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Inleiding

Hoewel we over de afgelopen decennia anders en minder zijn gaan werken
(Glorieux, Mestdag & Minnen, 2008), blijft arbeid een van de meest relevante
activiteiten in het leven van volwassenen. Naast de instrumentele functie van het
voorzien in een levensonderhoud, vervult betaalde arbeid ook een aantal latente
functies (Jahoda, 1982). Eén daarvan is het verlenen van maatschappelijke status.
We zijn in onze samenleving in grote mate wat we doen (De Witte, 2003). Arbeid
wordt inderdaad vaak gezien als een zingever (Glorieux, 1995) waarbij de zingeving
zich niet alleen beperkt tot aspecten van het individuele welbevinden die betrekking
hebben op de private sfeer – zoals een positief zelfbeeld, geluk, zelfvertrouwen –
maar ook leidt naar een meer algemeen gevoel een zinvolle plaats in de
samenleving te kunnen innemen (Elchardus et al., 1996). Toch wordt vandaag de
vraag luidop gesteld of arbeid die functie ook in de toekomst zal blijven vervullen
(Swierstra & Tonkens, 2008).
Verschillende auteurs waren er reeds vroeg van overtuigd dat de combinatie van
blijvende sociale ongelijkheden enerzijds en de anderzijds voor onze huidige
samenleving zo typische klemtoon op individuele prestaties en persoonlijke
verantwoordelijkheid, het verwerven van een positieve identiteit voor mensen aan
de onderkant van de samenleving zou bemoeilijken (o.a. Aronowitz, 1973; Lewis,
1978; Sennett & Cobb, 1973). Er is vandaag inderdaad groeiend empirisch
materiaal dat toont dat groepen die zich op de onderste sporten van de
maatschappelijke ladder bevinden kampen met gevoelens van ressentiment, een
soort ongedefinieerd gevoel van maatschappelijk onbehagen dat vaak samengaat
of uitmondt in gepercipieerde achterstelling (Betz, 1990; Derks, 2004, 2006;
Kochuyt & Derks, 2003). Eerder onderzoek naar de oorsprong en rol van dergelijke
gevoelens leert twee zaken. Ten eerste weten we dat dergelijke gevoelens reeds
aanwezig zijn bij bepaalde leerlingen uit het secundair onderwijs (Pelleriaux, 2001;
Van Houtte & Stevens, 2008, 2010). De verspreiding valt er samen met de
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scheidingslijnen getrokken door de onderwijsvormen waarbij vooral leerlingen uit
het beroepsonderwijs er veel vatbaarder voor blijken. Datzelfde onderzoek toont,
ten tweede, ook dat dergelijke gevoelens ertoe neigen een zelfvervullende
voorspelling te worden. Demotiegevoelens leiden leerlingen naar smaken en
opvattingen die haaks staan op datgene wat binnen het onderwijs als wenselijk
wordt geacht (Pelleriaux, 2001), verminderen de studiebetrokkenheid (Van Houtte &
Stevens, 2010) en zetten aan tot schools wangedrag (Demanet & Van Houtte, 2011;
Van Houtte & Stevens, 2008).
Voorgaande vaststellingen roepen een aantal nieuwe vragen op. Eén daarvan vormt
de basis voor dit onderzoek en peilt naar de lange-termijngevolgen van
gepercipieerde achterstelling of ressentiment. Jongeren die zich achtergesteld
voelen zijn in vele gevallen ook jongeren die in feite over weinig instrumenten
beschikken om het op de arbeidsmarkt echt goed te doen, wat de vraag oproept
‘hoe

doen

ze

het

dan?’.

Als

dergelijke

gevoelens

de

neiging

hebben

zelfbestendigend te werken, blijft die impact dan beperkt tot het secundair
onderwijs of laat die zich ook gelden bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt? Een
analyse naar wat er met dergelijke gevoelens gebeurt bij het prille begin van de
beroepsloopbaan vormt dan ook een logisch vervolgonderzoek van het bestaande
onderzoek naar gevoelens van vermeende achterstelling bij leerlingen uit het
secundair onderwijs.
In dit onderzoek gebruiken we panelgegevens van jongvolwassenen in Vlaanderen
die tussen de leeftijd van 23 en 29 jaar drie keer bevraagd werden. Deze
longitudinale gegevens laten ons toe niet alleen de associaties tussen de
arbeidsmarktpositie en gevoelens van demotie vast te stellen, maar ook de causale
ordening ervan te onderzoeken. Dat maakt een veel hardere toets mogelijk van de
stelling dat arbeid de rol van zingever vervult omdat we veranderingen in
arbeidsmarktpositie

kunnen

linken

aan

veranderingen

in

gevoelens

van

achterstelling. De beginfase van de arbeidsloopbaan is daarbij interessant omdat ze
(a) de basis legt voor de latere arbeidsloopbaan en (b) mensen in deze fase nog
relatief vaak van baan veranderen.
Het vervolg van dit rapport is opgebouwd als volgt. Eerst wordt in vier secties de
theoretische en methodologische

achtergrond

voor

deze studie

besproken.

Vervolgens stellen we de data en operationalisatie van de meetinstrumenten voor
die we vervolgens gebruiken in de analyse. In het besluit gaan we dieper in op de
maatschappelijke relevantie van de onderzoeksbevindingen.
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Achtergrond

We overlopen de literatuur met betrekking tot de betekenis van gevoelens van
sociale demotie en gerelateerde concepten, en benadrukken de relevantie van het
element van groepsidentificatie. Verder gaan we in op empirische studies naar de
betekenis van arbeid, die wel aangeven dat arbeid een belangrijke zingever is, maar
slechts weinig steun bieden voor (langdurende)

omgekeerde effecten van

opvattingen. Mogelijk is het doordat de literatuur op dat vlak hoofdzakelijk focust op
meer private houdingen, terwijl meer maatschappijgebonden opvattingen mogelijk
relevanter zijn voor de ontwikkeling van de arbeidsloopbaan. Die lancune vullen we
in door in dit rapport de rol van sociale demotie na te gaan. De literatuur naar de rol
van arbeidswaarden geeft bovendien aanwijzingen voor de mogelijke wederzijdse
causale beïnvloeding van zowel de arbeidspositie als opvattingen.

2.1

Sociale demotie als ressentiment

Eén van de meest consistente bevindingen uit het publieke opinieonderzoek is dat
maatschappelijk kwetsbare groepen slechts uitzonderlijk komen tot een volwaardig
politiek bewustzijn dat uitmondt in collectieve actie gericht op het verbeteren van
de persoonlijke situatie. Mann (1973) noemt dat een bewustzijn dat ‘circulair’
veeleer dan ‘progressief’ is: frustraties die altijd frustraties blijven omdat ze niet
gekanaliseerd worden in een gevoel van gedeelde lotsbestemming waaruit een
gemeenschappelijk maatschappelijk project kan voortvloeien. Dergelijke frustraties
verworden dan finaal tot een gevoel van fatalisme. Verschillende auteurs hebben in
deze context voor sterk gelijkaardige opvattingen andere benamingen gebruikt en
vaak ook licht anders empirisch gemeten. Pelleriaux (2001) spreekt van sociale
demotie. Het gaat om de overtuiging dat mensen zoals ‘wij’ niet moeten hopen op
een goede job en bijhorende rooskleurige toekomst. Demotie verwijst naar een
toekomstbeeld waarin men gedoemd is tot het leiden van een ploeterbestaan
waarbij het zware en vuile werk steeds tot zijn deel behoort. In die hoedanigheid
drukt sociale demotie een vermeende achterstelling uit. Van Houtte en Stevens
(2008; 2010), daarbij voortbouwend op het werk van Brookover en anderen (1979),
verwijzen grotendeels naar dezelfde houding maar hanteren een meer enge
empirische operationalisatie die vooral verwijst naar de school. De ‘sense of futility’
echoot een gevoel van machteloosheid gericht op omstandigheden waar men
meent geen vat op te hebben. Andere auteurs spreken explicieter van ressentiment
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(Betz, 1990; Nordstrom, Friedenberg & Gold, 1965, 1967). Wat is de gemene deler
van dit type opvattingen?
Meltzer en Musolf (2002) onderscheiden een aantal essentiële kenmerken waarbij
vooral de combinatie de specificiteit van deze opvatting bepaalt. Het gaat, ten
eerste, om een opvatting die betrekking heeft op de relatie tussen het individu en
de samenleving. Op dat punt onderscheidt deze houding zich van opvattingen als
zelfvertrouwen, algemene levenstevredenheid,… dewelke exclusief op het private
focussen. Ressentiment drukt een gevoel van machteloosheid uit, een gebrek aan
vat op de situatie waarbij de oorzaak van die machteloosheid buiten zichzelf wordt
gelegd en meer bepaald bij een bredere maatschappelijke tendens of situatie. Een
tweede belangrijk kenmerk is het (impliciet) appel aan een morele component. Het
gaat om gepercipieerde achterstelling, om een aangevoelde onrechtvaardigheid. In
dat opzicht is de vorm die het ressentiment aanneemt afhankelijk van de
samenleving waarin het voorkomt (Feather, 1983). Ressentiment wordt in die
context vaak gezien als het product van frustraties in een samenleving die
hardnekkige sociale ongelijkheden combineert met een uitgesproken klemtoon op
individuele prestaties en verdiensten (voor gedetailleerde besprekingen zie o.a.
Derks, 2001; Elchardus & Derks, 1998; Kochuyt & Derks, 2003; Scheler,
2008[1915]). Blijvende ongelijkheden geassocieerd met het gezin van herkomst
worden in dergelijk samenlevingstype als niet wenselijk en bijna als amoreel
beschouwd. Daar komt nog bij dat in dit soort samenleving verwachtingen sterk
opgeschroefd (Lewis, 1978) en verschillen in sterke mate geindividualiseerd (in de
betekenis van individuatie) worden (Yankelovich, 1975)1. De door Pelleriaux
enerzijds en Vanhoutte en Stevens anderzijds gemeten houdingen sociale demotie
en sense of futility lijken inderdaad een volkse interpretatie van het verhaal dat ook
sociologen brengen, namelijk dat de positie die mensen in de samenleving bereiken
nog steeds sterk bepaald wordt door het gezin van herkomst.
Een laatste kenmerk, gerelateerd aan het eerste, en meer impliciet dan expliciet
door Meltzer en Muzolf (2002) vermeld, is volgens ons uitermate belangrijk voor een
goed begrip van deze opvatting, en dat is de aanwezigheid van een zij het dan vage
1

“The quickest and surest way to create political discontent is to ravage people’s sense of

entitlement. If one is poor, expects to be poor, and feels he has no right to be anything but poor,
he may uneasy with his lot but is likely to regard poverty fatalistically as inherent in the scheme
of things. But he who finds himself in straitened conditions when he expects to be well off, or who
feels he has a right to be well off, is poised for action to redress his grievances.” (Yankelovich,
1975: 762)
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groepsidentificatie. In alle items die gebruikt worden om de houding te meten,
wordt gesproken van ‘mensen zoals wij’ of ‘wij zijn het soort mensen dat’. Die
identificatie is niet specifiek, er wordt niet aangegeven wie die ‘mensen zoals wij’
precies

zijn,

maar

ze

is

wel

steeds

duidelijk

aanwezig.

