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1 Samenvatting 

Op basis van de loopbaangegevens van de SONAR cohorte geboren in 1976, analyseren we de mate 

waarin respondenten die op een bepaalde leeftijdsmeting (23 of 26) ook bij een volgende bevraging (op 

leeftijd van 26 of 29) nog werken in het zelfde beroep. De centrale vraag is of jongvolwassenen die  in 

hun vroege arbeidsloopbaan werkzaam zijn als leraar sneller uitstromen uit het beroep dan het geval is 

bij andere beroepscategorieën. Dat dergelijke vergelijking sterk afhangt van de wijze waarop het beroep 

van leraar en andere beroepscategorieën afgebakend worden, is evident. Die kwestie wordt daarom in 

detail toegelicht in de bijlage. De resultaten van de analyse wijzen veleer op een hogere retentie in het 

beroep van leraren dan in andere beroepen, dan dat ze ondersteuning bieden voor de verwachting dat 

het beroep van leraar gekenmerkt wordt door een snellere uitstroom. Daarbij bieden noch de wijze van 

afbakening van de beroepscategorieën waarmee de leraren vergeleken worden, noch de 

achtergrondkenmerken (geslacht en onderwijsniveau) een afdoende verklaring voor deze bevinding. 

2 Retentie in het beroep van leraar  

TABEL 1:  VERGELIJKING VAN WIE ACTIEF BLIJFT IN HET LERARENBEROEP (DEFINITIE, ZIE BIJLAGE) OP VERSCHILLENDE 

LEEFTIJDEN: 

Startsituatie Eindsituatie: a) Leraar b) Ander beroep c) Niet-werkend N 

Leraar op 23 op 26 86,6% 9,3% 4,1% 97 

Leraar op 23 op 29 84,6% 9,9% 5,5% 91 

Leraar op 26 op 29 90,6% 3,9% 5,5% 128 

Bron: SONAR cohorte 1976, leeftijden 23, 26 en 29. 

De overgrote meerderheid van de respondenten die op 23 of 26 jaar werkt als leraar is drie jaar later nog 

steeds actief als leraar (respectievelijk 87 en 91% op 23 en 26 jaar). Ook over een periode van zes jaar 

is de retentie in het beroep van leraar behoorlijk hoog: op 29 jaar werkt 85% van degenen die op 23 al 

leraar waren nog steeds als leraar. 

2.1 Ter vergelijking: alle werkenden (inclusief de leraren) 

TABEL 2: CIJFERS VAN WIE ACTIEF BLIJFT IN HETZELFDE BEROEP (GEMETEN OP BASIS VAN DE INDELING IN BEROEPSKLASSEN, 

ZIE BIJLAGE): 

Startsituatie Eindsituatie: a) Zelfde beroep b) Ander beroep c) Niet-werkend N 

Werkend op 23 op 26 75,4% 17,4% 7,3% 1481 

Werkend op 23 op 29 70,4% 24,3% 5,3% 1177 

Werkend op 26 op 29 81,8% 13,6% 4,7% 1454 

Aantallen lijken laag voor 23-29, maar is omdat op 23 nog behoorlijke groep niet werkt. Van de ondervraagden op 29 
jaar, is 1227 werkend op 23, en 1496 werkend op 26. 
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De retentie bij het geheel van de beroepsbevolking (op zelfde leeftijd) ligt beduidend lager dan bij de 

groep leraren. Het gaat daarbij niet zozeer om grote verschillen in de mate waarin respondenten 

uitstromen uit de arbeidsmarkt, maar wel degelijk in de mate waarin men drie of zes jaar later werkt in 

een ander beroep. 

2.2 Vergelijking met andere beroepsgroepen 

Hierna splitsen we de mate waarin respondenten in hetzelfde beroep werkzaam blijven op naar de 

beschouwde beroepsklasse. 

