld worden via een face-to-face bevraging, zoals
onder andere gebeurt in de SONAR-studie, waar ook loopbaan van
schoolverlaters in kaart worden gebracht.

Het probleem van de kwaliteit van de data zou nog kunnen worden omzeild
door een aantal geavanceerde econometrische technieken toe te passen om
te controleren voor eventueel selectieve uitval van niet-bruikbare
observaties. Er was nog een ander, meer fundamenteel probleem: veel van
de mogelijke factoren die in kaart werden gebracht via onder andere de
vragenbatterijen, zijn enkel bevraagd op het moment van de enquête.
Nochtans is het waarschijnlijk dat bvb. een respondent die eerst buiten het
onderwijs werkte, en daarna in het onderwijs, de aantrekkelijkheid van het
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lerarenberoep in beide periodes anders zal beoordelen.14 Dit betekent
meteen ook dat veronderstellen dat de antwoorden op dergelijke
attitudevragen dezelfde zijn voor verschillende werkperiodes, bij de analyse
tot vertekende resultaten kan leiden. Het is dus wel degelijk relevant om
dergelijke aspecten op verschillende momenten (arbeidssituaties) te meten,
aangezien deze zaken niet retrospectief kunnen bevraagd worden. Dit kan
echter enkel op een adequate manier gebeuren in een panelstudie, waarbij
een zelfde steekproef van respondenten op verschillende momenten wordt
bevraagd.

Om toch een beeld te kunnen krijgen van de factoren die aan de grondslag
liggen van de in- en uitstroom, zal gekeken worden naar de aspecten die de
carrière-intentie om in het onderwijs te gaan/blijven werken beïnvloeden. In
de vragenlijst zijn immers ook elementen opgenomen die de verdere carrière-
intenties en het sollicitatiegedrag van de respondenten meten. In een eerste
deel van dit hoofdstuk zullen we deze carrière-intenties en het
sollicitatiegedrag van de afgestudeerden beschrijven, waarbij moet worden
opgemerkt dat het hier gaat om de intenties en het gedrag op het moment
van de bevraging. Vervolgens worden de mogelijke determinanten in een
statistisch model gegoten.

8.2 Carrière-intenties en sollicitatiegedrag van de afgestudeerden

8.2.1 Carrière-intenties

De carrière-intenties worden in kaart gebracht door aan alle respondenten
te vragen of ze van plan zijn in de komende jaren in het onderwijs te blijven
werken of te gaan werken. De frequenties van de antwoorden op deze vraag
zijn weergegeven in tabel 1.

TABEL 8.1 CARRIÈRE-INTENTIES VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

Ja, zonder meer Ja, onder
bepaalde

voorwaarden

Neen, onder geen
enkele voorwaarde

N

In onderwijs 65.3 33.5 1.3 2640
Buiten onderwijs 10.8 56.4 32.8 812
Totale groep 52.5 38.9 8.7 3452
F (df) 1146.347 (2)
Sign. .000

                                          
14 Zie ook vorig hoofdstuk: daar werd o.m. gewezen op het verband tussen de

huidige arbeidssituatie en de beoordeling van de aantrekkelijkheid van het
lerarenberoep.
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Uit de tabel blijkt dat twee derde van de personen die in het onderwijs
werken, van plan zijn om in het onderwijs te blijven werken, en één derde
wil dit blijven doen onder bepaalde voorwaarden. Van de personen die op
het moment van de enquête buiten het onderwijs werkzaam waren, wil
slechts 11% naar het onderwijs gaan, terwijl bijna een derde dit onder geen
enkele voorwaarde wil doen. De personen die buiten het onderwijs
werkzaam zijn, blijken vooral onder bepaalde voorwaarden naar het
onderwijs te willen komen.

TABEL 8.2 CARRIÈRE-INTENTIES VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE

ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN

ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN

DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE

WERKENDEN)

Ja, zonder
meer

Ja, onder
bepaalde

voorwaarden

Neen, onder
geen enkele
voorwaarde

N

Altijd in onderwijs gewerkt 66.5 32.7 0.8 2213
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

58.9 37.6 3.5 426

Nooit in onderwijs gewerkt 11.1 58.3 30.6 612
Vroeger in onderwijs gewerkt,
nu buiten onderwijs
werkzaam

10.0 50.5 39.5 200

Totale groep 52.5 38.9 8.7 3451
F (df) 1171.939 (6)
Sign. .000

Indien we de opsplitsing maken naar loopbaan binnen of buiten het
onderwijs, dan bekomen we vrij gelijkaardige resultaten: de personen die in
het onderwijs werken op het moment van de bevraging willen grotendeels en
zonder bijkomende voorwaarden in het onderwijs blijven. 33% tot 38% wil
onder bepaalde voorwaarden in het onderwijs werkzaam blijven.

Van de personen die niet in het onderwijs werken, wil slechts 10% in het
onderwijs werken en 50% tot 60% onder bepaalde voorwaarden. 30% tot
40% wil onder geen enkele voorwaarde in het onderwijs werken. De
personen die vroeger wel, maar nu buiten het onderwijs werkzaam zijn, zijn
zelfs iets extremer dan de afgestudeerden die nooit in het onderwijs hebben
gewerkt. Op zich is dat niet onlogisch, aangezien een deel van het gestopt is
in het onderwijs om een job in het onderwijs hen niet lag.
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TABEL 8.3 CARRIÈRE-INTENTIES VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997 (ENKEL DE WERKENDEN)

Ja, zonder meer Ja, onder
bepaalde

voorwaarden

Neen, onder geen
enkele

voorwaarde

N

Afgestudeerden 2001 55.2 38.1 6.7 1966
Afgestudeerden 1997 48.9 39.9 11.2 1486
Totale groep 52.5 38.9 8.7 3452
F (df) 27.178 (2)
Sign. .000

Maken we de opsplitsing naar jaar van afstuderen, dan zien we dat er
relatief meer afgestudeerden van 2001 zonder meer willen blijven werken in
het onderwijs of ernaar willen terugkeren.

TABEL 8.4 CARRIÈRE-INTENTIES VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE

LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Ja, zonder meer Ja, onder
bepaalde

voorwaarden

Neen, onder
geen enkele
voorwaarde

N

KO 67.1 29.9 2.9 678
LO 63.2 34.9 1.9 739
SO1 52.8 36.6 10.6 631
SO2 31.9 49.7 18.3 742
GPB 48.2 42.4 9.4 662
Totale groep 52.5 38.9 8.7 3452
F (df) 296.065 (8)
Sign. .000

Indien we de opsplitsing maken naar de verschillende lerarenopleidingen,
dan zijn het vooral de afgestudeerden van de lerarenopleiding voor
kleuteronderwijs en lager onderwijs die zonder meer in het onderwijs willen
blijven. De afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair onderwijs
groep 2 en van de GPB-opleiding zijn veel minder geneigd om een overstap
te maken naar het onderwijs of er actief in te blijven.

Zowel bij de personen die op het moment van de bevraging in als buiten het
onderwijs zitten, is een aanzienlijk deel dat in het onderwijs wil blijven of de
overstap maken naar het onderwijs onder bepaalde voorwaarden. In tabel 5
wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste voorwaarden.
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TABEL 8.5 VOORWAARDEN ONDER DEWELKE DE AFGESTUDEERDEN IN HET ONDERWIJS WILLEN BLIJVEN

OF DE OVERSTAP ERNAAR WILLEN MAKEN

In onderwijs Buiten
onderwijs

Kleinere klassen 37.4% 23.8%
Minder werkdruk 59.2% 26.0%
Een vaste aanstelling 65.7% 69.7%
Betere loonsvoorwaarden 34.2% 45.0%
Voltijdse aanstelling 33.7% 40.6%
Deeltijdse aanstelling 46.6% 59.8%
Lesgeven in het eigen vakdomein 10.2% 20.5%
Lesgeven in een welbepaald onderwijsniveau (kleuter,
lager,…)

37.1% 73.4%

Lesgeven in een welbepaalde onderwijsvorm (ASO, BSO,
TSO,…)

45.6% 48.7%

Betere loopbaanmogelijkheden 21.0% 51.1%
In eigen regio kunnen werken 31.1% 41.0%
Betere opvang voor de eigen kinderen vinden 58.3% 79.3%
Andere voorwaarden 4.9% 12.7%

In de tabel zijn enkel de antwoorden opgenomen van de respondenten die in
een vorige vraag hadden aangegeven dat ze onder bepaalde voorwaarden in
het onderwijs willen blijven of de overstap ernaar willen maken.

Bij de personen die in het onderwijs zitten, is de belangrijkste voorwaarde
om in het onderwijs te blijven dat ze een vaste aanstelling moeten krijgen
(66%). Uit de analyses in de vorige hoofdstukken blijkt immers dat het
merendeel van de personen maar een tijdelijke opdracht heeft, terwijl uit de
analyse van de loopbaanankers naar voor kwam dat de leerkrachten veel
belang hechten aan werkzekerheid. Daarnaast wordt een vermindering van
de werkdruk (59%) aangegeven en ook het vinden van een betere opvang
voor de kinderen (58%).

Personen die buiten het onderwijs werkzaam zijn, geven voornamelijk de
volgende voorwaarden aan om de overstap te maken naar het onderwijs:

− betere opvang voor de eigen kinderen vinden (79%);
− lesgeven in een welbepaald onderwijsniveau (kleuter, lager,…) (73%);
− een vaste aanstelling (70%);
− een deeltijdse aanstelling (60%);
− betere loopbaanmogelijkheden (51%).

Ook bij deze laatste groep is de vaste aanstelling dus een belangrijke
voorwaarde om in het onderwijs te willen werken, net als de betere
loopbaanmogelijkheden. Dat laatste kwam al enigszins tot uiting in hun
perceptie van het lerarenberoep, waarbij ze de loopbaanmogelijkheden als
minder aantrekkelijk bestempelden.
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8.2.2 Sollicitatiegedrag

Laten we ook het sollicitatiegedrag van de respondenten bekijken. Dit
gedrag is in kaart gebracht via de vraag of men de laatste 6 maanden
gesolliciteerd heeft naar een andere job. De frequenties van de antwoorden
op deze vraag zijn weergegeven in tabel 6.

TABEL 8.6 SOLLICITATIEGEDRAG VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DE

AFGESTUDEERDEN DIE IN EN DEZE DIE BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN

Ja, binnen
en buiten
onderwijs

Ja, binnen
onderwijs

Ja, buiten
onderwijs

Neen N

In onderwijs 4.5 10.1 2.7 82.7 2598
Buiten onderwijs 6.7 3.4 13.7 76.2 802
Totale groep 5.0 8.5 5.3 81.2 3400
F (df) 182.935 (3)
Sign. .000

De personen die in het onderwijs werkzaam zijn, hebben meestal niet
gesolliciteerd. Nog geen 3% heeft enkel buiten het onderwijs gesolliciteerd
en 10% enkel binnen het onderwijs.

Bij de respondenten die in het onderwijs werkzaam zijn, heeft de
meerderheid ook niet gesolliciteerd (76%) en heeft bijna 14% enkel buiten
het onderwijs gesolliciteerd. Het aandeel dat enkel binnen het onderwijs
naar ander werk heeft gezocht, bedraagt nog geen 4%.

TABEL 8.7 SOLLICITATIEGEDRAG VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DIEGENEN DIE

ALTIJD IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT, DIEGENEN DIE EERST BUITEN MAAR NU IN

ONDERWIJS WERKEN, DIEGENEN DIE NOOIT IN HET ONDERWIJS HEBBEN GEWERKT EN

DIEGENEN DIE VROEGER IN MAAR NU BUITEN HET ONDERWIJS WERKEN (ENKEL DE

WERKENDEN)

Ja, binnen
en buiten
onderwijs

Ja, binnen
onderwijs

Ja, buiten
onderwijs

Neen N

Altijd in onderwijs gewerkt 3.5 9.7 2.2 84.6 2177
Eerst buiten het onderwijs
gewerkt, nu in onderwijs
werkzaam

9.5 12.4 5.2 72.9 420

Nooit in onderwijs gewerkt 5.3 3.5 11.4 79.8 603
Vroeger in onderwijs
gewerkt, nu buiten
onderwijs werkzaam

11.1 3.0 20.6 65.3 199

Totale groep 5.0 8.5 5.3 81.2 3399
F (df) 261.049 (9)
Sign. .000
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Deze cijfers worden bevestigd indien een verdere opsplitsing wordt gemaakt
al naargelang het loopbaanverloop binnen en buiten het onderwijs. Zij die
altijd in of buiten het onderwijs hebben gewerkt, vertonen het minste
sollicitatiegedrag: 80 tot 85% van hen heeft nooit gesolliciteerd.

In tabellen 8 en 9 wordt nog een overzicht gegeven van het sollicitatiegedrag
van de afgestudeerden, naargelang het jaar van afstuderen en de
lerarenopleiding die ze gevolgd hebben.