Het

is

in

deze

groepsidentificatie dat de functie van deze opvatting schuilt voor de drager ervan
(zie volgende sectie). Ressentiment op die manier gedefinieerd, vertoont duidelijke
affiniteit met wat Runciman (1966) omschreef als gevoelens van ‘fraternal
deprivation’. In beide gevallen gaat het om het gevoel te behoren tot een groep die
tekort gedaan wordt. Maar terwijl het relatieve deprivatieconcept doorgaans
gereserveerd wordt voor die situaties waarbij er een duidelijke aanwijzing is voor de
oorzaak van of ten minste de verantwoordelijke voor het worden tekortgedaan
(Pettigrew et al., 2008), is dat er in het geval van ressentiment niet.

2.2

Sociale demotie als een verwerkingsstrategie

Kenmerkend aan gevoelens van ressentiment is dat twee zaken worden gekoppeld,
namelijk een negatief toekomstbeeld of ontevredenheid met de huidige situatie
enerzijds en een, zij het dan vage, groepsidentificatie anderzijds. In de literatuur
heeft vooral het eerste element aandacht gekregen. Het tweede is nochtans
minstens

zo

belangrijk.

Het

suggereert

dat

dergelijke

gevoelens

mogelijk

beschouwd moeten worden als een copingmechanisme, een verwerkingsstrategie
die het mogelijk maakt om te gaan met een precaire situatie.
Gemeenschappelijk aan alle ervaringen van kwetsbaarheid is dat deze gevoelens
verwerkt dienen te worden. Kwetsbaarheid moet draaglijk worden gemaakt. De
verwerking zelf is geen cultuurvrij proces en dus geen puur psychologische
aangelegenheid. Zij geschiedt en krijgt vorm binnen een culturele context waarin
kwetsbare mensen uitgedaagd worden om hun kwetsbaarheid discursief te
verklaren en hun reactie erop te rechtvaardigen (Boltanski & Thévenot, 1991). Vaak
neemt die verwerking de vorm aan van een verhaal om de eenvoudige reden dat
het een heel vertrouwde en overtuigende cognitieve structuur is (Bonilla-Silva &
Embrick, 2004; Tilly, 2006). De belangrijkste functie van die verhalen is het
‘depersonaliseren’ van ervaringen (o.a. Abrams & Hogg, 2004; Hogg, 2000; Hogg,
2005; Hogg, Hohmann & Rivera, 2008; Smith, Spears & Oyen, 1994). Verhalen
stellen de eigen kwetsbaarheid op zo’n manier voor dat de verantwoordelijkheid
buiten het individu gelegd wordt. Eén van de meest laagdrempelige manieren om
dat te bereiken is het voorstellen van de persoonlijke situatie als een deel of zelfs
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een gevolg van een tegenstelling tussen groepen waarbij de ene groep de andere
benadeelt. Wanneer ‘mijn’ problemen ‘onze’ problemen worden, vermindert ‘mijn’
persoonlijk aandeel automatisch. Het is die eigenschap die kwetsbaarheid doet
aanzetten tot groepsidentificatie: “uncertainty […] ‘drives’ people to join groups”
(Hogg, 2000: 224). Die groep kan maar hoeft daarbij niet noodzakelijk exact
gespecificeerd te worden (Runciman, 1966: 12). ‘Mensen zoals wij’, bijvoorbeeld,
fungeert als een retorisch middel om zichzelf onder de veilige paraplu van een
groep te plaatsen. Het depersonaliseren is een cruciaal element in het vrijwaren van
het persoonlijk zelfbeeld. Murphy en Hampton (1988: 56) vatten het treffend samen
als ze stellen dat “ressentiment is ‘a protest’ against the demeaning action but also
a defense against the action’s attack on one’s self-esteem”.

2.3

Arbeid als zingever

Het voorgaande leidt tot de verwachting dat naarmate mensen ‘objectief’ gezien
zich in een meer kwetsbare positie bevinden, ze een grotere kans hebben om zich
achtergesteld te voelen. Daarbij kan worden verwacht dat de arbeidspositie een
belangrijke rol speelt. De centraliteit van arbeid zowel in het leven van individuen
als in de organisatie van het publieke leven, heeft onderzoek naar de gevolgen van
arbeid voor een breed spectrum van domeinen gestimuleerd. Uitgangspunt daarbij
is dat arbeiden, via de arbeidsactiviteit zelf veeleer dan door financiële middelen die
men uit arbeid verwerft, een aantal latente functies vervult (Jahoda, 1982). Dat
vormt één van de redenen waarom de uitbouw van de verzorgingsstaat en sociale
bescherming het belang van arbeid niet relativeert (Gallie, Marsh & Vogler, 1993).
Eén van de domeinen waarop de invloed van arbeid onderzocht werd, heeft
betrekking op houdingen en opvattingen. Arbeid wordt algemeen beschouwd als
zingever (Glorieux, 1995). Onderzoek naar het zingevend vermogen van arbeid
heeft zich echter voornamelijk gericht op de gevolgen van werkloosheid, hoewel
auteurs altijd opgeroepen hebben de aandacht niet alleen daartoe te beperken (o.a.
Cohn, 1978). Bepaalde auteurs zien werkloosheid dan expliciet als een uiterste op
een gradient van lage naar hoge statusposities en suggereren op die manier dat
een lage statusjob ook negatieve gevolgen heeft: “the experience of frustration is,
however, not limited to the unemployed. A sizeable minority of those with jobs are
frustrated too, albeit for different reasons and notwithstanding the fact that a large
majority declare themselves satisfied with their jobs. Their frustration is due not to
the emptiness and lack of experience that accompany being out of work but to the
negative quality of their experiences in employment” (Jahoda, 1982: 86). Anderen
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stellen dan weer dat het hebben van werk een invloed heeft onafhankelijk van de
aard

omdat

werkloosheid

een

plotse

en

drastische

schending

van

de

gewoontestructuur vormt (Gallie & Vogler, 1993). Dergelijke discussie toont dat er
voldoende redenen zijn om de aandacht niet a priori tot de gevolgen van
werkloosheid te beperken. In de praktijk ziet men ook een verschuiving van de
aandacht

van

effectieve

werkloosheid

naar

bijvoorbeeld

gepercipieerde

baanonzekerheid of maatschappelijke status van het uitgeoefende beroep (o.a. De
Witte & Vets, 2009).
Er bestaat relatief weinig discussie over het bestaan van een verband tussen
kenmerken van de arbeidsmarktpositie en diverse houdingen en opvattingen. Er is
meer discussie over de aard en de richting van dergelijke verbanden. Theoretisch
wordt doorgaans aangenomen dat de relaties zich in twee richtingen kunnen
voltrekken. Toegepast op werkloosheid, luidt de idee dat werkloosheid een invloed
heeft op opvattingen en houdingen. Die invloed voltrekt zich doorheen een aantal
fases waarvan het eindpunt een gevoel van fatalisme is. Een tweede idee is dat die
gevoelens van fatalisme, doordat ze uitzaaien naar een verminderde betrokkenheid
bij de arbeidsmarkt, een soort selffulfilling prophecy worden. Toch is het empirisch
bewijs voor een dergelijke vicieuze cirkel veeleer mager (o.a. Burchell, 1993;
Elchardus et al., 1996). Studies die de causaliteit tussen werkloosheid enerzijds en
specifieke en algemene tevredenheidsindicatoren anderzijds vanuit een panel of
loopbaanperspectief onderzoeken vinden dat de ontevredenheid grotendeels
verdwijnt van zodra mensen weer een baan vinden (voor literatuuroverzichten zie
De Witte, 1993, 2003; Warr, 1987; Verkleij, 1988).
Dit gebrek aan empirische steun voor de invloed van opvattingen op de
arbeidsmarktpositie is echter mogelijk een gevolg van het type van houdingen dat
men bestudeerd. Opinieonderzoek toont een fundamenteel verschil tussen wat men
zou kunnen omschrijven als persoons- en maatschappijgebonden opvattingen
(Elchardus, Smits & Spruyt, 2009; Funk, 2000; Mutz, 2006[1998]; Schnabel, 2004;
SCP, 2003). In een recente studie vergelijken De Witte en Vets (2009) de gevolgen
van

gepercipieerde

baanonzekerheid

op

maatschappelijk

vertrouwen

en

jobtevredenheid. Baanonzekerheid leidt zowel naar maatschappelijk wantrouwen
als naar ontevredenheid met de job. Daarbij is de associatie met jobtevredenheid
gevoelig sterker als deze met maatschappelijk wantrouwen. Het is waarschijnlijk op
basis van soortgelijke bevindingen dat in de literatuur rond de gevolgen van
werkloosheid disproportioneel veel aandacht is gegaan naar de persoonsgebonden
opvattingen.
p. 7

Mogelijk verkijkt deze literatuur zich op dat punt door exclusief te focussen op de
sterkte van verbanden, wat volgens ons verschillend is van de relevantie van
verbanden2. Ontevredenheid is nog geen fatalisme hoewel het toch dat fatalisme is
dat gezien wordt als de bron van een vicieuze cirkel. Mogelijk is dat ook de reden
waarom een recente studie over een looptijd van 15 jaar wel een invloed vond van
jobtevredenheid op de kans om op pensioen te gaan vond (Labriola et al., 2009). In
de voorliggende studie kijken we niet naar jobtevredenheid maar gebruiken we
meteen

opvattingen

die

een

fatalistisch

toekomstbeeld

koppelen aan

een

vermeende achterstelling.

2.4

Houding versus positie: arbeidsoriëntaties

Hoewel er slechts beperkte aanwijzingen zijn voor een (langdurige) impact van
tevredenheid op de arbeidsloopbaan, suggereren andere studies dat houdingen wel
belangrijk zijn. Reeds lange tijd bestuderen onderzoekers de rol van waarden (wat
men belangrijk vindt in het leven) en beroepsaspiraties in beroepskeuzes en
-ontwikkeling, en vinden dat waarden de loopbaan en andere levensrolbeslissingen
beïnvloeden. In het uitgebreid Wisconsin-model van statusverwerving (Sewell,
Haller & Ohlendorf, 1970) nemen waarden en aspiraties een belangrijke plaats in in
de

wijze

waarop

het

milieu

van

herkomst

latere

onderwijservaringen

en

arbeidsposities beïnvloedt. In de demografie erkennen verschillende studies
eveneens de rol van attitudes voor de levensloop. Zo omschrijven Lesthaeghe en
Moors (2002) in een literatuuroverzicht waardenoriëntaties als een belangrijk
element in een levensloop, met zowel selectie (=voorspellend voor latere
beslissingen) als adaptatie (= aanpassing aan vroegere beslissingen) effecten.
Liefbroer (2002) ziet attitudes ten aanzien van belangrijke levensrollen veranderen
tijdens de jonge volwassenheid, waarbij het hoofdzakelijk gaat om leeftijdseffecten,
en het leeftijdspatroon voor de meeste rolattitudes verklaard kan worden door de
leeftijdsgebonden (veranderingen in) rolposities.
Waarden worden gezien als belangrijk voor de selectie van, en daaropvolgende
tevredenheid met levensrollen, ook op het vlak van de arbeidspositie. Zo
bevestigen twee meta-analyses (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005;
Verquer, Beehr & Wagner, 2003) dat een betere overeenkomst tussen (persoonlijke)
2