TABEL 3:  AANDEEL DAT TUSSEN MEERDERE METINGEN IN HETZELFDE BEROEP WERKZAAM BLIJFT (COMPLEMENT = OFWEL IN 

EEN ANDER BEROEP ACTIEF, OFWEL NIET-WERKEND): 

 Van 23  
naar 26 

Van 23  
naar 29 

Van 26  
naar 29 

N < 50 

1. Algemeen 20,0% ** 0,0% *** 0,0% ** x 

2. Docenten, staffuncties in onderwijs, onderwijskundig 83,8% - 85,9% - 89,1% -  

4. Agrarisch 70,7% * 77,1%  83,3%  x 

5. Exact 64,7% * 38,5% *** 70,0% * x 

6. Technisch 77,8% ° 70,2% ** 79,9% **  

8. Transport, communicatie en verkeer 54,0% *** 47,5% *** 66,7% ** x 

9. Medisch en paramedisch 87,6%  86,0%  90,1%   

11. Economisch, administratief en commercieel 75,2% * 70,5% ** 81,1% *  

13. Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid 88,5%  83,3%  86,7%  x 

15. Taal en cultuur 40,0% ** 60,0%  73,3% ° x 

16. Gedrag en maatschappij 69,0% * 71,4% ° 84,8%   

17. Persoonlijke en sociale verzorging 67,9% ** 51,8% *** 73,7% **  

18. Management 12,5% *** 14,3% *** 60,0% ° x 

Totaal 75,4% - 70,4% - 81,8% -  

N (totaal van de beroepsklassen) 1481 1177 1454  

N (vergelijking met leraren) 1461 1162 1422  

Significantie van het verschil met de groep van leraren: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, ° p < 0,10 

Uit de cijfers blijkt dat verschillende beroepsklassen verschillen in de mate van beroepsmobiliteit. Niet 

alle beroepsklassen omvatten echter voldoende respondenten om van betrouwbare cijfers te kunnen 

spreken (kort aangeduid in bovenstaande tabel; zie bijlage voor de concrete aantallen).  

Ondanks de soms kleine aantallen blijkt duidelijk dat de leraren een (statistisch significant) beduidend 

hogere retentie in het beroep hebben dan heel wat andere beroepsklassen. 

Van de beroepsklassen met voldoende grootte, blijken de verschillen niet groot met de beroepsklassen 

medische en paramedische beroepen, en beroepen in de sfeer van gedrag en maatschappij, maar dat 

leraren duidelijk meer beroepsstabiliteit hebben dan de technische beroepen, de economische, 

administratieve of commerciële beroepen, en de beroepsklasse van persoonlijke en sociale beroepen. 
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De hogere retentie in het lerarenberoep dan in de meeste andere beroepsklassen is alvast niet het gevolg 

van de grootte van de beroepsklassen, omdat de groep van leraren niet groter is dan sommige van de 

grotere beroepsklassen. Integendeel, de groep van leraren is strikter afgebakend dan de beroepsklassen 

waarmee vergeleken wordt. 

Wel zou de hogere retentie in het lerarenberoep het gevolg kunnen zijn van de selectie van (per definitie) 

enkel hooggeschoolden, terwijl de andere beroepsklassen in meer of mindere mate ook lager 

geschoolden bevatten. Enkel de (para)medische beroepsklasse sluit sterk aan op die van de leraren wat 

betreft de verdeling van het onderwijsniveau (met de grootste groep gediplomeerden uit het hoger 

onderwijs van één cyclus, gevolgd door het hoger onderwijs van universitair niveau, en bijna geen lager 

geschoolden). Mogelijk heeft de hoge retentie ook te maken met de oververtegenwoordiging van 

vrouwen in het lerarenberoep. De enige beroepsklassen die ongeveer dezelfde geslachtsverhouding 

kennen als de leraren zijn de (para)medische beroepen, de beroepen in de sociale en persoonlijke 

verzorging, en de beroepsklasse gedrag en samenleving (en taal en cultuur, maar enkel op 26, niet op 23 

jaar). 

Daarom testten we of de verschillen aanwezig blijven na controle voor geslacht en het opleidingsniveau, 

of dat ze er juist door verklaard worden. De resultaten zijn eerder gemengd. Naar geslacht zijn de 

verschillen in beroepsgroepstabiliteit zowiezo al niet statistisch significant (enkel in de gecontroleerde 

analyse, tussen 26 en 29 hebben mannen een hogere beroepsstabiliteit). Naar opleidingsniveau zijn er 

wel verschillen, maar deze zijn niet linear met het diplomaniveau: de hoogste beroepsstabiliteit doet zich 

voor bij de diploma's van hoger onderwijs van één cyclus, gevolgd door de respondenten met een 

diploma van technisch secundair onderwijs. De universitair geschoolden daarentegen veranderen tussen 

23 en 26 jaar veel vaker van beroepsklasse, net zoals de laagst geschoolden (tussen 26 en 29 kennen de 

hoogst geschoolden daarentegen ook een relatief hoge beroepsstabiliteit). 