TABEL 8.8 SOLLICITATIEGEDRAG VAN DE AFGESTUDEERDEN GEDURENDE DE LAATSTE 6 MAANDEN:

VERGELIJKING TUSSEN DE AFGESTUDEERDEN VAN 2001 EN DE AFGESTUDEERDEN VAN 1997

(ENKEL DE WERKENDEN)

Ja, binnen
en buiten
onderwijs

Ja, binnen
onderwijs

Ja, buiten
onderwijs

Neen N

Afgestudeerden 2001 6.5 11.1 5.0 77.3 1941
Afgestudeerden 1997 2.9 5.1 5.6 86.4 1459
Totale groep 5.0 8.5 5.3 81.2 3400
F (df) 66.331 (3)
Sign. .000

TABEL 8.9 SOLLICITATIEGEDRAG VAN DE AFGESTUDEERDEN: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE

LERARENOPLEIDINGEN (ENKEL DE WERKENDEN)

Ja, binnen en
buiten

onderwijs

Ja, binnen
onderwijs

Ja, buiten
onderwijs

Neen N

KO 4.9 17.9 2.1 75.0 669
LO 3.0 6.6 2.3 88.1 729
SO1 5.4 7.1 5.2 82.3 616
SO2 7.4 5.3 10.5 76.7 731
GPB 4.3 6.0 6.1 83.7 655
Totale groep 5.0 8.5 5.3 81.2 655
F (df) 176.291 (12)
Sign. .000

8.3 Factoren die de in- en uitstroom uit het lerarenberoep beïnvloeden

Om toch een beeld te kunnen krijgen van de factoren die aan de grondslag
liggen van de in- en uitstroom, zal gekeken worden naar de aspecten die de
carrière-intentie om in het onderwijs te gaan/blijven werken beïnvloeden.
Hierbij zullen de factoren die we in de vorige hoofdstukken bespraken,
opnieuw worden aangehaald. Daar werd wel al een eerste indruk verworven
van de factoren die de keuze voor het lerarenberoep beïnvloeden, maar deze
beschrijvende analyses kenden toch een aantal beperkingen. Eerst en vooral
kon niet worden nagegaan of bepaalde factoren meer doorwegen in de
beslissing om al dan niet tot het lerarenberoep over te gaan. Daarnaast kon
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men bij de evaluatie van het effect van een onafhankelijke variabele niet
controleren voor het effect van andere onafhankelijke variabelen.

Naast de perceptie van het lerarenberoep, de arbeidsoriëntaties en de
loopbaanankers werd ook de beleving van de huidige job mee opgenomen in
de analyse. Er kan immers verwacht worden dat zaken zoals de
tevredenheid over de huidige job de carrière-intenties zullen beïnvloeden.
Daarnaast zal ook de impact van het huidige loon op de carrière-intenties
mee in beschouwing worden genomen. Het vaakst terugkerend resultaat in
hedendaags onderzoek betreft immers de belangrijke rol van het loon bij de
keuze om als dan niet in het lerarenberoep te stappen (Dolton, 1990) of eruit
te treden (Dolton & van der Klaauw, 1995, 1999; Mont & Rees, 1996;
Murnane & Olsen, 1989, 1999). Gezien het loon echter sterk kan variëren
naargelang men voltijds of deeltijds werk, zal voor dit laatste gecontroleerd
worden in de analyse. Eveneens zal er aandacht uitgaan naar een aantal
kenmerken van de huidige lerarenjob. In hedendaags onderzoek werd er
namelijk vastgesteld dat vooral een omvangrijke klas de kans op uitstroom
deed toenemen (Mont & Rees, 1996). Daarenboven wordt ook nagegaan of
de oorspronkelijke voorkeur bij afstuderen om in het onderwijs te gaan
werken een invloed uitoefent op carrière-intenties. Tenslotte wordt ook
gecontroleerd voor een aantal achtergrondgegevens.

We willen echter ook nagaan of de factoren die aan de grondslag liggen van
de intentie van leraren om in het lerarenberoep te blijven werken, dezelfde
zijn als deze die verantwoordelijk zijn voor de intentie om in het onderwijs te
gaan werken bij respondenten die buiten het onderwijs tewerkgesteld zijn.
Het zou zeker voorbarig zijn om zonder enige voorkennis te stellen dat
factoren die een negatieve invloed hebben op de intentie tot instroom in het
lerarenberoep bij tewerkgestelden buiten het onderwijs, ook een negatieve
impact uitoefenen op de intentie om zonder meer in het onderwijs te blijven
bij tewerkgestelden in het onderwijs. Een blik in de literatuur helpt ons op
dit vlak echter niet vooruit. De meeste onderzoekers hebben zich echter
slechts op één kant van het turnoverproces gericht. Sommigen
interesseerden zich voor de factoren die de beslissing om al dan niet leraar
te worden beïnvloeden. Anderen richtten hun aandacht op aspecten van de
lerarenjob die tot uitstroom leidden (Dolton, 1990; Dolton & van der Klaauw,
1995, 1999; Mont & Rees, 1996; Murnane & Olsen, 1989, 1999). Een
vergelijking van de factoren die aan de basis liggen van instroom en van
uitstroom bleef m.a.w. uit. Dit onderzoek wil deze lacune in onderzoek
overbruggen door het bestuderen van de intentie tot instroom in het
lerarenberoep bij respectievelijk tewerkgestelden binnen en buiten het
onderwijs, te laten samengaan met een kritische vergelijking hiervan.

8.3.1 Retentie in het lerarenberoep
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De volgende tabel geeft de resultaten van een logistische regressie weer
waarin wordt verklaard welke afgestudeerden van de lerarenopleiding die op
het moment van de bevraging in het onderwijs werkzaam zijn, zonder meer
in het onderwijs willen blijven werken.

TABEL 8.10 LOGISTISCHE REGRESSIE: INTENTIE OM ZONDER MEER IN HET ONDERWIJS TE GAAN WERKEN

VERSUS INTENTIE OM NIET ZONDER MEER IN HET ONDERWIJS TE GAAN WERKEN BIJ

TEWERKGESTELDEN IN HET ONDERWIJS15 (N=1451)

B S.E. Wald df Sig. Ex(B)
Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep
Aantrekkelijkheid van de jobinhoud -0.0044 0.0084 0.2777 1 0.5982 0.9956
Aantrekkelijkheid van de
loopbaanmogelijkheden 0.0052 0.0050 1.0902 1 0.2964 1.0052
Aantrekkelijkheid van het loon 0.0063 0.0055 1.3151 1 0.2515 1.0063
Aantrekkelijkheid van de
combinatiemogelijkheden tussen gezin en
arbeid -0.0047 0.0062 0.5743 1 0.4486 0.9953
Nettoloon (referentiecategorie: minder
dan 1000 euro)
Nettoloon 1000-1124 euro 0.3419 0.3065 1.2440 1 0.2647 1.4076
Nettoloon 1125-1249 euro -0.0201 0.2178 0.0085 1 0.9265 0.9801
Nettoloon 1250-1374 euro 0.0344 0.2315 0.0221 1 0.8818 1.0350
Nettoloon 1375-1499 euro 0.0336 0.3257 0.0106 1 0.9179 1.0341
Nettoloon 1500-1624 euro 0.5247 0.4022 1.7015 1 0.1921 1.6899
Nettoloon 1625-1749 euro -0.4751 0.7452 0.4065 1 0.5238 0.6218
Nettoloon 1750-1874 euro 0.2527 1.0819 0.0545 1 0.8153 1.2875
Nettoloon 1875-1999 euro -1.5424 1.5266 1.0208 1 0.3123 0.2139
Nettoloon 2000 euro of meer

7.2774 22.7587 0.1022 1 0.7491
1447.16
62

Voltijdse/deeltijdse tewerkstelling  (ref.:
voltijds)
Deeltijds -0.2842 0.2187 1.6888 1 0.1938 0.7526
Perceptie zwaarte lerarenberoep
Perceptie zwaarte lerarenberoep -0.0580 0.1107 0.2743 1 0.6005 0.9437
Arbeidsoriëntaties
Intrinsieke arbeidsoriëntatie -0.0062 0.0114 0.2942 1 0.5876 0.9938
Sociale arbeidsoriëntatie -0.0048 0.0088 0.2978 1 0.5853 0.9952
Extrinsieke arbeidsoriëntatie 0.0178 0.0084 4.4615 1 0.0347 1.0179
Status arbeidsoriëntatie -0.0032 0.0076 0.1802 1 0.6712 0.9968
Loopbaanankers
Geografische stabiliteit -0.0005 0.0035 0.0227 1 0.8802 0.9995
Werkzekerheid 0.0022 0.0053 0.1708 1 0.6794 1.0022
Creativiteit -0.0037 0.0065 0.3353 1 0.5626 0.9963
Evenwicht arbeid-gezin -0.0133 0.0057 5.4689 1 0.0194 0.9868
Competitie 0.0016 0.0047 0.1210 1 0.7280 1.0016

                                          
15 Het was niet haalbaar om de respondenten die zonder meer of onder bepaalde

voorwaarden in het onderwijs wilden blijven werken af te zetten van de groep die
niet in het onderwijs wilde blijven werken, omdat deze laatste groep veel te klein
was. Bijgevolg werden de respondenten die zonder meer in het onderwijs wilden
blijven werken, vergeleken met de respondenten die niet of onder bepaalde
voorwaarden in het onderwijs wilden werken. 



283

Leidinggeven -0.0004 0.0045 0.0089 1 0.9247 0.9996
Dienstverlening -0.0044 0.0067 0.4286 1 0.5127 0.9956
Autonomie -0.0073 0.0051 2.0578 1 0.1514 0.9928
Motivatie om de lerarenopleiding te
volgen
Intrinsieke motivatie 0.0109 0.0048 5.0402 1 0.0248 1.0109
Extrinsieke motivatie -0.0059 0.0035 2.8135 1 0.0935 0.9941
Tevredenheid met de keuze voor de
lerarenopleiding
Tevredenheid met de keuze voor de
lerarenopleiding 0.0152 0.0039 15.2779 1 0.0001 1.0153
Tevredenheid met de huidige job
Tevredenheid met de jobinhoud 0.0206 0.0075 7.5029 1 0.0062 1.0208
Tevredenheid met het loon -0.0043 0.0061 0.4957 1 0.4814 0.9957
Tevredenheid met de chef/directie -0.0049 0.0038 1.6385 1 0.2005 0.9951
Tevredenheid met de
arbeidsomstandigheden 0.0017 0.0056 0.0949 1 0.7581 1.0017
Tevredenheid met de loopbaanperspectieven 0.0159 0.0055 8.2527 1 0.0041 1.0160
Tevredenheid met de
combinatiemogelijkheden tussen gezin en
arbeid 0.0008 0.0066 0.0164 1 0.8982 1.0008
Tevredenheid met het contract -0.0020 0.0041 0.2379 1 0.6257 0.9980
Tevredenheid met jobaspecten
gerelateerd aan het lerarenberoep
Tevredenheid met lesgebonden aspecten 0.0152 0.0049 9.4406 1 0.0021 1.0153
Tevredenheid met relaties en contacten op
school -0.0014 0.0047 0.0911 1 0.7628 0.9986
Problemen bij de eerste instap in het
lerarenberoep
Instapproblemen met betrekking tot
lesgeven -0.0029 0.0061 0.2196 1 0.6394 0.9972
Instapproblemen met betrekking tot gezag 0.0054 0.0037 2.1602 1 0.1416 1.0055
Instapproblemen met betrekking tot
schoolcultuur 0.0024 0.0041 0.3416 1 0.5589 1.0024
Instapproblemen met betrekking tot
planlast -0.0088 0.0047 3.5986 1 0.0578 0.9912
Tevredenheid met het personeelsbeleid
Tevredenheid met de HR-
praktijken/systemen -0.0078 0.0061 1.6087 1 0.2047 0.9922
Tevredenheid met de HR-principes/waarden 0.0010 0.0046 0.0503 1 0.8225 1.0010
Tevredenheid met de inspraak- en
overlegmogelijkheden -0.0018 0.0052 0.1128 1 0.7369 0.9982
Beleving combinatie arbeid-persoonlijk
en familiaal leven
Beleving combinatie arbeid-persoonlijk en
familiaal leven -0.1419 0.0995 2.0350 1 0.1537 0.8677
Burn-out
Emotionele uitputting -0.0109 0.0049 4.8812 1 0.0271 0.9891
Competentie -0.0060 0.0058 1.0743 1 0.3000 0.9940
Distantie -0.0178 0.0063 7.9837 1 0.0047 0.9823
Betrokkenheid, jobzekerheid en
employability
Affectieve betrokkenheid 0.0049 0.0046 1.1279 1 0.2882 1.0049
Employability -0.0008 0.0038 0.0507 1 0.8218 0.9992
Continuerende betrokkenheid 0.0028 0.0031 0.8342 1 0.3610 1.0028
Jobzekerheid 0.0097 0.0038 6.5328 1 0.0106 1.0097
Gepercipieerde arbeidsmarktpositie
Gepercipieerde arbeidsmarktpositie -0.1256 0.0716 3.0781 1 0.0794 0.8820
Voorkeur om in het onderwijs te werken
bij afstuderen
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Voorkeur om in het onderwijs te werken bij
afstuderen 0.4812 0.2258 4.5438 1 0.0330 1.6180
Kenmerken huidige lerarenjob
Aantal scholen waarin men les geeft -0.1375 0.1684 0.6667 1 0.4142 0.8715
Aantal vestigingsplaatsen waarin men les
geeft 0.1389 0.1469 0.8936 1 0.3445 1.1490
Gemiddeld aantal leerlingen per klas 0.0042 0.0118 0.1264 1 0.7222 1.0042
Sociale achtergrond
Vrouw (ref.: man) 0.2060 0.1874 1.2082 1 0.2717 1.2288
Geen Belgische nationaliteit (ref.: Belg) -5.6518 36.6606 0.0238 1 0.8775 0.0035
Samenwonend/gehuwd (ref.: niet
samenwonend/gehuwd) -0.1684 0.1679 1.0054 1 0.3160 0.8450
Diploma vader secundair onderwijs (ref.:
vader geen diploma secundair onderwijs) 0.1776 0.1829 0.9430 1 0.3315 1.1944
Diploma vader hoger onderwijs (ref.: idem) 0.0355 0.2032 0.0305 1 0.8613 1.0361
Diploma vader universiteit (ref.: idem) 0.1188 0.2887 0.1693 1 0.6808 1.1261
Diploma moeder secundair onderwijs (ref.:
moeder geen diploma secundair onderwijs) -0.0429 0.1797 0.0571 1 0.8112 0.9580
Diploma moeder hoger onderwijs (ref.: idem) -0.2814 0.2051 1.8834 1 0.1699 0.7547
Diploma moeder universiteit (ref.:idem) -0.5094 0.4076 1.5620 1 0.2114 0.6008
Thuiswonende kinderen 0.1801 0.1169 2.3727 1 0.1235 1.1974
Aandeel in huishoudelijke taken 0.0640 0.0533 1.4416 1 0.2299 1.0661
Geen familie in onderwijs tewerkgesteld
(ref.: familie in onderwijs) -0.0121 0.1502 0.0065 1 0.9356 0.9879
Constant -0.9834 1.1612 0.7173 1 0.3970 0.3740
Nagelkerke R²= .212
Cox en Snell R²= .295