De relevantie van een bivariate associatie kan maar bepaald worden via het totale mechanisme

dat erachter schuilgaat. Eenvoudig gesteld: als een zwakke associatie aanleiding geeft tot een
wederkerige relatie kan het veel relevanter zijn dan wanneer er een sterkere causaliteit in één
richting bestaat.
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waarden

en

(kenmerken

van

het)

werk

samengaat

met

een

hogere

arbeidstevredenheid, met een hogere identificatie met de werkgever of organisatie
waarin men werkt, en met een lagere intentie om de job te verlaten.
Op het vlak van de arbeidssfeer is er niet enkel sprake van selectie-effecten, wat
inhoudt dat de werkwaarden (wat men belangrijk vindt in het werk) een impact
hebben op de beroepskeuzen. Het onderzoek van Kohn en collega’s (voor een
overzicht zie Schooler, 1987) heeft ook de basis gelegd voor het idee dat
werkwaarden meer de structuur van jobs dan van persoonlijkheid reflecteren. Dit
aspect wordt omschreven als aanpassing (of in dit geval socialisatie), het tweede
element, naast selectie, dat zorgt voor een overeenkomst tussen arbeidsoriëntatie
en -situatie.
Hitlin en Piliavin (2004) stellen dat de meeste onderzoekers veronderstellen dat
waarden, na gevormd te zijn tot in de adolescentie, nadien relatief stabiel zijn. Maar
relatief weinig onderzoek gaat dit ook effectief met empirisch materiaal na. Waar
het gaat om werkwaarden (job values) blijkt de veronderstelling alvast niet
helemaal correct, omdat deze duidelijk mee veranderen met de onderwijs- en
beroepservaringen, zoals uit enkele panelstudies naar de intrinsieke en extrinsieke
arbeidsoriëntaties bij jongeren blijkt (zie verder). Op basis van hun review van de
betekenis van waarden in de sociologie pleiten Hitlin en Piliavin ook voor meer
aandacht voor de temporele dimensie van de (ontwikkeling van) waarden. Voor hen
vormen waarden de link tussen sociale posities en individuele keuzes: “We suggest
here that values occupy an important place within individuals' social psychology
and thus can help us understand links between antecedent social positions and the
individual choices that serve to reproduce aspects of social structure.” (Hitlin &
Piliavin, 2004, p. 384)
De studies van Kohn en collega’s (o.a. Kohn, 1969; Kohn & Schooler, 1969, 1983)
hebben betrekking op volwassenen. Er zijn echter ook een aantal studies die
specifieker ingaan op de ontwikkeling van arbeidsoriëntaties (‘job values’) bij
jongeren en jongvolwassenen, en waarin de kwestie van mogelijk wederzijdse
beïnvloeding centraal staat (‘selectie’ en ‘adaptatie’). Deze studies analyseren,
gebruik makend van paneldata, specifiek de rol van selectie dan wel van
verandering in intrinsieke en extrinsieke werkwaarden tijdens de adolescentie of in
de overgang naar volwassenheid (Mortimer & Lorence, 1979; Lindsay & Knox, 1984;
Johnson, 2001, 2002, 2005). De bevindingen van de studies illustreren dat
werkwaarden

vaak

meespelen

wanneer

leerlingen

en

studenten

beroepen

exploreren en hen helpen in hun beroepskeuze maar ook dat de (eerste)
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werkervaringen ook de arbeidsoriëntaties verder vorm geven. Wat het geheel van
deze studies duidelijk maakt is dat arbeidsoriëntaties veranderen in deze
levensfase, vaak in overeenstemming met het loopbaanpatroon (adaptatie), en
eveneens dat werkwaarden een belangrijke rol spelen in het beroepskeuzeproces
(selectie).
Uit deze studies blijkt om te beginnen (ondanks kleinere verschillen in de concrete
bevindingen)

dat

individuen

inderdaad

beroepen

kiezen

op

basis

van

geïnternaliseerde interesses en werkwaarden. Arbeidsoriëntaties die jongeren
hebben nog voor de intrede op de arbeidsmarkt hebben langetermijneffecten op
daaropvolgende

arbeidsmarktervaringen

en

op

de

verwerving

van

arbeidsbeloningen. Het meest duidelijk bleek dit in de studies van Lindsay en Knox
(1984) en Mortimer en Lorence (1979) waarin de waarde gehecht aan extrinsieke
arbeidsbeloningen voor arbeidsmarktintrede het inkomen 7-10 jaar later beïnvloedt,
evenals

dat

de

waarde

gehecht

aan

intrinsieke

en

mensen-georienteerde

beloningen een lange termijn effect heeft op het bereiken van die beloningen.
Aan de andere kant rapporteren de studies ook duidelijke socialiserende effecten
van beroepskenmerken, zo vinden ze, opnieuw met de nodige variatie over de
studies, voor intrinsieke, extrinsieke, sociale of altruïstische arbeidskenmerken dat
“job rewards foster the value attached to those rewards” (Johnson, 2001, p. 334).
Het voorgaande maakt duidelijk dat we niet alleen een relatie tussen sociale
demotie en de arbeidsmarktpositie verwachten, maar evenzeer dat de causaliteit
daarbij in twee richtingen kan verlopen.

3

Data

In deze studie gebruiken we gegevens van de SONAR-databank. De Vlaamse
interuniversitaire

onderzoeksgroep

SONAR

(afkorting

voor

Studiegroep

van

ONderwijs naar ARbeidsmarkt) startte in 1999 met het verzamelen van gegevens
over het verloop van de transitie van onderwijs naar werk door middel van surveyonderzoek bij verschillende cohorten en op verschillende tijdstippen. Voor de
Vlaamse jongeren geboren in 1976, 1978 en 1980 werden uit het Rijksregister
aselecte steekproeven getrokken van ongeveer 3.000 personen per geboortejaar
(en reserve-adressen). Al deze proefpersonen werden individueel bezocht en
bevraagd op 23-jarige leeftijd (N=9.010). De respondenten geboren in 1976 en
1980 werden vervolgens opnieuw bevraagd op 26-jarige leeftijd in 2001 en 2004
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(N=4.162). In 2005 vond nog een herbevraging op 29-jarige leeftijd plaats van de
cohorte geboren in 1976 (N=1.657). In 2009 werden de respondenten geboren in
1980 op 29-jarige leeftijd opnieuw bevraagd (N=1.922).
We gebruiken de gegevens van de geboortecohorte 1976, omdat we voor die groep
beschikken over het grootste aantal metingen over de loopbaan, met name drie: op
23, op 26 en op 29 jaar. We beperken de hierna volgende panelanalyses tot de
groep van respondenten die tot op de leeftijd van 29 jaar werd bevraagd (N=1.657).
We kennen op elk van de drie tijdstippen de beroepspositie van de betrokken
respondenten, én de respondenten werd telkens het instrument om sociale demotie
te bepalen voorgelegd.

3.1

Een schaal voor de meting van sociale demotie

De schaal voor het meten van gevoelens van demotie werd ontwikkeld door Koen
Pelleriaux (2001: hoofdstuk 3). In de SONAR-enquêtes werden daarvan acht items
opgenomen en voorgelegd aan de respondenten. De eerste twee van de acht
voorgelegde items (“er zijn een hoop mensen die het nooit goed zullen hebben en ik
hoor bij die groep”, en “eigenlijk heb ik al geen hoop meer op een goede job”)
werden niet weerhouden in de schaal voor demotie in de hierna volgende analyses,
omdat ze louter wijzen op een negatief toekomst- of maatschappijbeeld zonder
dezelfde duidelijke groepsidentificatie als de andere items, en als dusdanig minder
goed aansluiten bij onze opvatting van sociale demotie als een veralgemeend
gevoel van achterstelling. De andere zes items worden weerhouden voor de
constructie van een schaal voor sociale demotie. In tabel 1 wordt de formulering
van de betrokken items, en de verdeling van de antwoorden weergegeven.
Ongeveer 80% van de respondenten is het telkens “helemaal niet eens” met de
voorgelegde uitspraak. Is men het niet “helemaal oneens” met de uitspraken, dan is
men

het

doorgaans

“eerder

oneens”.

Het

andere

uiterste

van

de

antwoordmogelijkheden – “helemaal wel akkoord” – wordt maar door een heel
beperkte groep (amper ongeveer zo’n 1%) aangegeven. Daarmee gaat het duidelijk
om ‘moeilijke’ uitspraken die resulteren in een scheef verdeeld antwoordpatroon.3

3

Ook Pelleriaux stelde vast dat de items scheef verdeeld zijn. De gegevens van het SONAR-

onderzoek werden verzameld via face-to-face enquêtes, waarbij de aanwezigheid van een
interviewer de neiging om de uitspraken te verwerpen wellicht nog versterkt heeft. Er bestaat
evenwel voldoende variatie om de analyse verder te zetten.
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TABEL 1:

VERDELING

VAN DE ANTWOORDEN OP DE ITEMS VAN SOCIALE DEMOTIE

Helemaal
niet
akkoord

Eerder
niet
akkoord

Eerder
wel
akkoord

Helemaal
wel
akkoord

(3) mensen als mijn ouders en ik hoeven
geen mooie toekomst te verwachten

86,2%

11,8%

1,6%

0,4%

(4) mijn ouders moeten hard werken en
worden er niet voor beloond. Dat zal
waarschijnlijk bij mij ook wel zo zijn

80,2%

15,2%

3,9%

0,7%

(5) hoe je het ook draait of keert, wij zijn het
soort mensen dat altijd het zware en het
vuile werk moeten doen

80,8%

13,1%

4,2%

1,8%

(6) wij hebben geen lange arm en zullen dus
altijd moeten ploeteren

71,0%

17,8%

8,6%

2,6%

(7) mijn ouders hebben het moeilijk gehad,
ik zal het moeilijk hebben en mijn kinderen
waarschijnlijk ook

78,9%

15,9%

4,2%

0,9%

(8) een mooie carrière, dat is niet voor ons
soort mensen
80,9%
13,7%
Databron: SONAR, cohorte 1976, op 23 jaar (19 missings, N=2.997)

3,9%

1,4%

Item

Item 6 “wij hebben geen lange arm en zullen dus altijd moeten ploeteren” kan op
de meeste (maar nog steed beperkte) bijval rekenen (bijna 30% is niet “helemaal
niet akkoord”), terwijl de 23-jarigen het minst akkoord gaan met item 3 “mensen als
mijn ouders en ik hoeven geen mooie toekomst te verwachten” (14% is niet
“helemaal niet akkoord”).
Met de scores op deze zes items (van 1 tot 4) maakten we een somschaal met
scores van 1 tot 10. Het gemiddelde op de somschaal bedraagt 1,82. De scheve
verdeling van de schaal uit zich naast het lage gemiddelde, ook in een mediaan
waarde van 1,00 en zelfs het derde kwartiel van de respondenten heeft nog maar
een score van 2,00. Met een Cronbachs alfa van 0,881 heeft de schaal wel een hoge
betrouwbaarheidscoëfficiënt.