Na controle voor geslacht en het onderwijsdiploma zijn bepaalde van de ongecontroleerde verschillen niet 

meer statistisch significant, andere nog wel (zie ook de effectparameters in de bijlagen). De vergelijking 

met de technische beroepen valt na controle niet meer statistisch significant uit. De beroepsstabiliteit van 

de leraren is enkel nog statistisch significant hoger dan in de economische, administratieve en 

commercieële beroepsklasse voor wat de vergelijking tussen 23 en 29 betreft, maar niet tussen 23 en 26, 

noch tussen 26 en 29. De beroepsklasse in persoonlijke en sociale verzorging daarentegen blijft lager 

scoren op het vlak van beroepsstabiliteit dan de groep van leraren, enkel tussen de leeftijd van 26 en 29 

is het verschil niet meer statistisch significant eens gecontroleerd wordt voor de effecten van geslacht en 

het onderwijsdiploma. 
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3 Bijlagen 

3.1 Identificatie van de leraren 

Op basis van de SBC-code voor het beroep. Volgende codes werden gebruikt om de leraren te 

identificeren:  

  cohorte 1976 cohorte 
1980 

  23 26 29 23 

62001 hogere pedagogische beroepen (docent, onbepaald) 6 4 4 0 

62101 docent twee of meer vakken van verschillende vakgebieden (2e en 3e 
graads) 

3 1 1 1 

62301 docent basisonderwijs, algemeen vormende vakken 85 70 70 114 

62302 docent speciaal onderwijs 2 2 1 2 

62501 docent wiskunde, natuurwetenschappen, statistiek, 
laboratoriumtechniek (2e en 3e graads); instructeur denksport 

3 6 5 7 

62601 bedrijfsleermeester technische praktijkvakken 1 5 7 3 

63101 docent economie, commerciële en administratieve vakken, 
handelswetenschappen (2e en 3e graads); docent 
handelscorrespondentie (geen praktijkdipl) 

2 2 2 5 

63301 docent humaniora, muziek, toneel, handwerken, godsdienst, bibliotheek 
en archief (2e en 3e graads) 

14 19 17 16 

63302 ?? 0 0 0 1 

63401 docent aardrijkskunde, opvoedkunde, lichamelijke opvoeding, sociale 
wetenschappen (2e en 3e graads) 

9 9 10 4 

63501 docent huishoudkunde, koksvak (2e en 3e graads) 1 2 2 1 

82501 docent wetens onderwijs wiskunde, natuurwetenschappen, statistiek 0 0 0 1 

82502 docent wiskunde, natuurwetenschappen, statistiek, 
laboratoriumtechniek (1e graads) 

5 3 3 4 

82602 ? 0 0 3 2 

82801 docent wetens onderwijs (dier)geneeskunde, farmacie 0 0 1 0 

83102 docent actuariële wetenschappen; docent economie, commerciële en 
administratieve vakken, handelswetenschappen (1e graads) 

2 2 1 1 

83301 docent wetens. onderwijs humaniora, (kunst)geschiedenis, theologie 0 0 0 1 

83302 docent humaniora, muziek, toneel, handwerken, godsdienst, bibliotheek 
en archief (1e graads) 

10 18 17 8 

83401 docent wetens. onderwijs aardrijkskunde, opvoedkunde, didaktiek, 
sociale wetenschappen 

1 1 1 0 

83402 docent aardrijkskunde, opvoedkunde, lichamelijke opvoeding, sociale 
wetenschappen (1e graads) 

1 1 1 3 

Totaal  145 145 146 174 

Noot: De SBC-codering is een Nederlandse codering; de terminologie stemt dan ook niet altijd 
overeenstemt met de Vlaamse. Docenten basisonderwijs (code 62301) geven bijvoorbeeld ook les aan 
kleuters (vanaf 4 jaar), docenten in de eerste graad (de codes beginnend met het cijfer 8) geven les in 
het ‘voortgezet’ secundair onderwijs.  
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Daarmee is deze groep van leraren een belangrijk onderdeel van de beroepsgroepen “hogere 

pedagogische beroepen” en “wetenschappelijke onderwijskundige, pedagogische beroepen”, waarin 

evenwel bijkomend een aantal beroepen zijn opgenomen die niet rechtstreeks verbonden zijn met 

lesgeven (zoals beleidsambtenaar, wetenschappelijk onderzoeker, schoolbegeleider of onderwijskundig 

medewerker). 