Het model voorspelt de kans dat een persoon die reeds werkzaam is in het
onderwijs, zonder meer in het onderwijs wil blijven. Een positieve coëfficiënt
bij een variabele wil zeggen dat deze kans toeneemt, indien de waarde van
deze variabele toeneemt. Bij een negatieve coëfficiënt verlaagt deze kans bij
toenemende waarde van de variabele. De coëfficiënten die onderlijnd zijn,
zijn significant verschillend van nul. Al de andere coëfficiënten kunnen dus
statistisch niet onderscheiden worden van nul.

Leraars die in de toekomst zonder meer in het onderwijs willen blijven
werken, hechten meer belang aan extrinsieke jobkenmerken (zoals goede
arbeidsvoorwaarden) en minder aan een evenwichtige relatie tussen arbeid
en gezin dan leraars die niet zonder meer de intentie hebben om in het
onderwijs te blijven werken. Dit laatste wordt waarschijnlijk vastgesteld
doordat leraars die een evenwichtige relatie tussen arbeid en gezin
nastreven, meer voorwaarden aan hun eventueel verdere tewerkstelling in
het onderwijs zullen binden. Om dit te testen werd een nieuw logistische
model geschat, waarbij respondenten die onder bepaalde voorwaarden in het
onderwijs wilden blijven werken, werden afgezet t.o.v. respondenten die
zonder meer in het onderwijs wilden blijven werken en respondenten die
niet in het onderwijs wilden blijven werken. Hierbij werd er inderdaad
vastgesteld dat respondenten die onder bepaalde voorwaarden in het
onderwijs willen blijven werken, meer belang hechten aan een evenwichtige
relatie tussen arbeid en gezin, dan respondenten die zonder meer of niet in
het onderwijs willen blijven werken. In een vorige paragraaf werd trouwens
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ook vastgesteld dat het vinden van een betere kinderopvang ook een
belangrijke voorwaarde was voor heel wat respondenten om in het onderwijs
te blijven.

Ook de motivatie om de lerarenopleiding te volgen en de tevredenheid over
deze lerarenopleiding spelen een rol in carrière-intenties: er wordt een
hogere intrinsieke motivatie en een hogere tevredenheid met de keuze voor
de lerarenopleiding aangetroffen bij leraars die zonder meer in het onderwijs
willen blijven werken. 

Jobaspecten oefenen eveneens een impact uit op carrière-intenties. Een
intentie om zonder meer in het onderwijs te blijven werken vind men meer
terug bij leraars die een hogere tevredenheid aangeven met de jobinhoud, de
loopbaanperspectieven en de lesgebonden aspecten. Leraars die
instapproblemen ervaren hebben met betrekking tot administratieve
planlast (op een significantieniveau van 0.058) blijken daarentegen minder
de intentie de vertonen om zonder meer in het onderwijs te blijven werken.

Tenslotte blijkt een grotere mate van emotionele uitputting en distantie
samen te gaan met een kleinere intentie om zonder meer in het onderwijs te
blijven werken. Ook dit kwam al in bepaalde mate aan bod in de vorige
paragraaf: het verminderen van de werkdruk was immers ook een
belangrijke voorwaarde bij een grote groep van respondenten om in het
onderwijs te blijven. Een grotere mate van jobzekerheid en een voorkeur om
bij het afstuderen van de lerarenopleiding in het onderwijs te gaan werken
oefenen daarentegen wel een positieve invloed uit op de intentie om zonder
meer in het onderwijs te blijven werken. Ook de jobzekerheid kwam al aan
bod bij de voorwaarden om in het onderwijs te blijven, en dit via de
voorwaarde om een vaste aanstelling te krijgen.

Uiteindelijk zijn er in het model zeer veel variabelen opgenomen, waarvan er
maar een aantal een significant effect hebben. Het is meer dan
waarschijnlijk dat veel van deze variabelen met elkaar correleren, of dat er
met andere woorden sprake is van multicollineariteit. Om deze
multicollineariteit uit te schakelen, is het bovenstaande model via een
stepwise-methode geschat. Deze methode bestaat erin dat men begint bij
een model met enkel een constante en er nadien stap voor stap telkens een
variabele aan wordt toegevoegd die het meest significant effect heeft.16 De
resultaten van deze stepwise-methode zijn weergegeven in de onderstaande
tabel.

                                          
16 Technisch gesproken wordt er bij elke stap ook nagegaan of men variabelen die

reeds werden opgenomen in het model, kan verwijderen. Op voorhand wordt het
significantie niveau opgegeven dat als criterium geldt om variabelen toe te voegen
of te verwijderen. De iteratie duurt zolang er geen variabelen meer kunnen
worden opgenomen of verwijderd volgens het opgegeven verwijderd.
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TABEL 8.11 LOGISTISCHE REGRESSIE: INTENTIE OM  ZONDER MEER IN HET ONDERWIJS TE BLIJVEN

WERKEN VERSUS INTENTIE OM NIET ZONDER MEER IN HET ONDERWIJS TE GAAN WERKEN BIJ

TEWERKGESTELDEN IN HET ONDERWIJS (N=1451)17

B S.E. Wald df Sig. Ex(B)
Loopbaanankers
Evenwicht arbeid-gezin -0.011 0.005 6.095 1 0.014 0.989
Autonomie -0.010 0.004 4.708 1 0.030 0.990
Tevredenheid met de keuze voor de
lerarenopleiding
Tevredenheid met de keuze voor de
lerarenopleiding 0.016 0.004 20.568 1 0.000 1.016
Tevredenheid met de huidige job
Tevredenheid met de jobinhoud 0.014 0.05 6.416 1 0.011 1.014
Tevredenheid met de chef/directie -0.007 0.003 6.983 1 0.008 0.993
Tevredenheid met de loopbaanperspectieven 0.018 0.005 14.501 1 0.000 1.018
Tevredenheid met jobaspecten
gerelateerd aan het lerarenberoep
Tevredenheid met lesgebonden aspecten 0.014 0.004 10.548 1 0.001 1.014
Burn-out
Emotionele uitputting -0.013 0.004 8.469 1 0.004 0.987
Distantie -0.016 0.006 7.967 1 0.005 0.984
Betrokkenheid, jobzekerheid en
employability
Jobzekerheid 0.008 0.003 11.097 1 0.001 1.008
Voorkeur om in het onderwijs te werken
bij afstuderen
Voorkeur om in het onderwijs te werken bij
afstuderen 0.655 0.200 10.752 1 0.001 1.925
Constant -1.106
Nagelkerke R²= .251
Cox en Snell R²= .181

De interpretatie van de resultaten van het model is volledig identiek met de
resultaten van het zeer uitgebreide model. Een positieve coëfficiënt bij een
variabele wil dus zeggen dat de kans om zonder meer in het onderwijs te
blijven werken toeneemt indien de waarde van deze variabele toeneemt.
Factoren die de kans verhogen om zonder meer in het onderwijs te blijven
werken, zijn:

− tevredenheid met de keuze voor de lerarenopleiding
− tevredenheid met de jobinhoud
− tevredenheid met de loopbaanperspectieven
− tevredenheid met de lesgebonden aspecten
− de jobzekerheid
− voorkeur om in het onderwijs te werken bij het afstuderen

                                          
17 De onafhankelijke variabele ‘geen Belgische nationaliteit’ is hier niet opgenomen,

gezien er geen dergelijke respondenten in de steekproef aanwezig waren.
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Variabelen die een negatieve invloed uitoefenen op deze kans, zijn:

− het loopbaananker evenwicht arbeid-gezin
− het loopbaananker autonomie
− de tevredenheid met de chef/directie
− de mate van emotionele uitputting (gevoelen van burn-out)
− de mate van distantie (gevoelen van burn-out)

8.3.2 Overstap maken naar het lerarenberoep

In een tweede logistische regressie werden de afgestudeerden beschouwd die
op het moment van de bevraging niet in het onderwijs werkten. De regressie
voorspelt de kans dat deze personen zonder meer of onder bepaalde
voorwaarden in het onderwijs willen komen werken. De onderstaande tabel
geeft de resultaten van deze regressie.
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TABEL 8.12 LOGISTISCHE REGRESSIE: INTENTIE OM  ZONDER MEER OF ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN

IN HET ONDERWIJS TE GAAN WERKEN VERSUS INTENTIE OM NIET IN HET ONDERWIJS TE GAAN

WERKEN BIJ  TEWERKGESTELDEN BUITEN HET ONDERWIJS (N=302)18

B S.E. Wald df Sig. Ex(B)
Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep
Aantrekkelijkheid van de jobinhoud 0.0605 0.0177 11.6756 1 0.0006 1.0623
Aantrekkelijkheid van de
loopbaanmogelijkheden -0.0098 0.0124 0.6234 1 0.4298 0.9903
Aantrekkelijkheid van het loon -0.0115 0.0103 1.2478 1 0.2640 0.9885
Aantrekkelijkheid van de
combinatiemogelijkheden tussen gezin en
arbeid 0.0024 0.0158 0.0226 1 0.8806 1.0024
Nettoloon (Referentiecategorie: minder
dan 1000 euro)
Nettoloon 1000-1124 euro 1.9482 1.1504 2.8681 1 0.0903 7.0163
Nettoloon 1125-1249 euro -0.2555 0.9798 0.0680 1 0.7943 0.7745
Nettoloon 1250-1374 euro -1.2047 0.9963 1.4620 1 0.2266 0.2998
Nettoloon 1375-1499 euro 0.6490 1.0108 0.4122 1 0.5208 1.9136
Nettoloon 1500-1624 euro -0.1825 1.0302 0.0314 1 0.8594 0.8332
Nettoloon 1625-1749 euro -1.2270 1.1668 1.1059 1 0.2930 0.2932
Nettoloon 1750-1874 euro -1.1540 1.2040 0.9186 1 0.3379 0.3154
Nettoloon 1875-1999 euro -0.6349 1.4232 0.1990 1 0.6555 0.5300
Nettoloon 2000 euro of meer -0.8768 1.2724 0.4749 1 0.4908 0.4161
Voltijdse/deeltijdse tewerkstelling  (ref.:
voltijds)
Deeltijds -0.2018 0.7883 0.0656 1 0.7979 0.8172
Perceptie zwaarte lerarenberoep
Perceptie zwaarte lerarenberoep -0.6161 0.2597 5.6270 1 0.0177 0.5400
Arbeidsoriëntaties
Intrinsieke arbeidsoriëntatie 0.0098 0.0296 0.1098 1 0.7403 1.0099
Sociale arbeidsoriëntatie -0.0292 0.0248 1.3918 1 0.2381 0.9712
Extrinsieke arbeidsoriëntatie 0.0036 0.0218 0.0278 1 0.8675 1.0036
Status arbeidsoriëntatie -0.0037 0.0232 0.0257 1 0.8726 0.9963
Loopbaanankers
Geografische stabiliteit 0.0254 0.0093 7.5424 1 0.0060 1.0258
Werkzekerheid 0.0249 0.0127 3.8433 1 0.0499 1.0252
Creativiteit -0.0048 0.0173 0.0763 1 0.7824 0.9952
Evenwicht arbeid-gezin 0.0010 0.0143 0.0053 1 0.9419 1.0010
Competitie -0.0022 0.0112 0.0384 1 0.8446 0.9978
Leidinggeven 0.0028 0.0143 0.0380 1 0.8454 1.0028
Dienstverlening 0.0316 0.0147 4.5859 1 0.0322 1.0321
Autonomie 0.0313 0.0144 4.7302 1 0.0296 1.0318
Motivatie om de lerarenopleiding te
volgen
Intrinsieke motivatie 0.0335 0.0113 8.7566 1 0.0031 1.0340
Extrinsieke motivatie 0.0143 0.0112 1.6100 1 0.2045 1.0144
Tevredenheid met de keuze voor de
lerarenopleiding
Tevredenheid met de keuze voor de
lerarenopleiding 0.0053 0.0104 0.2651 1 0.6066 1.0053
Tevredenheid met de huidige job
Tevredenheid met de jobinhoud -0.0168 0.0181 0.8628 1 0.3530 0.9833