3.2

Sociale demotie gemeten over de leeftijd (23-26-29)

Deze items die peilen naar gevoelens van sociale demotie werden voorgelegd bij
elk van de drie leeftijdsbevragingen in het SONAR-onderzoek. Met enige variatie,
geeft elk van de bevragingen een goede Cronbachs alfa (tussen 0,87 en 0,89, zie
tabel 2). Tussen de leeftijd van 23 en 29 jaar stellen we een bescheiden maar
consistente toename vast in de gemiddelde score op (de somschaal voor) sociale
demotie, van 1,82 op 23 jaar, over 1,89 op 26 jaar naar 1,93 op 29-jarige leeftijd (cf.
grijs gearceerde kolommen in tabel 2). Om te bepalen wat die veranderingen met
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de leeftijd betekenen, dienen we er rekening mee te houden dat de metingen met
toenemende leeftijd als gevolg van attritie telkens op een kleinere groep betrekking
hebben. En mogelijk is de “overblijvende” groep selectief op de vroegere waarden.
Louter een inspectie van de gemiddelde scores voor telkens de groep die op een
bepaalde leeftijd aan het onderzoek bleef deelnemen, suggereert dat op oudere
leeftijd de uitval selectief was met betrekking tot de vroegere scores op de schaal
van sociale demotie. Naarmate mensen zich meer achtergesteld voelen verkleint de
kans dat ze bij een volgende golf meewerkten. Dat laatste niet zozeer op de leeftijd
van 26, maar wel op de leeftijd van 29. Op die leeftijd stellen we vast dat de
gemiddelde scores voor de groep van 29-jarigen op de schaal voor sociale demotie
op 23 en 26 (iets) lager liggen dan de gemiddelde scores voor alle bevraagden op
23-jarige (1,80 tegen 1,82) en alle respondenten tot op 26-jarige leeftijd (1,85 tegen
1,89, zie tabel 2).
TABEL 2:

METING

VAN SOCIALE DEMOTIE OVER DE LEEFTIJD

Groep
23jarigen

(SAMENVATTENDE

Groep 26-jarigen

SCHAALGEGEVENS)

Groep 29-jarigen

Meting op leeftijd:

23

23

26

23

26

29

Gemiddelde score

1,82

1,82

1,89
(b)

1,80

1,85
(a, c)

1,93
(d)

0,881

0,885

0,877

0,883

0,867

0,891

Cronbachs alfa

% eerder (niet) akkoord + akkoord
Item 3

13,8%

13,5%

17,1%

13,1%

16,4%

18,6%

Item 4

19,8%

19,9%

21,8%

19,7%

21,1%

23,8%

Item 5

19,2%

19,2%

20,8%

18,7%

19,9%

23,4%

Item 6

29,0%

29,3%

35,4%

29,6%

35,2%

36,2%

Item 7

21,1%

21,3%

25,8%

21,3%

24,9%

27,5%

Item 8

19,1%

19,3%

24,1%

19,3%

23,6%

27,3%

1657

1657

N
2997
2050
2059
1651
Databron: SONAR c76(23-26-29) (N respectievelijk 3015, 2060, 1657)

(a): selectieve uitval: statistisch significant verschillende score van deze groep ten opzichte
van de respondenten uit de vroegere golf die niet meer deelnamen aan de enquête op 29
jaar (1,85 tegen 2,06, p = 0,006).
Toename gemiddelde score op sociale demotie met de leeftijd:
(b) Toename tussen 23 en 26 voor de groep van 26-jarigen statistisch significant (p = 0,041)
(c) Toename tussen 23 en 26 voor de groep van 29-jarigen niet statistisch significant (p =
0,218)
(d) Toename tussen 26 en 29 voor de groep van 26-jarigen statistisch significant (p = 0,020)
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De groep respondenten die op 26-jarige leeftijd nog steeds in het onderzoek
aanwezig was blijkt inderdaad wat betreft gevoelens van demotie (gemeten op 23)
niet te verschillen van de groep die tussen 23 en 26 uit het onderzoek wegviel (de
groepen hebben op 23 een gemiddelde score van respectievelijk 1,82 en 1,83,
verschil niet statistisch significant, p = 0,768). Tussen de deelname aan het SONARonderzoek op 26 en 29 is er wel sprake van selectieve uitval. De groep die tot op de
leeftijd van 29 werd bereikt, heeft gemiddeld een lagere score op sociale demotie
op 26 jaar dan de groep die uitviel (1,85 tegen 2,06, p = 0,006). Het gemiddelde op
sociale demotie op 23 jaar ligt bij deze groep van 29-jarigen eveneens lager dan bij
de groep die uitviel tussen 23 en 29 (1,80 tegen 1,85, p = 0,339) of tussen 26 en 29
(1,80 tegen 1,89, p = 0,262), maar dat verschil is niet statistisch significant.
Beperken we de groep tot de respondenten die tot op de leeftijd van 29 jaar
aanwezig bleven in het SONAR-onderzoek, dan blijkt de toename in sociale demotie
nog meer uitgesproken: van 1,80 op 23, over 1,85 op 26 en 1,93 op 29-jarige
leeftijd (cf. laatste drie kolommen in tabel 2). Zowel de toename van de score op
sociale demotie tussen 23 en 26 (p = 0,041 voor de groep van 26-jarigen, maar niet
significant voor de groep van 29-jarigen met p = 0,218) als de toename tussen 26
en 29 jarige leeftijd (p = 0,020) zijn statistisch significant. De antwoorden op de
afzonderlijke items staan eveneens in tabel 2 (waarbij we de scores samennamen
van de drie antwoordmogelijkheden “eerder niet akkoord”, “eerder wel akkoord” en
“helemaal akkoord”, wat resulteert in, gezien de scheve verdeling van de
antwoorden, nog steeds relatief beperkte percentages). Daarbij volgen de
individuele items het vastgestelde patroon van de gemiddelde scores op de
somschaal (in het bijzonder de toename met de leeftijd), wat ons vertrouwen sterkt
in de betrouwbaarheid van de schaal voor sociale demotie (over de tijd).

3.3

Panel meetmodel voor sociale demotie

Om de houding van sociale demotie over de tijd in kaart te brengen, maken we
gebruik van een panel meetmodel. Met meetmodellen kan worden nagegaan in
welke mate de scores op de verschillende items adequaat verklaard kunnen worden
door

één

achterliggende

houding,

gemeten

als

een

latente

factor

(cf.

confirmatorische factoranalyse; Brown, 2006).
Omdat we dezelfde indicatoren voor sociale demotie meten op verschillende
leeftijden, is het eveneens van belang de equivalentie van het meetinstrument op
elk van de tijdstippen na te gaan. Het gaat dan om de vraag of de latente factor op
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elk van de tijdstippen hetzelfde meet. De formulering van de items bleef over de
verschillende enquêtes helemaal ongewijzigd; niettemin zou de betekenis van een
of meerdere items, en dus ook van de latente factoren, kunnen wijzigen over de
tijd. Om te toetsen of de betekenis van het achterliggend concept ongewijzigd bleef,
leggen we aan de parameters van het panel meetmodel de beperking op dat de
factorladingen voor elk van de items over de leeftijd dezelfde blijven (factoriële
invariantie).
Deze methode van toetsing of de betekenis van achterliggende concepten dezelfde
is, wordt in het cross-sectioneel vergelijkend (landen of over de tijd) onderzoek
steeds meer toegepast (Steenkamp & Baumgartner, 1998; Welkenhuysen-Gybels,
1998). In onze data beschikken we niet alleen over meerdere metingen van
dezelfde indicatoren, maar vonden deze metingen ook nog eens plaats bij dezelfde
personen

over de

onafhankelijke

tijd.

Dat

steekproeven,

groepvergelijking

niet

gepast

impliceert
en
is.

dat
Bij

dat

het

we

niet

gebruik

dergelijke

van

kunnen
de

spreken

klassieke

panelmetingen

is

het

van

multiveel

voorkomend dat overeenkomstige items over de leeftijd een samenhang vertonen
die niet (helemaal) verklaard kan worden door de latente factoren. Het is dan ook
niet ongebruikelijk om de associaties tussen overeenkomstige items over de leeftijd
mee op te nemen in het meetmodel. Tot slot bleek het meetmodel sterk te
verbeteren door drie bijkomende associaties tussen individuele items mee op te
nemen (met name tussen item 3 en 4, tussen item 5 en 7, en tussen item 5 en 8). 4
Om de meetinvariantie over de leeftijd te garanderen, werd de grootte van deze
bijkomende associaties gelijkgesteld over de tijd.
De belangrijkste parameters van dit panel meetmodel staan in tabel 3. Alle
indicatoren laden sterk op de latente factor (ladingen > 0,5), die we bijgevolg als
stabiele indicator voor sociale demotie kunnen beschouwen. Met een RMSEA die
lager is dan 0,05 (en een pclose ver boven de 0,10 grens die courant gehanteerd
wordt), kan dit meetmodel als een goed fittend model beschouwd worden.

4

Deze werden op iteratieve wijze aan het panel meetmodel toegevoegd, op basis van bijkomende

toetsingen op de meetmodellen apart per leeftijd, en de modification indices van het
geïntegreerde panel meetmodel.
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TABEL 3:

PANEL

MEETMODEL VOOR SOCIALE DEMOTIE

(N=1.651)
Nietgestand.

item

Gestandaardiseerd
23

26

29

(3) mensen als mijn ouders en ik hoeven geen
mooie toekomst te verwachten

0,535

0,687

0,641

0,673

(4) mijn ouders moeten hard werken en worden er
niet voor beloond. Dat zal waarschijnlijk bij mij ook
wel zo zijn

0,693

0,697

0,682

0,726

(5) hoe je het ook draait of keert, wij zijn het soort
mensen dat altijd het zware en het vuile werk
moeten doen

0,911

0,849

0,845

0,866

(6) wij hebben geen lange arm en zullen dus altijd
moeten ploeteren

1 (ref.)

0,750

0,696

0,735

(7) mijn ouders hebben het moeilijk gehad, ik zal
het moeilijk hebben en mijn kinderen waarschijnlijk
ook

0,839

0,815

0,771

0,813

(8) een mooie carrière, dat is niet voor ons soort
mensen

0,800

0,774

0,810

0,813

Correlaties tussen de latente factoren voor sociale demotie: 0,36 voor 23-26, 0,43 voor 2629, en 0,39 voor 23-29
Panel meetmodel met:
•

gelijke ladingen over de drie leeftijden (meetinvariantie),

•

associaties tussen overeenkomstige items over de drie leeftijden (waarden < 0,05
ongestandaardiseerd en < 0,10 gestandaardiseerd), en

•

drie bijkomende associaties tussen items 3 en 4, 5 en 7, en 5 en 8 (gelijkgesteld voor
elk van de drie leeftijden; absolute waarden < 0,04 ongestandaardiseerd en < 0,15
gestandaardiseerd).