Van de cohorte 1976 kunnen we over de tijd bekijken wie leraar blijft, en wie niet.  

3.2 Overzicht van het aantal leraren 

De aantallen waarop we de analyses van retentie in het beroep over de tijd kunnen baseren, dienen  

beperkt te worden tot 1) de werkenden, en 2) wie in de volgende enquête opnieuw bevraagd werd. 

 23 26 29 

werkend 130 133 135 

niet-werkend 15 12 11 

Totaal 145 145 146 

Bovenstaande cijfers laten zien dat per leeftijd ongeveer 145 respondenten als leraar geregistreerd zijn. 

Beperken we dit tot de werkenden, dan gaat het ongeveer telkens om een 130 respondenten. 

Voor een dynamische analyse dient ook rekening gehouden te worden met uitval naar een volgende 

enquête. Van de 130 werkende leraren op 23 jaar zijn er 97 geënquêteerd op 26, en 91 op 29 jaar. Van 

de 133 werkende leraren op 26 zijn er 128 geënquêteerd op 29 jaar. 

3.3 De beroepsklassen en beroepsgroepen 

Op basis van de sbc-code kunnen beroepen ingedeeld worden in 13 beroepsklassen. Deze beroepsklassen 

komen eveneens overeen met een specifieke groep van studierichtingen in Nederland (waarvoor gebruik 

gemaakt is van de Standaard Onderwijsindeling 1978, versie 1989). 

In deze indeling is ook een beroepsklasse opgenomen die de groep van leraren omvat (beroepsklasse 2: 

Docenten, staffuncties in onderwijs, onderwijskundig), maar tegelijk ruimer is, omdat ze ook 

onderwijskundige beroepen omvat die niet meteen een lesopdracht inhouden. 
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AANTALLEN PER BEROEPSKLASSE, NAAR LEEFTIJD (DATASET BEPERKT TOT DE WERKENDEN) 

 Cohorte 1976 
Cohorte 

1980 

 23 26 29 23 

1. Algemeen 14 2 1 7 

2. Docenten, staffuncties in onderwijs, onderwijskundig 156 157 159 177 

4. Agrarisch 50 47 42 36 

5. Exact 24 27 16 20 

6. Technisch 535 413 323 439 

8. Transport, communicatie en verkeer 75 51 40 79 

9. Medisch en paramedisch 182 167 144 123 

11. Economisch, administratief en commercieel 825 664 522 674 

13. Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid 41 63 50 50 

15. Taal en cultuur 13 17 21 11 

16. Gedrag en maatschappij 71 95 90 53 

17. Persoonlijke en sociale verzorging 164 103 82 196 

18. Management 10 8 6 2 

Totaal 2160 1814 1496 1867 

Noot: behoorlijk veel ontbrekende informatie m.b.t. het beroep, vooral op 29 jaar: aantal werkenden is 
respectievelijk 2206, 1830 en 1647 op 23, 26 en 29 voor cohorte 1976, aandeel missings bijgevolg 2%, 
1% en 9%. 
 

De groep van leraren is een onderdeel van de beroepsklasse “Docenten, staffuncties in onderwijs, 

onderwijskundige beroepen”. Het verschil is enerzijds het weglaten van een aantal beroepen die niet 

rechtstreeks verbonden zijn met lesgeven (zoals vermeld bij de afbakening van de groep leraren), en 

verder dat de beroepsklasse naast de “hogere pedagogische beroepen” en “wetenschappelijke 

pedagogische beroepen” ook de beroepsgroep “middelbare docenten transport-, sportvakken” (vooral 

autorij-instructeur en sportinstructeur) omvat, die we niet bij de leraren rekenden. 
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3.4 Effectparameters van de regressie-analyses van beroepsstabiliteit 

BEROEPSSTABILITEIT TUSSEN 23 EN 26 JAAR 

 Ongecontroleerd Gecontroleerd 

 B Sign. B Sign. 