                                          
18 De onafhankelijke variabele ‘geen Belgische nationaliteit’ is hier niet opgenomen,

gezien er geen dergelijke respondenten in de steekproef aanwezig waren.
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Tevredenheid met het loon 0.0019 0.0106 0.0318 1 0.8585 1.0019
Tevredenheid met de chef/directie 0.0391 0.0121 10.3760 1 0.0013 1.0398
Tevredenheid met de
arbeidsomstandigheden -0.0191 0.0172 1.2342 1 0.2666 0.9811
Tevredenheid met de loopbaanperspectieven 0.0102 0.0175 0.3441 1 0.5575 1.0103
Tevredenheid met de
combinatiemogelijkheden tussen gezin en
arbeid -0.0140 0.0155 0.8212 1 0.3648 0.9861
Tevredenheid met het contract -0.0234 0.0142 2.6922 1 0.1008 0.9769
Tevredenheid met het personeelsbeleid
Tevredenheid met de HR-
praktijken/systemen -0.0245 0.0162 2.2744 1 0.1315 0.9758
Tevredenheid met de HR-principes/waarden -0.0152 0.0136 1.2562 1 0.2624 0.9849
Tevredenheid met de inspraak- en
overlegmogelijkheden 0.0034 0.0150 0.0528 1 0.8183 1.0035
Beleving combinatie arbeid-persoonlijk
en familiaal leven
Beleving combinatie arbeid-persoonlijk en
familiaal leven 0.2039 0.2626 0.6031 1 0.4374 1.2262
Burn-out
Emotionele uitputting 0.0104 0.0153 0.4603 1 0.4975 1.0104
Competentie -0.0332 0.0176 3.5607 1 0.0592 0.9674
Distantie 0.0168 0.0190 0.7788 1 0.3775 1.0169
Betrokkenheid, jobzekerheid en
employability
Affectieve betrokkenheid -0.0080 0.0173 0.2123 1 0.6450 0.9921
Employability 0.0295 0.0135 4.7641 1 0.0291 1.0300
Continuerende betrokkenheid -0.0199 0.0097 4.2085 1 0.0402 0.9803
Jobzekerheid -0.0109 0.0118 0.8511 1 0.3563 0.9891
Gepercipieerde arbeidsmarktpositie
Gepercipieerde arbeidsmarktpositie 0.2575 0.2199 1.3708 1 0.2417 1.2936
Voorkeur om in het onderwijs te werken
bij afstuderen
Voorkeur om in het onderwijs te werken bij
afstuderen -0.8377 0.4702 3.1747 1 0.0748 0.4327
Sociale achtergrond
Vrouw (ref.:man) -1.3309 0.4990 7.1144 1 0.0076 0.2642
Samenwonend/gehuwd (ref.: niet
samenwonend/gehuwd) 0.3806 0.4296 0.7849 1 0.3756 1.4632
Diploma vader secundair onderwijs (ref.:
vader geen diploma secundair onderwijs) -0.7524 0.6002 1.5712 1 0.2100 0.4712
Diploma vader hoger onderwijs (ref.: idem) -0.7390 0.6193 1.4238 1 0.2328 0.4776
Diploma vader universiteit (ref.: idem) 0.0039 0.7266 0.0000 1 0.9957 1.0039
Diploma moeder secundair onderwijs (ref.:
moeder geen diploma secundair onderwijs) -1.1717 0.6065 3.7316 1 0.0534 0.3098
Diploma moeder hoger onderwijs (ref.: idem) -0.8604 0.6061 2.0151 1 0.1557 0.4230
Diploma moeder universiteit (ref.:idem) 0.4199 1.0642 0.1557 1 0.6932 1.5217
Thuiswonende kinderen 0.0144 0.0164 0.7667 1 0.3812 1.0145
Aandeel in huishoudelijke taken 0.2405 0.1447 2.7642 1 0.0964 1.2719
Geen familie in onderwijs tewerkgesteld
(ref.: familie in onderwijs) 0.5972 0.4842 1.5212 1 0.2174 1.8170
Constant -2.4535 3.2619 0.5658 1 0.4519 0.0860
Nagelkerke R²= .399
Cox en Snell R²= .553

Het model voorspelt de kans dat een persoon die buiten het onderwijs werkt
(al dan niet onder bepaalde voorwaarden) in het onderwijs wil gaan werken.
Een positieve coëfficiënt bij een variabele wil dus zeggen dat de kans
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toeneemt indien de waarde van deze variabele toeneemt. De significante
effecten zijn onderlijnd.

Respondenten die buiten het onderwijs werken maar toch een intentie
vertonen om in de toekomst in te stromen in het onderwijs vinden de
jobinhoud van het lerarenberoep aantrekkelijker en beschouwen het
lerarenberoep in vergelijking met andere beroepen minder zwaar dan
respondenten die geen intentie tot instroom in het onderwijs vertonen. Ook
de loopbaanankers geografische stabiliteit, werkzekerheid, dienstverlening
en autonomie worden door deze groep belangrijker gevonden. Ze waren ook
meer intrinsiek gemotiveerd om de lerarenopleiding te volgen. 

Daarnaast blijken respondenten met een intentie om in het onderwijs te
gaan werken, een grotere tevredenheid aan te geven met hun chef/directie.
Ook vertonen ze een grotere mate van employability en een kleinere mate
van continuerende betrokkenheid dan respondenten die geen plannen
hebben om in het onderwijs te gaan werken. Competitief ingestelde
personen vertonen (op een significantieniveau van 0.06) ook minder de
intentie om in het onderwijs te gaan werken. Vrouwen blijken eveneens
minder plannen te hebben om in de toekomst in het onderwijs te gaan
werken dan mannen. Ook de sociale afkomst speelt een rol: respondenten
waarvan de moeder een diploma secundair onderwijs heeft (op een
significantieniveau van 0.054), vertonen minder de intentie om in het
lerarenberoep in te stromen dan respondenten waarvan de moeder geen
diploma secundair onderwijs heeft behaald.

Ook dit zeer uitgebreide model werd opnieuw gereduceerd via een stepwise-
methode. De resultaten van deze methode zijn weergegeven in de
onderstaande tabel.
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TABEL 8.13 LOGISTISCHE REGRESSIE: INTENTIE OM  ZONDER MEER OF ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN

IN HET ONDERWIJS TE GAAN WERKEN VERSUS INTENTIE OM NIET IN HET ONDERWIJS TE GAAN

WERKEN BIJ  TEWERKGESTELDEN BUITEN HET ONDERWIJS (N=302)19

B S.E. Wald df Sig. Ex(B)
Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep
Aantrekkelijkheid van de jobinhoud 0.045 0.011 17.591 1 0.000 1.046
Perceptie zwaarte lerarenberoep
Perceptie zwaarte lerarenberoep -0.404 0.158 6.553 1 0.010 0.668
Loopbaanankers
Geografische stabiliteit 0.024 0.006 14.140 1 0.000 1.024
Leidinggeven 0.016 0.008 3.937 1 0.047 1.016
Autonomie 0.030 0.010 8.377 1 0.004 1.030
Motivatie om de lerarenopleiding te
volgen
Intrinsieke motivatie 0.023 0.008 9.107 1 0.003 1.023
Tevredenheid met de huidige job
Tevredenheid met het contract -0.029 0.008 11.899 1 0.001 0.972
Tevredenheid met het personeelsbeleid
Tevredenheid met de inspraak- en
overlegmogelijkheden -0.025 0.008 9.198 1 0.002 0.976
Constant -2.947 1.289 5.228 1 0.022 0.052
Nagelkerke R²= .363
Cox en Snell R²= .262

Een positieve coëfficiënt geeft dus opnieuw weer dat de kans om in het
onderwijs te gaan werken toeneemt bij een stijgende waarde van de
variabele. De kans om in het onderwijs te willen gaan werken, neemt toe bij
de volgende variabelen:

− perceptie van de aantrekkelijkheid van de jobinhoud
− loopbaananker geografische stabiliteit
− loopbaananker leiding geven
− loopbaananker autonomie
− intrinsieke motivatie om de lerarenopleiding te volgen

Deze kans neemt af bij de variabelen:

− perceptie van de zwaarte van het lerarenberoep
− tevredenheid met het huidige contract.

                                          
19 De onafhankelijke variabele ‘geen Belgische nationaliteit’ is hier niet opgenomen,

gezien er geen dergelijke respondenten in de steekproef aanwezig waren.
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8.3.3 Vergelijking van de twee modellen

Tenslotte moet ook eens stil gestaan worden bij een vergelijking van de
hierboven besproken modellen. Er kon nl. maar één gemeenschappelijke
significante factor worden geïdentificeerd wanneer we de twee uitgebreide
modellen met elkaar vergelijken: ongeacht of men al dan niet in het
onderwijs tewerkgesteld was, bleek dat respondenten die van plan waren in
de toekomst in het onderwijs te gaan werken een hogere intrinsieke
motivatie hadden om de lerarenopleiding te volgen. Indien we de
gereduceerde modellen naast elkaar leggen, dan merken we geen
gemeenschappelijke factoren op. Deze vaststelling betekent meteen ook dat
een beleid dat zich richt op het aantrekken van mensen die buiten het
onderwijs tewerkgesteld zijn, zich op andere aspecten zal moeten richten
dan een beleid dat streeft naar het verminderen van de uitstroom uit het
lerarenberoep.
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Deel 4. Besluit
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HOOFDSTUK 9. SAMENVATTING EN
BELEIDSAANBEVELINGEN

9.1 Situering en probleemstelling

Het leraarschap was gedurende de na-oorlogse periode van de 20ste eeuw
een aantrekkelijke loopbaan voor hoger opgeleiden. De vastheid van
betrekking, het voorspelbare uurrooster en het relatief hoge aanzien waren
slechts enkele elementen die pleitten voor het lerarenberoep (Prick, 2001). 

Recente maatschappelijke evoluties tasten echter die aantrekkelijkheid aan
(Elchardus, 1994). De school wordt in onze huidige samenleving het
‘bevoorrecht’ instituut om maatschappelijke problemen aan te pakken. Dit
maakt dat scholen blootstaan aan een veelvoud van eisen. Deze uitbreiding
van eisen kan in die context medeverantwoordelijk zijn voor de gevoelens
van frustratie en onmacht bij leerkrachten (Bronneman-Helmers, 1999).
Daarnaast leeft het idee dat het ontzag voor de “leermeester” en de
maatschappelijke status van het lerarenberoep afnemen (Elchardus, 1994;
Schoor & de Boer, 1999). Recente onderzoeken ontkrachten dit echter. Er
blijkt dat bij de Vlaamse bevolking nog steeds een grote waardering bestaat
voor leraren en dat het lerarenberoep niet aan status of aanzien verloren
heeft (Aelterman, Verhoeven, Rots, et al., 2002). Dit houdt evenwel niet
tegen dat de leraren zelf zich ondergewaardeerd voelen in onze samenleving
en het gevoel hebben dat de maatschappelijke status van hun beroep
gedaald is (Aelterman, Verhoeven, Rots, et al., 2002; Berkhout, Zijl. & van
Praag, 1998).

In de huidige kennismaatschappij wordt de rol van de school en de leraar
evenwel alsmaar belangrijker. De school zorgt niet alleen voor de overdracht
van kennis, maar wordt ook de plaats waar allerhande vaardigheden en
attitudes, zoals burgerzin of het leren leren worden gestimuleerd. De leraar is
in deze context niet alleen een overdrager van kennis en een didacticus,
maar ook een opvoeder en een gids die de zelfregulering van leerlingen
bevordert (Van den Heuvel & Visser, 1998; Lowyck, 2000). Naarmate deze
competenties het sociaal en economisch functioneren van een samenleving
sterker zullen bepalen, zal ook de vraag naar een kwalitatief hoogstaand
onderwijs toenemen en zal het lerarenberoep in toenemende mate verder
worden geprofessionaliseerd (VLOR, 1999). 
Het hebben van goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten is in deze
context prioritair. Deze maatschappelijke vraag staat echter in schril
contrast tot het dalend aantal studenten in de lerarenopleidingen dat we
enkele jaren terug vaststelden. De groep mensen die voor het lerarenberoep
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kiest, dreigde te klein te worden om in de toekomstige vervangingsbehoefte
te voorzien. Het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep werd dan ook
één van de beleidsprioriteiten van de huidige Vlaamse regering. In tussentijd
werden reeds verscheidene maatregelen getroffen om het lerarentekort op te
vangen: de verhoging van de uitstapleeftijd, de campagne ‘word leerkracht’,
de vervangingspool, een compensatie voor overuren, de mogelijkheid om
tijdelijk terug te keren uit pensioen, etc.