Model fit: chi² 341,9, df 121, RMSEA 0,033, pclose 1.0000, SRMR 0,029, Hoelters N 582

4

Analyses

De analyses bestaan uit twee delen. Het eerste deel maakt een schets van de
situatie op 23 jaar. Het tweede deel maakt gebruik van het panelkarakter van de
SONAR-data, en heeft betrekking heeft op veranderingen in de periode tussen 23 en
29 jaar. Om te beginnen analyseren we de houding van sociale demotie op 23 jaar,
en gaan na of de in de onderzoeksliteratuur aangewezen achtergrondkenmerken én
of de beroepspositie een invloed hebben op de houding. Vinden we ook op 23-jarige
leeftijd dezelfde verschillen naar onderwijsvorm in sociale demotie? Ook wanneer
we rekening houden met hun beroepssituatie? Demotie verwijst naar het gevoel
geen mooie job en bijhorende toekomst te hebben. Wordt deze houding ook
bepaald door de kenmerken van de uitgeoefende job in de zin dat ze vooral
p. 16

voorkomt bij mensen die zich lager op de sociale ladder bevinden? We gaan ook de
omgekeerde richting na, met een analyse van de beroepspositie op 23 jaar, en de
rol van sociale demotie daarin. Is het zo dat het discours van sociale demotie
zichzelf dreigt te realiseren in een lagere arbeidsmarktpositie, zoals ook het
empirisch onderzoek bij leerlingen uit het secundair onderwijs (in Vlaanderen)
suggereert dat dergelijke houdingen aanzetten tot gedrag en attitudes die niet
bevorderlijk zijn voor een succesvolle schoolloopbaan.
In het tweede deel van de analyses analyseren we simultaan de invloed van sociale
demotie en de beroepsstatus op elkaar, wat mogelijk is doordat we de gegevens
over de leeftijd kunnen gebruiken. Daarbij ligt de focus op veranderingen in sociale
demotie en de beroepsstatus. Hebben individuele bewegingen op de sociale ladder
ladder een invloed op de opvattingen van sociale demotie, en omgekeerd, vormt de
kernvraag van dit luik.

4.1

Sociale demotie op 23 jaar

In tabel 4 worden de effecten van achtergrondkenmerken in lineaire regressies van
de score op de somschaal van sociale demotie op 23 jaar gerapporteerd.5 In de
eerste kolommen hebben de parameters betrekking op ongecontroleerde modellen,
vervolgens gaat het om gecontroleerde effecten. In de laatste kolommen worden de
effecten gerapporteerd van een analyse waarbij sociale demotie niet gemeten is
door middel van een somscore, maar wel als latente factor.
De achtergrondkenmerken die we analyseren hebben betrekking op de sociale
achtergrond (opleidingsniveau van de moeder), op het geslacht, en op (het verloop
van) de schoolloopbaan.6 Voor elk van deze kenmerken blijken de verschillen in
sociale demotie statistisch significant: vrouwen hebben een lagere score dan
mannen, studenten scoren lager dan werkenden, en de niet-werkenden scoren
hoger. Ook op 23-jarige leeftijd zijn de verschillen naar onderwijsvorm bijzonder
groot, met de laagste score voor ASO-ers, hogere scores voor TSO-ers, en de
hoogste scores voor wie in het BSO het secundair onderwijs verliet. De verschillen
zijn ook groot op basis van de vorm waarin men startte in het secundair onderwijs:
de groep die in de B-stroom begon heeft een gemiddelde score op sociale demotie
5

De gerapporteerde significantieniveaus in deze publicatie zijn: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05;

° p<0,10.
6

Deze verklarende variabelen hebben een beperkt aantal missings in de dataset. Om die cases in

de analyse te behouden, werden deze missings telkens samengenomen bij de grootste
antwoordcategorie (die telkens ook als de referentiecategorie is gebruikt in de analyse).
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die meer dan een punt hoger is dan voor de groep die in de A-stroom begon (wat
gezien de scheve verdeling, een zeer belangrijk verschil is). Wie in het secundair
onderwijs ooit een jaar overdeed heeft eveneens een hogere score. Tot slot blijkt
ook duidelijk dat respondenten op 23-jarige leeftijd lager scoren op de schaal voor
sociale demotie naarmate hun moeder hoger geschoold is.
TABEL 4:

REGRESSIE-ANALYSE:

SOCIALE DEMOTIE OP

23

Ongecontroleerd
Variabele
Geslacht (ref=man)
vrouw
Situatie
(ref=werkend)
student
niet-werkend
Vorm so (ref=aso)

B

sign

1,924 ***

eta
0,074

-0,212 ***
1,791 ***

B

sign

1,812 ***

0,133

0,521 ***

(N=2.997)

Gecontroleerd
p.eta

SEM-model
B

beta

Sign.

0,075

-0,209 ***

-0,193 **
1,545 ***

VOOR ALLE RESPONDENTEN

-0,090 -0,076 ***
0,101

0,079

0,037

0,022

0,443 ***

0,173

0,093 ***

0,240

0,109

tso

0,194 **

0,088

0,040

0,031

bso

0,839 ***

0,449 ***

0,207

0,154 ***

0,031

0,025

0,257

0,120 ***

Zittenblijven
(ref=niet)
Minstens 1x
Vorm start so (ref=A)
B-stroom
Diploma moeder
(ref=lager onderwijs)

1,760 ***

0,062

0,189 ***
1,729 ***

0,071
0,214

1,104 ***
2,189 ***

0,023

0,111
0,626 ***

0,201

0,108

Lager secundair

-0,247 ***

-0,035

-0,009 -0,006

Hoger secundair

-0,532 ***

-0,249 ***

-0,108 -0,083 ***

Hoger onderwijs
-0,748 ***
-0,408 ***
-0,174 -0,123 ***
9,7% verklaarde variantie in lineaire regressiemodel, 10,5% in SEM-analyse.
Eta en p.eta (partiële eta) voor de lineaire regressiemodellen zijn indicatoren voor de
(relatieve) sterkte van de effecten. Eta verwijst naar de mate van verklaringskracht in een
ongecontroleerd model, de partiële eta verwijst naar de partiële determinatie door de
variabele in een complexer model. Door eta of p.eta te kwadrateren wordt de hoeveelheid
verklaarde variantie door de betrokken variabele in het ongecontroleerde dan wel
gecontroleerde model bekomen.
In het SEM-model wordt sociale demotie gemeten als een latente factor (met associaties
tussen items 3-4, 5-7, 5-8 en 3-8). Omdat de schaal van de latente factor anders is dan van
de somschaal (met een range van 1-4 in plaats van 1-10), is de absolute grootte van de
effectparameters niet vergelijkbaar. Beta in het SEM-model staat voor gestandaardiseerde
effectparameter.
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Modelfit SEM-model: chi² 130,7, df 55, RMSEA 0,021, pclose 1,000, SRMR 0,012, Hoelters N
1.250

De variabele die de belangrijkste verklaringskracht heeft voor de score op sociale
demotie is de onderwijsvorm in het secundair onderwijs (met een eta van 0,240
verklaart de onderwijsvorm alleen bijna 6% van de variantie in sociale demotie). In
termen van verklaringskracht (gemeten door middel van de eta’s) wordt de
onderwijsvorm bij het verlaten van het secundair onderwijs gevolgd door de vorm
bij de start van het secundair onderwijs, en het diploma van de moeder (eta’s
telkens > 0,200, zie tabel 4).
De vastgestelde verbanden tussen de verschillende onafhankelijke kenmerken en
demotie overlappen mogelijk. In de gecontroleerde analyse bekomen we de invloed
van elke variabele op zich, uitgezuiverd voor de effecten van de andere kenmerken.
Voor alle kenmerken met uitzondering van zittenblijven, blijven de verschillen in
sociale demotie significant. De effecten worden wel kleiner, doorgaans bedragen ze
ongeveer de helft van de effecten in de ongecontroleerde analyse. In de
gecontroleerde analyse is de score van de studenten niet langer lager dan die van
de werkenden. Dat studenten gemiddeld wel een lagere score op sociale demotie
hebben, maar niet meer in de gecontroleerde analyse heeft wellicht te maken met
(controle voor) de onderwijsvorm (het gaat bijna uitsluitend om ASO-ers). Ook de
vormverschillen zijn groter zonder controle dan met controle; deze verschillen
vertalen zich wellicht ook deels via de (werk)situatie op 23 jaar. Daarbij scoren de
TSO-ers zelfs niet langer voldoende hoger dan de ASO-ers opdat het verschil
statistisch significant zou zijn. Toch blijven de andere verschillen ook na controle vrij
groot. Zo blijven vrouwen lager scoren, BSO-ers en wie het secundair onderwijs
startte in de B-stroom hoger scoren, en blijft de sociale demotie lager bij een
hogergeschoolde moeder. In de gecontroleerde analyse blijven de belangrijkste
verklarende variabelen de onderwijsvorm en het diploma van de moeder, maar nu
wordt ook de (werk)situatie op 23 jaar ongeveer even belangrijk (cf. de partiële
eta’s die vermeld staan bij de gecontroleerde analyse in tabel 4, die voor al deze
variabelen tussen 0,10 tot 0,11 bedragen, dus ongeveer 1% van de variantie in
sociale demotie kunnen verklaren, nadat reeds het effect van alle andere variabelen
in rekening gebracht is). In het bijzonder scoren de niet-werkenden beduidend
hoger op sociale demotie dan de werkenden.

p. 19

De indicatoren voor huidige situatie (op 23) zijn in deze analyse waarin zowel de
werkenden als de mensen zonder werk zijn opgenomen, evenwel bijzonder beperkt.
Voor de werkenden kennen we ook het beroep dat ze uitoefenen. De respondenten
van het SONAR-onderzoek dienden de taken en handelingen van hun baan in detail
te beschrijven. Deze werden nadien gecodeerd, aan de hand van een lijst van
beroepen (Standaard Beroepen Classificatie, kortweg SBC). Deze sbc-codes zetten
we om naar scores voor de sociaaleconomische status van het beroep (International
Socio-Economic Index of occupational status, kortweg ISEI, zie Bakker et al., 1997).
De originele schaal (15-86) deelden we door acht om meer overeen te stemmen
met de schaal van de andere variabelen (daardoor liggen de meeste scores tussen
1 en 8). Voor de sociaaleconomische status van het beroep op 23 hebben we wel 37
missings, deze respondenten vallen bijgevolg weg uit de analyse.
We hernemen hierna dezelfde analyse als hiervoor, maar beperken ons tot
werkenden,

én

nemen

bijkomend

de

indicator

voor

sociaaleconomische

beroepsstatus in de analyse op. Omdat de cijfers nu betrekking hebben op een iets
andere

groep,

hernemen

we

in

de

eerste

kolommen

van

tabel

5

de

ongecontroleerde effecten. De resultaten wijken niet fundamenteel af van deze
zoals

gepresenteerd

in

de

voorgaande

analyse.