Intercept .866 .000 .785 .000 

Beroepsklasse (ref.: leraren)     

1. Algemeen -.666 .001 -.645 .001 

4. Agrarisch -.159 .044 -.110 .180 

5. Exact -.219 .049 -.198 .074 

6. Technisch -.088 .070 -.035 .526 

8. Transport, communicatie en verkeer -.326 .000 -.276 .000 

9. Medisch en paramedisch .010 .860 .005 .934 

11. Economisch, administratief en commercieel -.114 .014 -.074 .130 

13. Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid .019 .841 .073 .442 

15. Taal en cultuur -.466 .001 -.413 .003 

16. Gedrag en maatschappij -.176 .012 -.165 .018 

17. Persoonlijke en sociale verzorging -.187 .002 -.136 .030 

18. Management -.741 .000 -.702 .000 

Onderwijsniveau (ref.: universitair)     

ongekwalificeerd   -.047 .305 

beroepssecundair onderwijs   -.013 .765 

technisch sec. onderwijs   .073 .078 

algemeen sec. onderwijs   .024 .663 

hoger onderwijs van 1 cyclus   .098 .009 

Geslacht (ref.: vrouw)     

man   .010 .684 
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BEROEPSSTABILITEIT TUSSEN 23 EN 29 JAAR 

 Ongecontroleerd Gecontroleerd 

 B Sign. B Sign. 

Intercept .846 .000 .751 .000 

Beroepsklasse (ref.: leraren)     

1. Algemeen -.846 .000 -.838 .000 

4. Agrarisch -.075 .398 -.051 .585 

5. Exact -.462 .000 -.443 .001 

6. Technisch -.144 .007 -.116 .061 

8. Transport, communicatie en verkeer -.371 .000 -.342 .000 

9. Medisch en paramedisch .014 .829 .009 .883 

11. Economisch, administratief en commercieel -.141 .006 -.110 .045 

13. Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid -.013 .911 .035 .764 

15. Taal en cultuur -.246 .228 -.185 .368 

16. Gedrag en maatschappij -.132 .094 -.125 .111 

17. Persoonlijke en sociale verzorging -.329 .000 -.295 .000 

18. Management -.703 .000 -.668 .000 

Onderwijsniveau (ref.: universitair)     

ongekwalificeerd   -.005 .933 

beroepssecundair onderwijs   .029 .568 

technisch sec. onderwijs   .076 .125 

algemeen sec. onderwijs   -.014 .832 

hoger onderwijs van 1 cyclus   .111 .012 

Geslacht (ref.: vrouw)     

man   .029 .356 
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BEROEPSSTABILITEIT TUSSEN 26 EN 29 JAAR 

 Ongecontroleerd Gecontroleerd 

 B Sign. B Sign. 

Intercept .906 .000 .858 .000 

Beroepsklasse (ref.: leraren)     

1. Algemeen -.906 .001 -.886 .001 

4. Agrarisch -.073 .284 -.058 .404 

5. Exact -.206 .025 -.218 .017 

6. Technisch -.107 .007 -.087 .054 

8. Transport, communicatie en verkeer -.240 .001 -.196 .008 

9. Medisch en paramedisch -.005 .917 .005 .922 

11. Economisch, administratief en commercieel -.095 .012 -.059 .129 

13. Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid -.040 .550 .001 .992 

15. Taal en cultuur -.173 .098 -.142 .173 

16. Gedrag en maatschappij -.058 .288 -.051 .345 

17. Persoonlijke en sociale verzorging -.169 .002 -.099 .090 

18. Management -.306 .079 -.275 .111 

Onderwijsniveau (ref.: universitair)     

ongekwalificeerd   -.123 .004 

beroepssecundair onderwijs   -.044 .224 

technisch sec. onderwijs   -.007 .842 

algemeen sec. onderwijs   -.175 .000 

hoger onderwijs van 1 cyclus   .041 .152 

Geslacht (ref.: vrouw)     

man   .070 .002 

 

 