Ondertussen is mede onder invloed van bovengenoemde maatregelen en de
gewijzigde economische situatie, er een duidelijke kentering merkbaar
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs, 2003).
De initiële en voortgezette lerarenopleidingen, alsook de GPB-opleidingen
kennen een groeiend aantal studenten. Voorspeld wordt dat het
lerarentekort in het lager onderwijs afneemt en geleidelijk wordt omgebogen
tot een overschot. Toch is het belangrijk geen overhaaste maatregelen te
nemen om deze arbeidsreserve weg te werken. Een zeker overschot op de
arbeidsmarkt blijft immers noodzakelijk opdat scholen een optimaal
personeels- en wervingsbeleid kunnen voeren, om nieuwe evoluties (vb. de
heropleving van de conjunctuur) te kunnen opvangen, omdat er nog steeds
een aantal knelvakken in het secundair onderwijs bestaan (vb.
levensbeschouwelijke vakken, wiskunde, verpleegkunde, …), om voldoende
leerkrachten te vinden voor grootstedelijke omgevingen, omdat niet alle
gediplomeerden uit de lerarenopleidingen kiezen voor een job in het
onderwijs en omdat niet alleen de kwantiteit van de instroom telt, maar ook
de kwaliteit. 
De dreiging blijft dan ook bestaan dat de groep gemotiveerde en
gekwalificeerde mensen die voor het lerarenberoep kiest te klein wordt om in
de toekomstige vervangingsbehoefte te voorzien. In het licht van deze
bevindingen dringt zich dan ook de vraag op naar het vergroten van de
aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. De hoofdvraag van dit onderzoek
luidt daarom ook: hoe kan op korte termijn de instroom in de
lerarenopleiding en in het lerarenberoep worden verhoogd en de uitstroom
uit het lerarenberoep gereduceerd ?

9.2 Opzet van het onderzoek

Om deze vraag te beantwoorden, werd in dit onderzoek ingegaan op de
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het traject van secundair onderwijs
naar hoger onderwijs en van onderwijs naar arbeidsmarkt omvat een aantal
cruciale keuzemomenten. In dit onderzoek onderscheidden we drie
belangrijke keuzemomenten die de weg naar het lerarenberoep structureren,
met name (1) de keuze voor de opleiding, (2) de keuze na het afstuderen om
al dan niet in te stromen in het lerarenberoep en (3) de keuze om na verloop
van tijd al dan niet in te stromen, te blijven of uit te stromen uit het
lerarenberoep. De motieven die de keuze beïnvloeden hoeven bij elke fase
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niet dezelfde te zijn en kunnen verschillen volgens het niveau van de
gevolgde lerarenopleiding (cf. Van den Heuvel & Visser, 1998). Pas na het
doorlopen van dit parcours zullen sommigen zich op het einde van de rit in
het onderwijs bevinden. We bouwden onze analyses op rond deze drie
cruciale keuzemomenten.

Bij het in kaart brengen van deze transities is niet alleen gefocust op
kwantitatieve gegevens, aangezien deze voor een groot deel al beschikbaar
zijn bij het Departement Onderwijs via onder andere de
Arbeidsmarktrapporten, maar de nadruk lag vooral op kwalitatieve
indicatoren. 

Om deze keuzeprocessen in beeld te brengen werd een zeer uitgebreide
survey georganiseerd bij drie cohortes :

− studenten die pas begonnen zijn aan de lerarenopleiding (bevraagd
tijdens hun 1ste jaar van de opleiding) (N= 2256);

− personen die net zijn afgestudeerd van de lerarenopleiding (bevraagd
tijdens hun 1ste jaar na afstuderen) (N= 2115);

− personen die al een tijdje zijn afgestudeerd van de lerarenopleiding
(bevraagd tijdens hun 5de jaar na afstuderen) (N= 1544).

We wensten informatie te vergaren over alle leraren. Daarom ondervroegen
we studenten en afgestudeerden uit alle basisopleidingen: de initiële
lerarenopleidingen voor het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het
secundair onderwijs groep 1, de academische initiële lerarenopleiding, de
initiële lerarenopleiding van academisch niveau en de GPB-opleiding. Deze
bevraging vond plaats in het voorjaar van 2003 en gebeurde via zowel
postenquêtes als klassikale enquêtes. 

Het analysekader dat in de vragenlijst werd gebruikt, was dat van de
matchingtheorie (Spijkerman, 1994). Deze theorie tracht keuzes voor studies
of beroepen te verklaren vanuit het feit dat personen hun eigen zelfbeeld op
een optimale manier proberen te matchen aan het beroep dat ze willen
uitvoeren. Dit zelfbeeld en het beeld over het beroep dat men heeft, wordt
doorheen het onderzoek geoperationaliseerd aan de hand van een aantal
bestaande concepten zoals arbeidsoriëntaties (wat vindt men belangrijk in
het werk), de perceptie van het lerarenberoep, de loopbaanankers (wat vindt
men belangrijk aan de loopbaan die men wil uitbouwen), etc. De matching
tussen dit zelfbeeld en het beeld en de realiteit van het lerarenberoep zal
dan uiteindelijk beslissen over de loopbaan van de afgestudeerden van de
lerarenopleiding. 
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9.3 De studenten aan de lerarenopleiding: belangrijkste conclusies

9.3.1 Algemene kenmerken van de instromers

Van scholen en de samenstelling van hun leerlingen en leerkrachten wordt
verwacht dat ze een afspiegeling van onze samenleving vormen. Dit gaat
evenwel niet geheel op voor de leerkrachten. Dit blijkt reeds bij de studenten
die de lerarenopleiding aanvatten. Naar socio-economische achtergrond,
blijken ze wel uit alle lagen van de bevolking te komen. De lerarenopleiding
trekt zowel kinderen van laag- als hoogopgeleide ouders aan, weliswaar
maken kinderen van leraars een grotere kans om zich ook in te schrijven in
de lerarenopleiding. Een kwart van de studenten die de lerarenopleiding
aanvangt komt uit een gezin waarvan de vader en/of de moeder eveneens in
het onderwijs staat of gestaan heeft. Toch zijn lang niet alle groepen uit onze
samenleving even sterk vertegenwoordigd in de lerarenopleiding. Zoals
zowat alle zorgberoepen kent ook het onderwijs een sterke
ondervertegenwoordiging van mannen. Ook het eerste jaar van de
lerarenopleidingen wordt grotendeels door vrouwen bevolkt. Daarnaast
stromen ook allochtone studenten minder door naar de lerarenopleiding.
Nochtans zouden beide groepen zeker een meerwaarde kunnen bieden aan
ons onderwijssysteem. 

Verder heeft een meerderheid (53%) van de eerstejaarsstudenten uit de
lerarenopleiding tijdens het secundair onderwijs een richting in het ASO
gevolgd. Zowat 35% volgde een TSO-richting. Nog geen 9% komt uit het
BSO. Betreffende deze TSO- en ook BSO-richtingen is het opvallend dat een
grote groep van studenten komt uit enerzijds richtingen binnen de
personenzorg en anderzijds de handelsrichtingen. 

Dit brengt ons meteen bij één van de probleempunten die vaak worden
aangehaald wanneer men het heeft over de instroom in de lerarenopleiding:
de vermeende zwakke instroom (Eisendrath, 2001a, 2001b; Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs, 2001b). Wat hun
studieresultaten betreft in het secundair onderwijs, rekent het overgrote
deel (87%) zich tot de betere helft van de studenten binnen de studierichting
die men volgde. Bij de studenten afkomstig uit het beroepsonderwijs ligt dit
percentage zelfs nog hoger (94%). Dit wordt ook beaamd door het relatief
lage percentage eerstejaarsstudenten dat blijven zitten is tijdens de
secundaire schoolloopbaan. Niet alleen blijken deze eerstejaarsstudenten
hun prestaties in het secundair onderwijs hoog in te schatten, het zijn ook
studenten die doorgaans graag naar school gingen. 

Daarnaast werd gekeken naar hun voorlopige schoolloopbaan in het hoger
onderwijs. Op het moment van de bevraging had reeds 35% van de
eerstejaarsstudenten een jaar moeten overdoen in het hoger onderwijs, al
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dan niet in de lerarenopleiding. 45% was dat schooljaar voor de eerste maal
ingeschreven in het hoger onderwijs. De andere 55% vertoefde reeds enige
tijd in het hoger onderwijs. Sommigen daarvan hadden reeds een opleiding
hoger onderwijs op zak, anderen probeerden voor de tweede maal de
lerarenopleiding en nog anderen hadden reeds eerdere pogingen in andere
opleidingen ondernomen maar faalden daarin. 22% van de
eerstejaarsstudenten die we bevroegen hadden reeds een opleiding in het
hoger onderwijs gestart, maar niet afgewerkt. Voor deze studenten was de
lerarenopleiding dus zeker niet de eerste keuze. 5% van de eerstejaars die
we bevroegen trachtte eerst ook reeds een andere lerarenopleiding, maar
kwam tot de vaststelling dat deze eerst gekozen lerarenopleiding toch niet
helemaal hun ding was of te hoog gegrepen was. Toch schat 79% zijn
kansen eerder positief in om het huidige studiejaar tot een goed einde te
volbrengen en meent 88% dat de kans groter is dat men de studie zal
voltooien dan niet. 

Het onderwijs wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe
onderwijskundige ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen.
Vandaag verlangt men van het onderwijs dat men meer leerlinggericht werkt
en dat men de nodige aandacht schenkt aan de ontwikkeling van
maatschappelijke attitudes. Een persoonsgerichte benadering van leerlingen
is ook volgens het gros van de eerstejaarsstudenten de enige juiste manier
van werken in het onderwijs. Tegenover een vakgerichte benadering staan
de studenten heel wat kritischer. In hun visie op de samenleving, stellen de
eerstejaarsstudenten uit de lerarenopleiding zich zeer verdraagzaam op ten
aanzien van andere culturen en zijn ze zeer solidair. Verder kenmerken ze
zich door een democratische ingesteldheid en stellen ze zich slechts in
beperkte mate autoritair op. 

Van leerkrachten wordt gezegd of beter wordt vermoed dat zij sterk
participeren aan het verenigingsleven. De eerstejaarsstudenten uit de
lerarenopleiding vertonen alvast een hogere participatiegraad dan hun
leeftijdgenoten. 

Zo divers echter als de opleidingen zijn, zo divers zijn ook de studenten. Het
zo even geschetste beeld geeft een algemeen beeld van de studenten uit de
lerarenopleidingen. Maar er bestaan grote verschillen tussen de vijf types
van lerarenopleidingen. Aan de hand van stapsgewijze logistische regressies
werd nagegaan wat nu precies het meest kenmerkende is aan elk van de vijf
opleidingen en hoe sterk de studenten uit de vijf opleidingen zich van elkaar
onderscheiden. 

Zo trekt de opleiding voor het kleuteronderwijs vrijwel uitsluitend vrouwen
aan. Een genderonevenwicht doet zich in elk van de lerarenopleidingen voor,
maar vooral in de opleiding voor het kleuteronderwijs laten de mannen op
zich wachten. Naarmate de leerlingen waaraan men les zal moeten geven
jonger zijn, wordt de studentenpopulatie in de lerarenopleiding vrouwelijker.
Verder trekt de opleiding voor het kleuteronderwijs heel wat studenten uit
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het beroeps- en het technisch onderwijs aan, voornamelijk dan uit
richtingen binnen de personenzorg. In vergelijking met de andere
lerarenopleidingen treffen we hier tevens de minder sterke studenten aan.
Ook in hun houdingen verschillen ze van de andere studenten. In hun visie
op het onderwijs zijn ze minder vakgericht dan de anderen. Zij vinden dan
ook dat het tonen van emoties moet kunnen en dat de barrières tussen
leerlingen en hun leraars mogen versoepelen. In hun houdingen ten aanzien
van de samenleving komt deze groep studenten er evenwel minder gunstig
uit. Studenten uit de opleiding voor het kleuteronderwijs zijn minder
verdraagzaam tegenover vreemde culturen en koesteren meer anti-
democratische gevoelens. Wel dient hier aan toegevoegd te worden, dat ze
zich in vergelijking met de gemiddelde Vlaming nog eerder verdraagzaam en
democratisch opstellen. Deze houdingen hebben deels te maken met de
grotere instroom van studenten uit het beroepsonderwijs, maar zelfs na
controle op de onderwijsvorm die men volgde in het secundair onderwijs
blijven de verschillen bestaan.