Opvallend

is

dat

de

sociaaleconomische status van het beroep op 23 jaar de belangrijkste verklarende
impact heeft voor sociale demotie, na de onderwijsvorm in het secundair onderwijs
(met een eta van 0,232 kan het op zichzelf ruim 5% van de variantie verklaren,
tegen ruim 6% door de onderwijsvorm op het einde van het secundair onderwijs).
In de gecontroleerde analyse heeft de sociaaleconomische status van het beroep de
grootste verklaringskracht (de partiële eta van 0,104 impliceert een bijkomende
verklaarde variantie, na de controle voor alle andere variabelen, van 1%), ook al is
het gemeten effect van SES bijna dubbel zo sterk zonder controles. Ook de andere
achtergrondkenmerken en indicatoren van de schoolloopbaan behouden hun
impact. De onderwijsvorm blijft het belangrijkst, met lagere scores bij BSO-ers, al is
het effect hier wat minder sterk dan in de analyse met alle respondenten. Het
negatieve effect van BSO vertaalt zich voor een stuk ook via een lagere SES op 23
in een hogere score op sociale demotie. Hetzelfde gaat op voor de effecten van
starten in de B-stroom dan wel de A-stroom in het secundair onderwijs. Ook het
opleidingsniveau van de moeder blijft relevant: naarmate de moeder hoger opgeleid
is, vermindert de score op sociale demotie, ook al houden we rekening met de
onderwijsloopbaan en de sociaaleconomische status van het beroep op 23.
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TABEL 5:

REGRESSIE-ANALYSE:

SOCIALE DEMOTIE OP

23

Ongecontroleerd
B
Geslacht (ref=man)
vrouw

sign

1,935 ***

eta
0,101

-0,285 ***

Vorm so (ref=aso)

1,473 ***

VOOR WERKENDEN

(N=2.165)

Gecontroleerd
B

sign

2,360 ***

p.eta

B

beta

sign

0,072

-0,198 ***
0,248

SEM-model

-0,084 -0,071 **
0,094

tso

0,224 **

0,015

0,006

0,005

bso

0,852 ***

0,359 ***

0,161

0,123 ***

Zittenblijven (ref=niet)
Minstens 1x
Vorm start so (ref=A)
B-stroom
Diploma moeder
(ref=lager onderwijs)

1,758 ***

0,043

0,129 *
1,715 ***

-0,027
0,190

0,941 ***
2,103 ***

0,009
-0,013 -0,011
0,082
0,439 ***

0,181

0,170

0,082 ***

0,012

0,008

0,078

Lager secundair

-0,182 *

0,024

Hoger secundair

-0,488 ***

-0,175 *

-0,076 -0,059 *

Hoger onderwijs

-0,657 ***

-0,264 **

-0,108 -0,071 **

SES 23 (Intercept)

2,761 ***

0,232

0,104

sociaaleconomische
status beroep op 23
-0,221 ***
-0,117 ***
-0,056 -0,140 ***
9,4% verklaarde variantie in het lineaire regressiemodel, 10,2% in het SEM-model
Eta en p.eta (partiële eta) voor de lineaire regressiemodellen zijn indicatoren voor de
(relatieve) sterkte van de effecten. Eta verwijst naar de mate van verklaringskracht in een
ongecontroleerd model, de partiële eta verwijst naar de partiële determinatie door de
variabele in een complexer model. Door eta of p.eta te kwadrateren wordt de hoeveelheid
verklaarde variantie door de betrokken variabele in het ongecontroleerde dan wel
gecontroleerde model bekomen.
In het SEM-model wordt sociale demotie gemeten als een latente factor; omdat hiervan de
schaal anders is (met een range van 1-4 in plaats van 1-10), is de absolute grootte van de
effectparameters niet vergelijkbaar met die van de lineaire regressie. Beta in het SEM-model
staat voor gestandaardiseerde effectparameter.
Modelfit SEM-model: chi² 86,1, df 50, RMSEA 0,018, pclose 1,000, SRMR 0,012, Hoelters N
1.245

4.2

Sociaaleconomische status op 23 jaar

We analyseren hier de rol van sociale demotie voor de sociaaleconomische status
van het beroep op 23 jaar. We nemen exact dezelfde verklarende variabelen op in
de modellen als in de analyses hiervoor; maar hier is de analyse (uiteraard) meteen
beperkt tot de werkenden.
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TABEL 6:

REGRESSIE-ANALYSE:

SOCIAALECONOMISCHE STATUS OP

Ongecontroleerd
B
Geslacht (ref=man)
vrouw
Vorm so (ref=aso)

sign

4,146 ***

eta
0,153

0,453 ***
5,363 ***

23

VOOR WERKENDEN

(N=2.165)

Gecontroleerd
B

sign

5,115 ***

p.eta

B

beta

sign

0,073

0,178 ***
0,562

SEM-model

0,177

0,060 ***

0,422

tso

-1,142 ***

-0,917 ***

-0,915 -0,299 ***

bso

-2,063 ***

-1,633 ***

-1,626 -0,505 ***

Zittenblijven (ref=niet)
Minstens 1x
Vorm start so (ref=A)
B-stroom
Diploma moeder
(ref=lager onderwijs)

4,593 ***

0,228

-0,726 ***
4,483 ***

-0,354 ***
0,260

-1,355 ***
3,703 ***

0,130
-0,354 -0,113 ***
0,049
-0,235 *

0,336

-0,236 -0,046 *
0,140

Lager secundair

0,609 ***

0,266 ***

0,267

0,074 ***

Hoger secundair

0,962 ***

0,392 ***

0,390

0,122 ***

Hoger onderwijs

1,334 ***

0,465 ***

0,464

0,124 ***

SD 23 (Intercept)

4,803 ***

0,232

0,104

Sociale demotie op 23 -0,245 ***
-0,092 ***
-0,248 -0,100 ***
35,6% verklaarde variantie in lineaire regressiemodel, 34,2% in SEM-model
F-toets voor bijdrage van sociale demotie tot het finale model: (F=23,5, df=1, p<0,001)
Modelfit SEM-model: chi² 274,9, df 58, RMSEA 0,042, pclose 0,997, SRMR 0,070, Hoelters N
453

Van alle variabelen blijkt de gevolgde onderwijsvorm in het secundair onderwijs
verreweg het belangrijkste element om de sociaaleconomische status van het
beroep op 23 te verklaren (zie de eerste kolommen in tabel 6). De gevolgde
onderwijsvorm verklaart maar liefst 32% van de variantie in sociaaleconomische
status op 23 jaar. Verschillen in sociaaleconomische status vangen echter reeds
heel wat vroeger in de schoolloopbaan aan. Starten in de B-stroom in het eerste
leerjaar van het secundair onderwijs alleen al kan 7% van de variantie in SES op 23
jaar verklaren. In feite kan zelfs nog verder worden teruggaan: naarmate de moeder
hoger geschoold is, bereiken jongeren op 23 jaar een beroep met hogere
sociaaleconomische status (verklaarde variantie is 11%). Het geeft een indicatie
van hoe sterk de sociale reproductie van positieverschillen in Vlaanderen juist is.
Ook aan de hand van sociale demotie op 23 kan een niet onaanzienlijk deel van de
beroepsstatus verklaard worden (5%). Ook jonge vrouwen hebben een hogere SES
zo vroeg in de arbeidsloopbaan; en zittenblijven in het secundair onderwijs uit zich
in een lagere SES bij de werkenden op 23-jarige leeftijd.
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Ook in de gecontroleerde analyse blijft de onderwijsvorm in het secundair onderwijs
de belangrijkste impact hebben op de sociaaleconomische status verbonden aan
het beroep op 23 jaar (met een partiële eta van 0,422, zie tabel 6). Zelfs na controle
voor alle andere kenmerken, draagt de onderwijsvorm nog bijkomend 18% van de
variantie in SES bij. En hoewel de verschillen allemaal iets kleiner worden, blijven
alle variabelen relevant in de verklaring van de SES op 23-jarige leeftijd. Opvallend
is ook de hoge mate van verklaarde variantie voor SES (36%), zeker in vergelijking
met de hiervoor gepresenteerde modellen ter verklaring van sociale demotie op 23
jaar (9%).
Tot slot stellen we vast dat sociale demotie lijkt bij te dragen aan de verklaring van
SES, terwijl ook omgekeerd de SES een impact heeft op de sociale demotie. En
hoewel de effecten in de beide richtingen plausibel zijn (van houding naar positie,
en van positie naar houding), stelt zich in deze de vraag naar oorzaak en gevolg.
Daarom zullen we hierna in het tweede deel gebruik maken van het panelkarakter
van de SONAR-data, en overgaan tot panelanalyses om na te gaan in welke richting
het verband tussen sociale demotie en sociaaleconomische status (het meest) tot
stand komt.

4.3

Panelanalyse sociale demotie en sociaaleconomische status
tussen 23 en 29 jaar

We beginnen de panelanalyses met het meest eenvoudige panelmodel voor de
toets van wederzijdse (reciproce) effecten over de tijd: het cross-lagged panelmodel
voor twee golven, toegepast hier voor sociale demotie en sociaaleconomische
beroepsstatus op de leeftijd van 23 en de leeftijd van 29 jaar.
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FIGUUR 1: HET

CROSS-LAGGED EFFECTEN MODEL

Bron: Finkel, 1995, p. 25: “Two-Wave Model With Cross-Lagged Effects”

Met twee metingen over de tijd van twee variabelen zijn er zes correlaties gekend.
In een cross-lagged model (grafisch voorgesteld in figuur 1 hierboven) wordt een
simultaan vergelijkingsmodel geschat waarbij elke variabele gemeten op het
tweede tijdstip wordt beïnvloed door dezelfde variabele gemeten op het eerste
tijdstip (stabiliteitseffecten, β2 en β4) en door de eerste meting van de andere
variabele (cross-lagged effecten, β1 en β3). Bovendien wordt de associatie tussen de
beide variabelen op het eerste tijdstip opgenomen (ρ1), evenals de errorcorrelatie
tussen de beide variabelen op het tweede tijdstip (ρ(υ1υ2)). De opname van de
stabiliteitseffecten maakt dat de resulterende cross-lagged effecten kunnen worden
geïnterpreteerd in termen van een impact op de verandering in de afhankelijke
variabelen. Dit model vergt de schatting van zes parameters, en is daarmee
statistisch net geïdentificeerd (geen overblijvende vrijheidsgraden). Een vergelijking
van de (sterkte van de) beide cross-lagged effecten (β1 en β3) vertelt dan meer over
de (dominante) richting van het causale verband tussen beide variabelen.
Omdat de effecten in beide richtingen simultaan geschat worden, betreft de analyse
geen gewone lineaire regressie met één te verklaren afhankelijke variabele, wel
twee simultaan op te lossen vergelijkingen. Met structurele vergelijkingsmodellen
(Structural Equation Models, kort SEM) kunnen cross-lagged panelmodellen geschat
worden. De software die we daarvoor gebruiken zijn Amos (Arbuckle, 1997),
waarmee we de grafieken genereerden, en de “SEM”-module voor R (Fox, 2006).
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4.3.1

Eerste stap: met metingen op basis van de somschaal voor sociale
demotie

In eerste instantie analyseren we het typische cross-lagged panelmodel voor twee
golven, gebruik makend van de gemeten (som)scoreschalen voor sociale demotie.
Het model en de resultaten worden grafisch voorgesteld in figuur 2 en meer
gedetailleerde cijfers worden opgesomd in tabel 7.
De parameters van de cross-lagged effecten van het structureel model zijn
statistisch significant, en negatief. Over een periode van zes jaar vinden we dus een
blijvend negatief effect van sociale demotie op de beroepsstatus en omgekeerd.
Deze conclusies blijven overeind wanneer we gebruik maken van polychorische
correlaties7; dan zijn de resultaten zeer gelijklopend, en zijn de cross-lagged
effecten en verklaarde varianties zelfs iets sterker (zie de parameters van het
tweede model in bovenstaande tabel). Ook wanneer we controleren voor de reeks
van

kenmerken

van

de

loopbaan

in

het

secundair

onderwijs

en

de

achtergrondkenmerken geslacht en het diploma van de moeder, blijven beide crosslagged effecten statistisch significant (zie het derde gerapporteerde model in tabel
7).

7

Omwille van de scheve verdeling wordt daarbij de schaal voor sociale demotie als ordinale

variabele gebruikt; vervolgens wordt het geschatte model verder gevalideerd door middel van
bootstrapping waardoor ook gecorrigeerde standaardfouten worden bekomen.
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FIGUUR 2: BASIS

CROSS-LAGGED MODEL, VOOR WERKENDEN

NIET-GESTANDAARDISEERDE

GESTANDAARDISEERDE

(N=1.130)

PARAMETERS

PARAMETERS
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TABEL 7:

PARAMETERS

VAN DIT BASISMODEL, VAN HETZELFDE MODEL MAAR GESCHAT OBV POLYCHORISCHE

CORRELATIES, ÉN HET BASISMODEL GECONTROLEERD VOOR DE ACHTERGRONDKENMERKEN

Basismodel

B

beta

Polychorische
/polyseriële
correlaties
p

B

(N=1.130)

Met controles
voor
achtergrondkenmerken

st.
fout

B

beta

p

Stabiliteitseffect soc. demotie

0,361

0,356 ***

0,403

0,036

0,334

0,329 ***

Stabiliteitseffect SES

0,719

0,729 ***

0,721

0,021

0,629

0,638 ***

Associatie op 23 (SD en SES)

-0,430 -0,212 ***

-0,259

0,035 -0,125 -0,061 **

Errorassociatie op 29 (SD en SES)

-0,181 -0,089 ***

-0,096

0,018 -0,151 -0,075 ***

SES 23 → SD 29

-0,147 -0,163 ***

-0,175

0,032 -0,091 -0,101 **

SD 23 → SES 29

-0,080 -0,072 ***

-0,092

0,024 -0,052 -0,047 *

R² sociale demotie op 29

17,8%

23,0%

19,6%

R² sociaaleconomische status 29

55,9%

56,2%

58,2%

R² sociale demotie op 23
R² sociaaleconomische status 23

9,8%
36,2%

Model fit niet van toepassing omwille van gesatureerd model.
Beta staat voor gestandaardiseerde effectparameter.
Model met polychorische correlaties: omdat de schaal voor sociale demotie zo scheef
verdeeld is, werd een alternatieve covariantie-covariantiematrix gebruikt, waarbij sociale
demotie niet als interval maar als ordinale schaal benaderd wordt. Concreet wordt dan
gebruikt gemaakt van polychorische correlaties tussen de twee schalen van sociale demotie,
polyseriële correlaties voor beide schalen met andere interval data, en pearson correlaties
tussen alle andere interval data.

Ook de effecten van de achtergrondkenmerken op sociale demotie en SES (in de
modellen opgenomen op de beide leeftijden 23 en 29) zijn interessant. De effecten
op sociale demotie en SES op 23-jarige leeftijd werden reeds uitvoerig besproken in
het eerste deel van de analyses (de effectparameters zijn heel gelijklopend;
variaties zijn wellicht te wijten aan een verdere beperking van de groep
respondenten in deze analyse). Interessanter zijn de effecten op sociale demotie en
SES op 29 jaar (mét controle voor hun respectievelijke waarden op 23 jaar; en
omwille van de opname van de stabiliteitseffecten in het model gaat het in feite om
effecten op de verandering tussen 23 en 29). Zo blijkt bijvoorbeeld niet alleen de
sociale demotie op 23 hoger indien BSO werd gevolgd, maar ook dat tussen 23 en
29 de BSO-ers een sterkere toename (of minder afname) in sociale demotie hebben.
Idem voor de SES van het beroep: we vonden reeds een lagere SES op 23 jaar bij
BSO-ers, maar uit de analyse hier blijkt dit ook voor de SES op 29 (gecontroleerd
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voor de SES op 23). Naast de onderwijsvorm blijkt ook het onderwijsniveau van de
moeder een (additionele) impact te hebben op zowel sociale demotie op 29 als SES
op 29 (beide gecontroleerd voor de waarden op 23 jaar).
TABEL 8:

EFFECT-PARAMETERS

VAN DE CONTROLEVARIABELEN

(N=1.130)

Effect op soc. demotie 23
B
Vrouw

beta

-0,255

p

-0,095 **

Effect op soc. demotie 29
B

beta

-0,025

-0,009

So vorm: tso

0,102

0,037

0,012

0,004

So vorm: bso

0,511

0,164 ***

0,277

0,087

Blijven zitten

-0,150

-0,078

-0,026

0,057

0,011

Intrede so: b-stroom

0,691

-0,051 °
0,131 ***

p

*

Diploma moeder: lager so

-0,232

-0,070 *

-0,113

-0,034

Diploma moeder: hoger so

-0,246

-0,086 *

-0,319

-0,110

**

Diploma moeder: hoger ond.

-0,429

-0,124 ***

-0,267

-0,076

*

Effect op SES 23
B
Vrouw

beta

Effect op SES 29
p

B

beta

p

0,217

0,072 **

0,005

0,002

So vorm: tso

-1,007

-0,320 ***

-0,175

-0,056

*

So vorm: bso

-1,759

-0,502 ***

-0,548

-0,159

***

Blijven zitten

-0,329

-0,100 ***

-0,043

-0,013

Intrede so: b-stroom

-0,406

-0,069 **

0,071

0,012

Diploma moeder: lager so

0,256

0,069 *

0,063

0,017

Diploma moeder: hoger so

0,496

0,155 ***

0,107

0,034

Diploma moeder: hoger ond.

0,461

0,119 ***

0,334

0,087

4.3.2

***

Tweede stap: met latente meetmodellen voor sociale demotie

In de vorige modellen maakten we gebruik van de somscoreschalen voor sociale
demotie. Omdat we evenwel beschikken over meerdere items voor de meting van
sociale demotie, is het beter om de meting van sociale demotie (op beide leeftijden)
op te nemen als latent construct, zoals ook toegelicht werd bij de beschrijving van
de schaal voor sociale demotie, in het bijzonder bij het panelmeetmodel voor
sociale demotie.

p. 28

TABEL 9:

CROSS-LAGGED

MODELLEN

23-29

MBV LATENTE VARIABELEN VOOR SOCIALE DEMOTIE

basismodel

B

beta

Polychorische
/polyseriële
correlaties
p

B (a)

(N=1.130)

Met controles
voor
achtergrondkenmerken
B

beta

p

Stabiliteitseffect soc. demotie

0,365

0,361 ***

0,412

0,333

0,329 ***

Stabiliteitseffect SES

0,716

0,726 ***

0,713

0,626

0,635 ***

Associatie op 23 (SD en SES)

-0,194 -0,235 ***

-0,256

-0,062 -0,074 **

Errorassociatie op 29 (SD en SES)

-0,078 -0,095 ***

-0,090

-0,066 -0,079 ***

SES 23 → SD 29

-0,063 -0,170 ***

-0,150

-0,038 -0,102 **

SD 23 → SES 29

-0,216 -0,080 ***

-0,124

-0,143 -0,053 *

R2 SD 29

18,7%

24,4%

20,8%

R2 SES 29

56,0%

56,4%

58,2%

R2 SD 23
R2 SES 23
Beta staat voor gestandaardiseerde effectparameter.

10,8%
36,2%

Modelfit basismodel: chi kwadraat 148,5, df 69, RMSEA 0,032, pclose 1,000, SRMR 0,027,
Hoelters N 521.
Modelfit gecontroleerd model: chi kwadraat 232,3 df 149, RMSEA 0,022, pclose 1,000, SRMR
0,021, Hoelters N 722.
(a) Convergentieproblemen bij het bootstrappen van het model met polychorische correlaties
maken dat we hier geen standaardfouten van de effectparameters weergeven.

We herhalen hier daarom de analyse van het vorige luik, maar met sociale demotie
gemeten als latent construct. De effectparameters in tabel 9 geven heel
gelijkaardige resultaten met die van de vorige analyse (omdat de schaal voor
sociale demotie verandert, zijn enkel de beta’s te vergelijken). De modelfit is heel
goed (zoals opgesomd in de tabelnoot), en verklaarde varianties voor zowel sociale
demotie als SES liggen iets hoger in deze modellen met sociale demotie gemeten
als latente variabele dan in de vorige modellen.
Ook de hiervoor gedane conclusies met betrekking tot de effecten van de
controlevariabelen (opgenomen in tabel 10), blijven helemaal overeind.
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TABEL 10: DE

EFFECTEN VAN DE CONTROLEVARIABELEN

(N=1.130)

Effect op soc. demotie 23
B
Vrouw

beta

-0,103

p

-0,093 **

Effect op soc. demotie 29
B

beta

-0,026

-0,023

So vorm: tso

0,047

0,041

0,015

0,013

So vorm: bso

0,221

0,173 ***

0,131

0,101 *

Blijven zitten

-0,058

Intrede so: b-stroom

0,293

-0,049
0,136 ***

-0,047

-0,038

0,027

0,012

Diploma moeder: lager so

-0,108

-0,080 *

-0,049

-0,036

Diploma moeder: hoger so

-0,119

-0,102 **

-0,129

-0,109 **

Diploma moeder: hoger ond.

-0,186

-0,131 ***

-0,111

-0,078 *

Effect op SES 23
B
Vrouw

beta

Effect op SES 29
p

B

beta

0,217

0,072 **

0,003

So vorm: tso

-1,007

-0,320 ***

-0,176

-0,057 *

So vorm: bso

-1,759

-0,502 ***

-0,529

-0,153 ***

Blijven zitten

-0,329

-0,100 ***

-0,046

-0,014

Intrede so: b-stroom

-0,406

-0,069 **

0,001

0,000

Diploma moeder: lager so

0,256

0,069 *

0,058

0,016

Diploma moeder: hoger so

0,496

0,155 ***

0,101

0,032

Diploma moeder: hoger ond.

0,461

0,119 ***

0,329

0,086 ***

4.4

p

p

0,001

Panelanalyse sociale demotie tussen 23 en 29 jaar, mét
inbegrip van metingen op leeftijd van 26

Na de toetsing van een cross-lagged panelmodel met twee metingen (op 23 en op
29 jaar), gaan we hier over naar een model met drie metingen, door ook de
metingen op 26 jaar op te nemen. Een verschil met de vorige modellen is dan ook
een verdere beperking van de groep respondenten omdat de analyse beperkt wordt
tot werkenden op elke leeftijd mét een gekende sociaaleconomische beroepsstatus
(de groep slinkt van 1.130 naar 1.068, een verlies van zo’n 60 respondenten). Net
als bij de vorige analyses, maken we eerst gebruik van de scores op de somschaal
voor sociale demotie, en nemen we pas in tweede instantie sociale demotie als
latent construct in de modellen op.

p. 30

4.4.1

Eerste stap: met metingen op basis van de somschaal voor sociale
demotie

Een panelmodel met drie meetpunten is aanzienlijk complexer dan een model met
slechts twee meetpunten. De toevoeging van de metingen op 26 jaar verdubbelt
het aantal stabiliteitseffecten en cross-lagged effecten in het model, en zorgt voor
een bijkomend op te nemen (error)associatie tussen demotie en SES binnen de
leeftijdsmeting van 26. Het basismodel voor een cross-lagged panelanalyse voor 3
golven wordt grafisch weergegeven (samen met de geschatte effecten volgens dit
model) in figuur 3.
FIGUUR 3: BASIS

CROSS-LAGGED MODEL, LEEFTIJD

23, 26, 29,

VOOR WERKENDEN

(N=1.068)

Het probleem van het basismodel hierboven is dat het geen adequate modelfit blijkt
te hebben (een veel te hoge RMSEA, en lage pclose, zie modelfit parameters in
tabel 11). Daarom werd op zoek gegaan naar een betere modelspecificatie. In de
literatuur wordt soms gesteld dat bij een cross-lagged panelmodel voor meer dan
twee golven ook error-associaties voor de meting van dezelfde variabelen over de
leeftijd moeten opgenomen worden. Diverse alternatieven om bovenstaand model
te verbeteren zijn ook de toevoeging van rechtstreekse effecten van variabelen op
23 naar deze op 29 jaar (zij het stabiliteits- dan wel cross-lagged effecten).
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TABEL 11: OVERZICHT