De opleiding voor het lager onderwijs trekt net als het kleuteronderwijs meer
vrouwen aan, maar kan toch al op wat meer belangstelling bij de mannen
rekenen. En net als de opleiding voor het kleuteronderwijs kunnen ze
rekenen op heel wat belangstelling van jongeren afkomstig uit TSO-
richtingen. Jongeren uit het beroepsonderwijs treft men hier echter slechts
weinig aan. In hun visie op het onderwijs zijn deze studenten sterker
persoonsgericht dan de studenten uit de andere opleidingen. Tenslotte
stellen we vast dat de studenten uit deze lerarenopleiding minder betrokken
zijn in het sociale verenigingsleven dan de studenten uit de andere
lerarenopleidingen.

De opleiding voor het secundair onderwijs groep 1 kent de meest evenredige
sekseverdeling. Vrouwen vormen in deze opleiding slechts een lichte
meerderheid. Deze opleiding telt in vergelijking met de andere opleidingen
meer allochtonen. Deze groep van studenten komt in vergelijking met deze
van de andere opleidingen dan wel minder uit de zogenaamde zwakkere
onderwijsvormen uit het secundair onderwijs, ze hebben wel al vaker
achterstand opgelopen tijdens hun secundaire schoolloopbaan. Bovendien
hebben zij ook reeds vaker een negatief attest gehad in het hoger onderwijs.
Voor heel wat studenten uit de opleiding voor het secundair onderwijs groep
1, was de lerarenopleiding dan ook niet de eerste keuze. In vergelijking met
de studenten uit de anderen opleidingen stellen deze studenten zich minder
persoonsgericht, maar meer vakgericht op. Tenslotte vinden we hier, mede
door de populariteit van de opleidingseenheden lichamelijke opvoeding en
bewegingsrecreatie, ook meer jongeren terug die actief zijn in
sportverenigingen.

De studenten uit de opleiding voor het secundair onderwijs groep 2 tellen in
vergelijking met de andere opleidingen meer jongeren van hoog opgeleide
vaders. Daarnaast behoren zij zelf ook tot de sterkere studenten. Zo komen
zij bijna uitsluitend uit het algemeen secundair onderwijs. Ze behoorden
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bovendien meer tot de sterkste groep van hun klas, liepen minder
achterstand op in het secundair onderwijs en gingen graag naar school. Ook
in het hoger onderwijs deden ze het tot hiertoe beter dan de andere groepen.
In hun houding ten opzichte van de samenleving weten zij zich tenslotte te
onderscheiden van de rest door hun zeer verdraagzame houding tegenover
andere culturen.

De studenten uit de GPB-opleiding onderscheiden zich vooral sterk van de
rest door hun gezinssituatie. Deze studenten zijn doorgaans wat ouder dan
de anderen en werken reeds vaker. In vergelijking met de andere studenten
wonen ze dan ook al veel vaker zelfstandig en hebben ze logischerwijs ook
reeds vaker al kinderen. Net als in de opleiding voor het kleuteronderwijs
tellen we hier heel wat studenten die in het secundair onderwijs een
studierichting in het BSO gevolgd hebben. Verder komen hier ook heel wat
studenten uit het technisch onderwijs. Net als de studenten voor secundair
onderwijs groep 1 stellen studenten uit de GPB-opleiding zich meer
vakgericht op. Wat betreft hun deelname aan het verenigingsleven, stellen
we vast dat deze personen minder participeren in jeugdverenigingen (wat
gezien hun gemiddelde leeftijd niet verwonderlijk is) en meer aan het sociale
verenigingsleven.

9.3.2 De keuze voor de lerarenopleiding

Studiekeuzes in het hoger onderwijs zijn bepalend voor de rest van iemands
(arbeids)leven. De studenten die we hier bevroegen waren daar terdege van
bewust. Ze bespraken hun keuze voor de lerarenopleiding dan ook met
relevante personen. Het vaakst fungeerden de ouders als gesprekspartner.
De ouders oefenden een sterke invloed uit op de uiteindelijke keuze, sterker
dan bijvoorbeeld de invloed van hun vrienden. De meest positieve invloed
wijzen ze echter toe aan wat je de experts zou kunnen noemen, personen die
de opleiding volgen of die het beroep van leraar uitoefenen. 

Bij deze keuze voor de lerarenopleiding speelden vooral intrinsieke
elementen mee. Men kiest voor de lerarenopleiding omdat men graag met
kinderen en jongeren omgaat en men graag les zou willen geven. Dit is ook
meteen wat hen het meest aantrekt in het lerarenberoep, het werken met
kinderen en jongeren. Vooral de jobinhoudelijke aspecten oefenen bij de
eerstejaarsstudenten veel aantrekkingskracht uit. Hoewel ze de
vakantieregeling en de mogelijkheid om werk en gezin te combineren ook
zeker niet te versmaden vinden. De loopbaanmogelijkheden en het loon van
leraren oogt hun heel wat minder aantrekkelijk. 

Op het moment van de bevraging leken de meesten deze beslissing nog niet
te betreuren. Over het algemeen is men tevreden over de lerarenopleiding en
een meerderheid (78%) zou zeker opnieuw voor de lerarenopleiding kiezen.
Toch blijkt 23 à 30% de leerstof en de moeilijkheidsgraad van
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lerarenopleiding onderschat te hebben en vindt bijna de helft van de
studenten dat lesvoorbereidingen en opdrachten te veel tijd in beslag
nemen. En hoewel de eerstejaarsstudenten zich over het algemeen vrij goed
geïnformeerd voelden bij de aanvang van hun studies, oppert toch een derde
dat men vooraf te weinig geïnformeerd werd over de tijd die men zal moeten
besteden aan opdrachten.

Studenten uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 2 starten vaker
dan de anderen aan de lerarenopleiding op basis van extrinsieke
overwegingen en minder vaak op basis van intrinsieke motivaties.
Intrinsieke motivaties spelen het meest een rol bij de studenten uit de
opleiding voor het lager onderwijs. Extrinsieke motivaties spelen het minst
mee bij studenten uit de opleidingen voor kleuter en lager onderwijs. 

Naar aantrekkelijkheid van het lerarenberoep verschillen de meningen
significant van elkaar voor een drietal aspecten (na controle voor andere
variabelen). Zo worden de loopbaanmogelijkheden merkelijk aantrekkelijker
bevonden door de studenten uit de opleidingen voor het lager onderwijs en
het secundair onderwijs groep 1. De studenten uit de opleiding voor het
secundair onderwijs groep 1 vinden de jobinhoud dan weer minder
aantrekkelijk dan de overige studenten. Het loon van leraren wordt door
GPB-studenten het meest aantrekkelijk bevonden en door studenten uit de
opleiding voor lager onderwijs het minst aantrekkelijk.

De studenten uit de opleiding voor secundair onderwijs groep 2 zijn het
minst tevreden over de lerarenopleiding –als ze in haar totaliteit wordt
beschouwd-. De studenten uit de opleiding voor het lager onderwijs en
secundair onderwijs groep 1 zijn daarentegen de meest tevreden groep
wanneer de lerarenopleiding in zijn totaliteit wordt bekeken. Wel ervaren de
studenten uit de opleiding voor het lager onderwijs, na controle voor andere
variabelen, de meeste problemen met de zwaarte van de opleiding.

9.3.3 Een (vooruit)blik op de arbeidswereld

Een vijfde van de eerstejaarsstudenten combineert de lerarenopleiding met
een baan. Het gaat daarbij voornamelijk om studenten uit de GPB-opleiding.
Het meest tevreden zijn deze personen over de jobinhoud van hun huidige
job, de minste tevredenheid vertonen ze ten aanzien van hun loon. Vooral
leerkrachten zijn tevreden over de jobinhoud, en ook over de
combinatiemogelijkheden van gezin en arbeid. Wat betreft de
arbeidsomstandigheden en het contract zijn leerkrachten evenwel minder
tevreden. Van deze werkenden wenst 33% van de personen die buiten het
onderwijs tewerkgesteld zijn de huidige job sowieso stop te zetten na de
lerarenopleiding, bij de leerkrachten is dit slechts bij 2% het geval.
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Naar de toekomst toe hopen de studenten uit de lerarenopleiding een job te
vinden die zowel hoog scoort op intrinsieke en sociale arbeidskenmerken als
op extrinsieke en statusverhogende arbeidskenmerken, al worden de eerste
twee elementen nog net iets belangrijker bevonden. Verder streven zij een
loopbaan na waarin ze ook een evenwichtig gezinsleven kunnen uitbouwen,
waarin ze bovendien de mogelijkheid hebben om creatief te zijn en waarin ze
zich ten dienste van anderen kunnen stellen. Een leidinggevende functie
interesseert hen slechts matig en een competitieve functie nog minder. 

Naar arbeidsoriëntatie toe onderscheiden vooral de studenten uit de
opleiding voor secundair onderwijs groep 1 zich van de rest. In hun
verwachtingen ten aanzien van hun latere beroepscarrière zijn ze meer
extrinsiek georiënteerd en scoren ze lager op de schalen voor een
statusgerichte arbeidsoriëntatie en sociale arbeidsoriëntatie. Ook de
studenten uit de opleiding voor het kleuteronderwijs zijn meer extrinsiek
georiënteerd in hun jobwensen. De groep studenten uit de opleiding van
secundair onderwijs groep 2 onderscheiden zich van de rest doordat ze meer
intrinsiek georiënteerd zijn in hun jobkeuze en minder extrinsiek dan de
andere studenten. Studenten uit de GPB-opleiding tenslotte zijn meer
sociaal georiënteerd in hun jobwensen dan de andere groepen. Geen enkele
groep is echt te vinden voor een competitieve job, maar vooral bij de
kleuteronderwijzers wordt een competitieve job niet op prijs gesteld. Zij
hechten in vergelijking tot de andere groepen ook minder belang aan de
afstemmingsmogelijkheden van het werk op het gezinsleven. De geografische
stabiliteit wordt tenslotte minder belangrijk geacht bij studenten uit de
opleiding voor secundair onderwijs groep 2. 

9.4 De afgestudeerden van de lerarenopleiding: belangrijkste
conclusies

9.4.1 Een profielschets van gediplomeerde leerkrachten 

Vrouwen kiezen niet alleen vaker voor een lerarenopleiding, zij brengen de
deze opleiding ook vaker tot een goed einde. Dit maakt dat onder de
gediplomeerden het percentage vrouwen nog hoger ligt dan bij de studenten.
Bovendien stellen we bij de gediplomeerden vast dat vrouwen sneller kiezen
voor een job in het onderwijs. 

De instroom van allochtone studenten in de lerarenopleidingen lag aan de
lage kant. Bij de gediplomeerden stellen we vast dat het percentage
allochtonen nog verder gedaald is. Van de gediplomeerden stromen de
allochtonen wel even veel door naar een job in het onderwijs.  
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Wat betreft hun schoolloopbaan in het secundair onderwijs, blijven de
verschillen tussen de vijf lerarenopleidingen bestaan. Bij de gediplomeerden
voor secundair onderwijs groep 2 heeft zowat iedereen een diploma in het
ASO behaald. Bij de kleuteronderwijzers heeft slechts een derde een
diploma uit het ASO op zak. Wel is in de opleiding voor het kleuteronderwijs
een grote uitval waarneembaar van studenten uit het beroepsonderwijs en
kent de opleiding voor het lager onderwijs een grote uitval van personen
afkomstig uit het technisch onderwijs. 

Van de gediplomeerden uit 1997 heeft 11% een voortgezette lerarenopleiding
of andere pedagogische opleiding op het niveau van hoger onderwijs
voltooid. Van de gediplomeerden uit 2001 heeft reeds 9% een voortgezette
lerarenopleiding of andere pedagogische opleiding voltooid. Bij deze laatste
cohorte zijn er evenwel nog meer personen bezig aan een voortgezette
lerarenopleiding. Voortgezette lerarenopleidingen kennen het minst succes
bij afgestudeerden voor het secundair onderwijs groep 2. De opleidingen die
het meest succes kennen, zijn deze voor het buitengewoon onderwijs.

Gediplomeerden zijn in hun benadering naar onderwijs een beetje meer
persoonsgericht en iets minder vakgericht dan pas beginnende studenten.
Gediplomeerden die in het onderwijs terecht komen, onderscheiden zich
bovendien duidelijk van personen die buiten het onderwijs tewerkgesteld
zijn. Zij die in het onderwijs werken zijn meer persoonsgericht en minder
vakgericht dan personen die buiten het onderwijs werken. Verder zijn er ook
significante verschillen naargelang de lerarenopleiding die men gevolgd
heeft. Kleuteronderwijzers en onderwijzers voor het lager onderwijs stellen
zich meer persoonsgericht en minder vakgericht op dan de anderen.

Tenslotte stellen we ook bij de gediplomeerden vast dat zij zeer actief
deelnemen aan het verenigingsleven. Er doen zich evenwel geen significante
verschillen voor tussen de personen die werken in en die werken buiten het
onderwijs.

9.4.2 Algemene loopbaangegevens

In de loopbanen van de afgestudeerden van de lerarenopleiding merken we
een groot verschil al naargelang de concrete lerarenopleiding die men heeft
gevolgd. De afgestudeerden voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs
stromen na hun studies praktisch allemaal door naar het lerarenberoep, en
ze blijven daar meestal ook werkzaam. Een ander verhaal vinden we bij de
afgestudeerden voor het secundair onderwijs groep 2, waar een aanzienlijk
kleiner deel na hun studies doorstroomt naar het lerarenberoep en waar de
uitstroom uit het lerarenberoep vrij groot is gedurende de eerste jaren van
hun loopbaan. De afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het
secundair onderwijs groep 1 en van de GPB-opleiding bevinden zich tussen
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deze twee groepen, al leunt de eerstgenoemde vrij sterk aan bij de
kleuterleid(st)ers en onderwijzers en de laatstgenoemde bij de licentiaten.

Bij de afgestudeerden van de lerarenopleiding voor secundair onderwijs
groep 2 zijn deze lagere doorstromingscijfers naar het onderwijs zeker geen
verrassing, alleen al omwille van het feit dat deze personen naast hun
diploma van de lerarenopleiding nog een bijkomend diploma van hoger
onderwijs hebben dat hen veel mogelijkheden geeft op de arbeidsmarkt.
Daarnaast kunnen ook verklaringen worden gevonden bij eerder
aangehaalde bevindingen zoals het feit dat de studenten van het hoger
onderwijs van 2 cycli of van het universitair onderwijs de lerarenopleiding
eerder als aanvulling zien op hun zogenaamde hoofdopleiding.

De afgestudeerden van de GPB-opleiding volgen een loopbaan-pad dat min
of meer vergelijkbaar is met dat van de afgestudeerden van de
lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2. De relatief lage
doorstromingscijfers zijn merkwaardig in die zin dat men zou verwachten
dat de studenten van de GPB-opleiding een iets bewustere keuze maken
voor de opleiding, gezien hun beroepsverleden. De resultaten die men
terugvindt bij de analyses over de studenten, lijken dit vermoeden echter
niet te bevestigen. Bovendien, en dat is de meest frappante vaststelling, blijft
de zij-instroom bij de afgestudeerden van de GPB-opleiding groter te zijn
dan de uitstroom: bij de respondenten die vijf jaar zijn afgestudeerd, zijn er
meer afgestudeerden van de GPB-opleiding in het onderwijs werkzaam dan
bij de respondenten die één jaar zijn afgestudeerd.

9.4.3 Functies en arbeidsvoorwaarden

De meeste personen die in het onderwijs werken, hebben effectief een
lesopdracht. Slechts een kleine minderheid heeft andere taken te vervullen
zoals administratieve taken. Er is een vrij goede match tussen de
lerarenopleiding en de onderwijsvorm en het –niveau waarin men
terechtkomt. Afgestudeerden van de lerarenopleiding kleuterleiding en lager
onderwijs komen voornamelijk terecht in het basisonderwijs, al blijkt dat
kleuterleid(st)ers in het begin van de carrière al wel eens in het lager
onderwijs worden ingezet. De vroegere regenten vindt men ook hoofdzakelijk
terug in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs (waarbij er
weinig verschil is in de verdeling over ASO, TSO en BSO). De afgestudeerden
van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2 die in het onderwijs
werkzaam zijn, geven over het algemeen les in de tweede en derde graad van
het ASO en TSO. De afgestudeerden van de GPB-opleiding die in het
onderwijs werken, komen meestal terecht in de tweede, derde en vierde
graad van het TSO en BSO. Op zich zijn dit geen onlogische resultaten: zo
zullen afgestudeerden van de lerarenopleiding secundair onderwijs groep 2
meer dan waarschijnlijk vooral ingezet worden voor algemene vakken, die
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men relatief meer terugvindt in het ASO en TSO, en afgestudeerden van de
GPB-opleiding worden meestal ingezet in praktijkvakken wat dan weer
voornamelijk in het TSO en BSO voorkomt.

Vergelijken we de arbeidsvoorwaarden tussen de personen die wel en die
niet in het onderwijs werken, dan zijn er twee grote verschillen:

− Bij de personen werkzaam in het onderwijs ligt het aandeel vaste
contracten (contracten onbepaalde duur of vaste benoemingen) veel
lager dan bij de personen die buiten het onderwijs werken: het verschil
is het grootst bij de pas afgestudeerden, maar ook bij de respondenten
die reeds vijf jaar zijn afgestudeerd, zijn er nog aanzienlijke verschillen.

− De lonen bij de personen in het onderwijs liggen lager dan bij de
afgestudeerden die buiten het onderwijs werken. Deze laatste groep
bestaat hoofdzakelijk wel uit afgestudeerden van de lerarenopleiding
voor het secundair onderwijs groep 2, voor wie het diploma van de
lerarenopleiding meestal een bijkomend diploma is naast een diploma
hoger onderwijs, en uit afgestudeerden van de GPB-opleiding die al
enkele werkervaring (met de nodige loonsverhogingen omwille van
anciënniteit) achter de rug hebben. Op basis van deze gegevens is het
echter niet mogelijk om uitspraken te gaan doen over het
beloningsbeleid binnen of buiten het onderwijs: de afgestudeerden die
buiten het onderwijs werken, vormen immers geen representatieve
afspiegeling van de werkende bevolking.

Wat de arbeidstijden betreft blijkt dat slechts een minderheid van de
beginnende leerkrachten tevreden is met het aantal gepresteerde werkuren,
zeker in vergelijking met de personen die buiten het onderwijs werkzaam
zijn. Het aandeel leraren dat tevreden is met de wekelijkse arbeidstijd is wel
groter bij de personen die vijf jaar zijn afgestudeerd, maar er blijft toch een
verschil bestaan met de personen buiten het onderwijs.

9.4.4 Wat vinden de afgestudeerden belangrijk in hun arbeidsleven ?

Een van de componenten van de matchingtheorie is het zelfbeeld van de
persoon, wat in dit onderzoek wordt geoperationaliseerd via concepten als
arbeidsoriëntaties en loopbaanankers. Deze concepten geven aan wat men
belangrijk vindt in de job die men uitoefent of wil uitoefenen, en de verder
loopbaan. Bij deze analyse maken we voornamelijk de uitsplitsing tussen al
dan niet werkzaam in het onderwijs. De personen die werkzaam zijn in het
onderwijs, hechten significant meer (dan zij die niet in het onderwijs
werken) belang aan:

− sociale arbeidsoriëntatie: jobaspecten die verband houden met sociale
contacten met de mensen en collega’s;
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− extrinsieke arbeidsoriëntatie: jobaspecten die te maken hebben met een
goede werktijd- en vakantieregeling, stress op de werkvloer, etc.;

− geografische stabiliteit in de loopbaan;
− werkzekerheid;
− evenwicht tussen arbeid en gezin;
− het zich in dienst willen stellen voor anderen gedurende hun loopbaan.

Uiteindelijk zijn dit aspecten die men over het algemeen ook vrij goed
terugvindt in het onderwijs: zo staat het onderwijs bekend om zijn vrij
gunstige vakantieregeling, de werkzekerheid, de goede mogelijkheden om
arbeid en gezin met elkaar te combineren (deels omwille van de gunstige
vakantiemogelijkheden) en de geografische stabiliteit. De vraag is of deze
aspecten ook werkelijk tot uiting komen in het begin van de
onderwijsloopbaan: indien we bij voorbeeld kijken naar het contract, dan
merken we dat beginnende leerkrachten helemaal geen jobzekerheid hebben
(weinig vaste contracten), terwijl ze hier toch veel belang aan hechten.
Hetzelfde geldt bij de werkuren: een minderheid van de leraren is tevreden
met de wekelijks gepresteerde arbeidsuren.

De personen die niet werkzaam zijn in het onderwijs, hechten in hun job
dan weer meer belang aan:

− competitiviteit;
− leiding geven;
− autonomie.

Deze aspecten vindt men inderdaad niet echt terug in het lerarenberoep, en
het is dus de vraag of personen buiten het onderwijs bereid zijn om zomaar
de stap te maken naar een lerarenjob.

9.4.5 Hoe beoordelen en beleven de pas afgestudeerden hun huidige job ?

Met uitzondering van de jobinhoud beoordelen de personen buiten het
onderwijs het lerarenberoep significant aantrekkelijker dan de
afgestudeerden die wel werkzaam zijn in het onderwijs. We hebben het dan
over de loopbaanmogelijkheden en de combinatiemogelijkheden tussen
arbeid en gezin. Het feit dat personen binnen het onderwijs de combinatie
tussen arbeid en gezin minder aantrekkelijk vinden dan iemand buiten het
onderwijs, wil echter niet zeggen dat leraren niet tevreden zouden zijn over
deze combinatiemogelijkheden.

Personen binnen het onderwijs vinden hun beroep ook significant zwaarder
dan een vergelijkbaar beroep buiten het onderwijs. Of hier sprake is van een
overschatting van de leraren of een onderschatting van de afgestudeerden
buiten het onderwijs, is in feite moeilijk te zeggen.
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Wanneer men kijkt naar de tevredenheid over de huidige job, dan is het
opnieuw opvallend dat beginnende leraren op veel vlakken veel minder
tevreden zijn over hun job dan personen buiten het onderwijs. Enkel op het
vlak van de combinatiemogelijkheden tussen arbeid en gezin zijn
beginnende leraren significant meer tevreden dan personen buiten het
onderwijs. Over het loon, de chef/directie, loopbaanperspectieven,
arbeidsomstandigheden en het contract zijn beginnende leerkrachten veel
minder tevreden (of meer ontevreden) dan afgestudeerden van de
lerarenopleiding die buiten het onderwijs werkzaam zijn. Hiermee
samenhangend is het wel zo dat beginnende leraren minder jobzekerheid
voelen, en ook een mindere mate van employability ervaren. Op het vlak van
werkdruk en burn-out vertonen ze meer tekenen van distantie of
onverschilligheid ten aanzien van hun werk.

Bekijken we tot slot de pas afgestudeerden die ooit in het onderwijs hebben
gewerkt, waarbij we aan de ene kant de uitstromers afzetten tegen de rest
van deze groep, dan stellen we het volgende vast:

− De uitstromers waren minder tevreden met jobaspecten die specifiek
verbonden waren met het lerarenberoep (zowel jobinhoudelijke,
lesgebonden aspecten als aspecten die te maken hadden met de relaties
en contacten op school).

− In het begin van hun lerarencarrière hadden de uiteindelijke uitstromers
meer problemen met het gezag dan de personen die altijd in het
onderwijs hebben gewerkt of de zij-instromers. Deze twee laatste
groepen, namelijk de afgestudeerden die op het moment van de
bevraging in het onderwijs werkten, hadden wel significant meer
problemen de planning van hun job (cf. de tevredenheid over de
wekelijkse arbeidstijden bij de beginnende leerkrachten).

9.4.6 Carrière-intenties van de pas afgestudeerden

De carrière-intenties zou men kunnen beschouwen als de resultante van
alle factoren die in de voorgaande paragrafen zijn besproken. Kijken we naar
de afgestudeerden die op het moment van de bevraging in het onderwijs
werken, dan blijkt dat twee derde van hen zonder meer van plan is om in
het onderwijs te blijven en één derde onder bepaalde voorwaarden. Er is
bijna niemand van hen die van plan is om uit het onderwijs te stappen. De
voorwaarden die men aangeeft om in het onderwijs te blijven, hebben te
maken met:

− jobzekerheid: men wil een vaste aanstelling krijgen;
− werkdruk: men wil minder werkdruk in zijn/haar job;
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− betere opvangmogelijkheden voor de eigen kinderen (dit zou men in
verband kunnen brengen met de hele problematiek van de combinatie
van arbeid en gezin).

Van de personen die niet werkzaam zijn in het onderwijs, heeft één derde
niet de intentie om de overstap te maken naar een lerarenjob. Anderzijds is
het wel zo dat meer dan de helft van hen onder bepaalde voorwaarden de
overstap naar het onderwijs wil maken. De voorwaarden die worden
aangehaald, hebben ook te maken met betere opvangmogelijkheden voor de
eigen kinderen en jobzekerheid. Daarnaast worden ook nog andere aspecten
veelvuldig aangehaald:

− lesgeven in een welbepaald onderwijsniveau;
− het kunnen vastkrijgen van een deeltijdse aanstelling (en ook dit kan

men in verband brengen met de hele problematiek van de werktijden en
de combinatie arbeid-gezin).

Kijken we tot slot naar een aantal determinanten die de retentie in het
lerarenberoep (voor zij die reeds in het onderwijs werken) of de overgang
naar dit beroep (voor zij die niet in het onderwijs werkzaam zijn), dan
verschillen deze factoren toch wel. Bij de personen die in het onderwijs
werken, hebben de factoren hoofdzakelijk te maken met de jobinhoud
(tevredenheid met de jobinhoud, met de lesgebonden aspecten),
jobzekerheid, de combinatie tussen arbeid en gezin en de werkdruk (via de
burn-out). Bij personen die niet in het onderwijs werken, zijn de
determinerende factoren onder andere de gepercipieerde aantrekkelijkheid
van het lerarenberoep.

9.5 Beleidsaanbevelingen

9.5.1 De lerarenopleiding kan in bepaalde groepen nog meer recruteren

In de beschrijving van de profielen van de eerstejaarsstudenten stelden we
vast dat mannen minder opteren voor een lerarenopleiding. Daarnaast
bleken ook allochtonen minder door te stromen naar de lerarenopleidingen. 

Het genderonevenwicht in het onderwijs is een feit, maar hoeft niet
noodzakelijk negatieve effecten te hebben. Zo bleek reeds uit voorgaand
onderzoek in het secundair onderwijs dat mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten even doeltreffend werken (Siongers, 2002). In het secundair
onderwijs kunnen we evenwel ook niet echt van een ondervertegenwoordig
van mannen of een oververtegenwoordiging van vrouwen spreken. Vooral
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het lager- en nog meer het kleuteronderwijs kenmerken zich door een sterke
ondervertegenwoordiging van mannelijke leerkrachten. Wil men meer
studenten aantrekken in de lerarenopleidingen, moet men ons inziens ook
de aantrekkingskracht van deze opleiding duidelijk maken voor mannen. Dit
kan ten eerste door het beeld van mannen in zorgberoepen van een
positiever imago te voorzien. Zorgberoepen en de opvoeding van jonge
kinderen wordt nog te vaak vereenzelvigd met vrouwelijke taken. Nochtans
blijken mannen in onze samenleving en binnen gezinnen meer en meer
zorgtaken op zich op te nemen. Hieraan kan zowel door leerkrachten uit het
secundair onderwijs als door CLB’s aandacht gegeven worden. Daarnaast
kan dit tevens door het lerarenberoep in zijn totaliteit voor te stellen. Niet
alleen het werken met (jonge) kinderen is een aantrekkelijk punt van het
lerarenberoep. Het lerarenberoep nodigt bijvoorbeeld ook uit tot creativiteit,
zo bleek uit de beschrijving van de aantrekkelijke punten van het
lerarenberoep. 

Allochtone leerkrachten kunnen een meerwaarde geven aan ons
onderwijssysteem. Zij kunnen bijdragen tot de uitbouw van een meer
verdraagzaam en intercultureel schoolklimaat en fungeren als rolmodellen
voor allochtone leerlingen in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Het
is dan ook belangrijk dat projecten als het AMD-project (“Aansluiting en
Maatschappelijke Differentiatie in de lerarenopleiding”) worden verder gezet
en verder wordt onderzocht hoe allochtone studenten aan te trekken in de
lerarenopleiding. Uit vorig onderzoek bleek reeds dat ook dit deels een
kwestie is van het imago en de beeldvorming omtrent het lerarenberoep. Er
dient gewerkt te worden aan het beeld dat de allochtone gemeenschap van
het lerarenberoep heeft en de toekomstperspectieven die een
lerarenopleiding bieden. Momenteel zijn er ook nog te weinig allochtone
leerkrachten die hier als een rolmodel kunnen fungeren. Een tweede
struikelblok vormt de taalkennis en taalvaardigheid. Uit Nederlands
onderzoek bleek dat er bij allochtone leerlingen een strengere zelfselectie
plaatsvindt dan bij autochtonen. Zij schrikken sneller terug voor een job in
het onderwijs omwille van hun angst voor taalproblemen. Het is daarom
aangewezen dat allochtone studenten tijdens hun eerste jaar kunnen
rekenen op begeleiding op vlak van taalvaardigheid. 

9.5.2 Een betere studie- en studiekeuze begeleiding van jongeren uit het
technisch en beroepsonderwijs

Vooral de opleidingen voor het kleuter- en het lager onderwijs trekken heel
wat studenten uit het technisch en beroepsonderwijs aan. Deze “zwakkere”
instroom wordt vaak geproblematiseerd. Op zich hoeft de instroom van
leerlingen uit het beroeps- en technisch onderwijs niet zo’n probleem te
vormen. Wel is het belangrijk dat deze jongeren een correct beeld hebben
van het lerarenberoep en dat ze de nodige studiebegeleiding krijgen tijdens
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hun opleiding. Heel wat van de jongeren uit het BSO en TSO die voor een
lerarenopleiding in het basisonderwijs kiezen komen uit opleidingen in de
personenzorg. De motivatie zal hen wellicht niet ontbreken. We stelden
trouwens vast dat voor de studenten uit de opleidingen voor het
basisonderwijs de lerarenopleiding veel vaker de eerste keuze vormde. Het
gaat om jongeren die de opleiding vooral volgen omdat ze graag met
kinderen en jongeren werken. Deze motivatie is enorm belangrijk wil men
zich ontwikkelen tot een goed leraar. 

Hun basisopleidingen zijn evenwel minder sterk gericht op verder studeren
dan richtingen uit het ASO. Het is dan ook belangrijk dat studenten uit het
beroeps- en technisch onderwijs van te voren zich een goed beeld van de
zwaarte van de opleiding kunnen vormen. Nu stellen heel wat studenten uit
het beroepsonderwijs en het technisch onderwijs gedurende het jaar vast
dat het moeilijk zal zijn de opleiding tot een goed einde te volbrengen. De
ontwikkelingen in het onderwijslandschap eisen vandaag meer en meer van
leerkrachten. Het is bijgevolg ook belangrijk dat de lerarenopleidingen
intellectueel zwaar genoeg wegen opdat leerkrachten kunnen omgaan met
de complexiteit van het lerarenberoep heden ten dage. Heel wat studenten
uit het beroeps- en technisch onderwijs slagen er daardoor niet in de
opleiding tot een goed einde te volbrengen. Dit betekent evenwel niet dat
studenten uit het beroeps- en technisch onderwijs moet ontraden worden
een lerarenopleiding te volgen. Wel is het belangrijk dat ze zich een correct
beeld vormen van deze opleiding opdat ze geen teleurstellingen oplopen
tijdens hun aanvangsjaar. 

Nog belangrijker is evenwel een goede begeleiding van eerstejaarsstudenten
afkomstig uit het TSO en BSO. Net als bij allochtone studenten kunnen
brugklassen in taalvaardigheid voor deze studenten een stap in de goede
richting vormen.

9.5.3 Aandacht voor de werklast bij studenten

Studenten uiten zich ontevreden over de tijdsinvesteringen die van hen
worden verwacht. Ze kunnen nog wel leven met de tijd die ze nodig hebben
om te studeren, maar wat betreft de werklast zijn ze minder gelukkig. Het
minst tevreden zijn eerstejaarsstudenten over de berg lesvoorbereidingen en
opdrachten die men dient te maken in het kader van de opleiding. Bijna de
helft van de studenten vindt dat deze te veel tijd in beslag nemen.
Bovendien stelt ruim 70% van de studenten dat men hierover te weinig of
helemaal niet geïnformeerd was bij de aanvang van de studie. 

Naar de instellingen en de docenten van de lerarenopleidingen toe, zouden
we daarom willen adviseren om aandacht te schenken aan deze werklast bij
de studenten. Opdat de studenten uitgroeien tot competente leraars die
voldoen aan het brede gamma van basiscompetenties, blijven dergelijke
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opdrachten noodzakelijk. Wel kan er binnen de opleidingen nagedacht
worden over een betere spreiding van opdrachten en kan bekeken worden of
er niet gesnoeid kan worden in gelijkaardige opdrachten voor verschillende
docenten. Daarenboven zou ook aan kandidaat-studenten duidelijker mogen
gemaakt worden dat de lerarenopleiding niet onderschat mag worden en dat
het maken van lesvoorbereidingen inherent is aan het beroep. 

9.5.4 Aandachtspunten voor de beginnende leerkrachten

Het feit dat bijna twee derde van de afgestudeerden die in het onderwijs
werken, ook zonder meer in het onderwijs wil blijven, betekent niet dat de
beginnende leraren over alle aspecten van hun job tevreden zijn. Zo geeft
ook één derde van de beginnende leerkrachten toch aan dat ze in het
onderwijs willen blijven onder bepaalde voorwaarden. Ook de mindere
tevredenheid over bepaalde aspecten van de job (in vergelijking met de
tevredenheid bij de afgestudeerden die wel in het onderwijs werken) is iets
wat vanuit het beleid moet worden opgevolgd. Bij de bespreking van de
belangrijkste resultaten zijn de punten die steeds weer terugkeren:

− Combinatie tussen arbeid en gezin: voor personen die kiezen voor het
onderwijs is dit een zeer belangrijk aandachtspunt bij de uitbouw van
hun loopbaan. Op zich zijn de leraren wel vrij tevreden over dit aspect,
maar het is toch belangrijk dat deze troef van de lerarenjob een sterk
punt blijft. Anderzijds is het zo dat betere opvangmogelijkheden voor
kinderen een vaak aangehaalde voorwaarde is voor leraren om in het
onderwijs te blijven.

− Werkzekerheid: ook dit is een vrij belangrijk anker in de uitbouw van de
loopbaan van leraren. In tegenstelling tot de combinatiemogelijkheden
tussen arbeid en gezin, zijn de beginnende leerkrachten veel minder
tevreden over dit aspect, wat uiteraard te maken heeft met het feit dat
een heel kleine minderheid van de pas beginnende leerkrachten een
vaste betrekking heeft. Dit verbetert wel naarmate de loopbaan vordert,
maar toch kan deze jobonzekerheid aanleiding geven tot een grote mate
van ontevredenheid en stress bij de beginnende leerkrachten.

In verband met de kinderopvang kan naar het voorbeeld van sommige
organisaties in de publieke of private sector gedacht worden aan het
aanbieden van kinderopvangmogelijkheden in de scholen zelf. Leerkrachten
zouden zo de mogelijkheid kunnen hebben om hun kinderen te laten
opvangen in (één van) de scho(o)l(en) waar ze lesgeven. Op die manier wordt
tegemoet gekomen aan de wens van een deel van de beginnende leraren
naar betere opvangmogelijkheden voor hun kinderen.
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Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer werkzekerheid, zou kunnen
gesleuteld worden aan het statuut van beginnende leraar. Dikwijls duurt het
jaren vooraleer leraren vastbenoemd geraken in het onderwijs, en tot op dat
moment zou men de beginnende leraren een statuut kunnen aanbieden dat
meer zekerheid biedt (een soort van contract van onbepaalde duur). Op die
manier wordt toch al een zekere mate van zekerheid in de prille loopbaan
van beginnende leraren ingebouwd.

De loonproblematiek, een zwaar discussiepunt tussen het beleid en de
vakbonden, is iets wat niet sterk speelt bij beginnende leerkrachten.
Wellicht is dit dan ook een discussiepunt dat pas op latere leeftijd begint te
spelen, en voor de beginnende leerkracht nog geen breekpunt vormt.

9.5.5 Wat met de afgestudeerden die niet in het onderwijs werken ?

Een heel aantal afgestudeerden van de lerarenopleiding vinden we nooit of,
na een tijd, niet meer (de uitstromers) terug in het onderwijs. Het gaat
daarbij voornamelijk om afgestudeerden van de lerarenopleiding voor
secundair onderwijs van groep 2 en van de GPB-opleiding. Indien we kijken
naar de arbeidsoriëntaties en loopbaanankers bij deze personen, dan blijkt
dat deze personen buiten het onderwijs meer aandacht schenken aan
aspecten zoals competitie en leiding geven, terwijl dit juist zaken zijn die
men minder terugvindt in het beroep van leraar. 

Bij deze licentiaten en afgestudeerden van de GPB-opleiding is echter wel
een aanzienlijk deel dat onder bepaalde voorwaarden les wil geven. Deze
voorwaarden zijn dan verbonden met de extrinsieke aspecten van de
lerarenjob, en gaan misschien wel verder dan de eerder aangehaalde
aspecten van werkzekerheid en combinatiemogelijkheden arbeid-gezin. We
hebben het hier onder andere over aspecten zoals het doorbreken van de vrij
vlakke loopbaan van een leerkracht, taakverrijking of –verruiming, etc. Het
lesgeven op zich zal voor deze personen dan wellicht ook niet de ‘job van
hun leven zijn’. Maar dit wil zeker niet zeggen dat er voor deze
afgestudeerden geen toekomst is weggelegd in het onderwijs. Zo zijn er ook
binnen het onderwijs leidinggevende functies terug te vinden of functies
waar men leidinggevende capaciteiten voor nodig heeft (directiefuncties,
coördinatoren, …). Voor dit soort van functies zullen de afgestudeerden van
de lerarenopleiding die niet in het onderwijs werken, beter in aanmerking
komen: in deze functies kan men immers ook leidinggevende en
competitieve aspecten inbouwen, zodat ze beter voldoen aan hun profiel en
(loopbaan)wensen. Het is alleen op die manier en via deze functies dat men
deze groep van afgestudeerden weer de overstap kan laten maken naar het
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onderwijs. Gezien de grote afstand die er bestaat tussen de functie-inhoud
van het lerarenberoep en het profiel van deze personen, zal  enkel het
perspectief van het lerarenberoep hen immers niet kunnen overhalen om in
het onderwijs te komen werken.
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