MODELFIT VERSCHILLENDE MODELSPECIFICATIES

chi²

df

RMSEA pclose

SRMR

Hoelters N LR-test

1. basismodel

88,4

4

0,141

0,000

0,045

2. 1 + SD23 -> SD29

22,8

3

0,079

0,047

0,010

123 ***

2,6

2

0,016

0,837

0,004

710 ***

3,3

2

0,025

0,774

0,006

553 ***

3. 2 +
SES29

ea

SES26

4. 2 + SES23 -> SES29
N = 1.068

<->

44

Vertrekkend van het bovenstaande basismodel, werden de modification indices
geïnspecteerd, die als eerste verbetering een rechtstreeks effect van sociale
demotie op 23 naar sociale demotie op 29 suggereerden. In tabel 11 worden de
modelfit parameters van dergelijke modelspecificatie weergegeven (model 2), en
het valt op dat daarmee de modelfit inderdaad sterk verbetert. De tweede
modelverbetering die de modification indices suggereren is het toevoegen van een
errorassociatie voor SES op 26 en SES op 29 (model 3). Het resulterend model staat
grafisch weergegeven in figuur 4.
FIGUUR 4: AANGEPAST

CROSS-LAGGED MODEL, LEEFTIJD

23, 26, 29,

VOOR WERKENDEN

(N=1.068)

p. 32

Omdat we de parameter voor de toegevoegde errorassociatie weinig intuïtief
vinden, probeerden we een alternatieve modelspecificatie waar ook voor SES, net
als voor sociale demotie in de vorige stap, een rechtstreeks effect van 23 naar 29
wordt toegevoegd. Voor een grafische voorstelling voor dit model zie figuur 5. De
modelfit voor dit alternatief model met ook voor de sociaaleconomische status
(SES) nog een resterend effect van de situatie op 23 op die van 29 is vergelijkbaar
(zie model 4 in tabel 11), en bijna zo goed. Het grootste verschil in de
effectparameters die deze wijziging introduceert, is dat het stabiliteitseffect van 26
naar 29 lager wordt (wat ons vrij logisch lijkt). De wijziging heeft daarentegen
weinig impact op de cross-lagged effecten. Het is met deze modelspecificatie dat
we verder gaan.
FIGUUR 5: FINAAL

CROSS-LAGGED MODEL, LEEFTIJD

23, 26, 29,

VOOR WERKENDEN

(N=1.068)

De effectparameters voor dit model staan opgesomd in tabel 12. Het bijkomend
opnemen van de meting op 26 nuanceert de bevindingen van de analyse waarin
alleen de metingen op leeftijd 23 en 29 in rekening werden gebracht op twee
punten. Ten eerste wordt duidelijk dat het effect van demotiegevoelens vooral een
rol speelt voor de sociale positie bij het begin van de arbeidsloopbaan. Ten tweede
vinden we dat het omgekeerde effect, van sociaaleconomische beroepsstatus naar
demotie, zich vooral manifesteert in het tweede gedeelte van de observatieperiode,
namelijk tussen 26 en 29 jaar.
p. 33

TABEL 12: CROSS-LAGGED
WERKENDEN;

MODELLEN

23-26-29

VOOR SOCIALE DEMOTIE OP BASIS VAN DE SOMSCHALEN

(VOOR

N=1.068)
basismodel

B
Stabiliteitseffect SD

beta

Polychorische
/polyseriële
correlaties
p

B

st.
fout

Met controles
voor
achtergrondkenmerken
B

beta

p

23-26

0,327

0,344 ***

0,409

0,038

0,302

0,318 ***

26-29

0,319

0,296 ***

0,337

0,038

0,312

0,289 ***

0,239

0,234 ***

0,234

0,036

0,223

0,218 ***

23-26

0,794

0,806 ***

0,800

0,021

0,708

0,719 ***

26-29

0,783

0,782 ***

0,782

0,033

0,773

0,772 ***

0,111

0,112 ***

0,113

0,034

0,096

0,097 ***

Associatie op 23 (SD en SES)

-0,403 -0,204 ***

-0,248

0,034 -0,115 -0,058 *

Errorassociatie op 26 (SD en SES)

-0,125 -0,067 ***

-0,073

0,020 -0,100 -0,054 **

Errorassociatie op 29 (SD en SES)

-0,054 -0,027 *

-0,031

0,012 -0,046 -0,023 °

SES 23 → SD 26

-0,063 -0,076 **

-0,070

0,035

SES 26 → SD 29

-0,173 -0,190 ***

-0,212

0,034 -0,157 -0,172 ***

SD 23 → SES 26

-0,057 -0,051 **

-0,063

0,030 -0,037 -0,033 °

SD 26 → SES 29

-0,009 -0,008

-0,006

0,018

+ van SD23 → SD29
Stabiliteitseffect SES
+ van SES23 → SES29

Cross-lagged effecten:
0,011

0,003

0,013

0,003

R2 SD 26

13,5%

18,6%

15,4%

R2 SD 29

27,0%

34,2%

28,3%

R2 SES 26

66,9%

67,0%

68,6%

R2 SES 29

77,1%

77,1%

77,6%

R2 SD 23
R2 SES 23
Beta staat voor gestandaardiseerde effectparameter.

9,4%
36,6%

Modelfit: chi² 3,3, df 2, RMSEA 0,025, pclose 0,774, SRMR 0,006, Hoelters N 553.
Modelfit gecontroleerd model: chi² 2,7, RMSEA 0,018; pclose 0,827; SRMR 0,002 Hoelters N
679.

De effecten van de controlevariabelen op sociale demotie en sociaaleconomische
status op elk van de drie leeftijden worden volledig opgesomd in tabel 13. In
vergelijking met de effecten voor de cross-lagged modellen zonder de metingen op
26-jarige leeftijd, valt op dat de bijkomende verschillen in sociale demotie op latere
leeftijd naar onderwijsvorm niet meer statistisch significant zijn op 29 jaar. Wel is op
26-jarige leeftijd nog een bijkomende invloed van het BSO op sociale demotie
meetbaar, gecontroleerd voor de waarden op 23 jaar. Dat zittenblijven in het
secundair onderwijs zich op 29-jarige leeftijd plots uit in een lagere sociale demotie,
p. 34

na controle voor alle andere effecten, lijkt op het eerste zicht vreemd, maar is als
gevolg van het groot aantal getoetste parameters in het model mogelijk ook te
wijten aan toeval. Wat betreft de effecten op de sociaaleconomische status, blijven
de verschillen naar onderwijsvorm wel duidelijk, op elke leeftijd. De bijkomende
impact van het onderwijsniveau van de moeder is evenwel beperkt tot de leeftijd
van 26, en niet meer op 29 jaar.
TABEL 13: DE

EFFECTEN VAN DE CONTROLEVARIABELEN:

Effect op sociale
demotie 23
B
Vrouw

p

Effect op sociale
demotie 26
B

-0,237 **

p

0,093

0,143

So vorm: bso

0,475 ***

0,455 ***

-0,140

Intrede so: b-stroom

B

-0,134 °

So vorm: tso
Blijven zitten

Effect op sociale
demotie 29
-0,011
-0,073
0,101

-0,020

0,779 ***

p

-0,173 *

-0,008

0,066

Diploma moeder: lager so

-0,164

-0,064

-0,046

Diploma moeder: hoger so

-0,218 *

-0,070

-0,247 *

Diploma moeder: hoger ond.

-0,369 **

-0,127

-0,175

Effect op ses 23
B
Vrouw

p
0,201 **

Effect op ses 26
B

p

Effect op ses 29
B

p

-0,047

0,053
0,010

So vorm: tso

-1,023 ***

-0,251 ***

So vorm: bso

-1,743 ***

-0,388 ***

Blijven zitten

-0,352 ***

-0,113 °

0,068

Intrede so: b-stroom

-0,468 **

-0,109

0,165 °

Diploma moeder: lager so

0,272 *

0,117

-0,042

Diploma moeder: hoger so

0,502 ***

0,153 *

-0,014

Diploma moeder: hoger ond.

0,481 ***

0,306 ***

4.4.2

-0,254 ***

0,056

Tweede stap: met latente meetmodellen voor sociale demotie

In laatste instantie analyseren we hier het cross-lagged panelmodel over de drie
leeftijden, met sociale demotie opgenomen als latent construct in de modellen. We
komen tot eenzelfde modelspecificatie als hiervoor, met bijkomende rechtstreekse
effecten van 23 naar 26 voor zowel sociale demotie als SES (zie modelfit voor de
verschillende modelspecificaties in tabel 14).

p. 35

TABEL 14: MODELFIT

VERSCHILLENDE MODELSPECIFICATIES

chi²

df

RMSEA

pclose

SRM Hoelters N LR-test
R

1. basismodel

526,9

170

0,044

0,985 0,062

344

2. 1 + SD23 -> SD29

469,3

169

0,041

1,000 0,037

384 ***

3. 2 + ea SES26 <-> SES29

448,8

168

0,040

1,000 0,036

399 ***

449,7

168

0,040

1,000 0,036

398 ***

4. 2 + SES23 -> SES29
N = 1.068

De effectparameters van het finale model zijn opgenomen in tabel 15. De
conclusies van de vorige analyse blijven overeind.
TABEL 15: CROSS-LAGGED
WERKENDEN;

MODELLEN

23-26-29

MBV LATENTE VARIABELEN VOOR SOCIALE DEMOTIE

(VOOR

N=1.068)
basismodel

B
Stabiliteitseffect SD

beta

Polychorische
/polyseriële
correlaties
p

Met controles
voor
achtergrondken
merken

B (a)

B

beta

p

23-26

0,325

0,346 ***

0,436

0,297

0,316 ***

26-29

0,316

0,291 ***

0,321

0,306

0,281 ***

0,244

0,239 ***

0,240

0,225

0,221 ***

23-26

0,793

0,805 ***

0,798

0,708

0,718 ***

26-29

0,782

0,782 ***

0,781

0,773

0,772 ***

0,111

0,113 ***

0,114

0,096

0,097 ***

Associatie op 23 (SD en SES)

-0,178 -0,224 ***

-0,318

-0,056 -0,070 **

Errorassociatie op 26 (SD en SES)

-0,051 -0,069 ***

-0,072

-0,041 -0,055 ***

Errorassociatie op 29 (SD en SES)

-0,024 -0,030 *

-0,030

-0,020 -0,025 *

SES 23 → SD 26

-0,031 -0,095 **

-0,082

SES 26 → SD 29

-0,072 -0,197 ***

-0,184

-0,065 -0,177 ***

SD 23 → SES 26

-0,145 -0,052 **

-0,074

-0,095 -0,034 °

SD 26 → SES 29

-0,021 -0,007

-0,005

+ van SD23 → SD29
Stabiliteitseffect SES
+ van SES23 → SES29

Cross-lagged effecten:
0,000

0,011

0,000

0,004

R2 SD 26

14,3%

27,1%

16,5%

R2 SD 29

28,0%

39,1%

29,6%

R2 SES 26

66,9%

67,3%

68,6%

R2 SES 29

77,1%

77,2%

77,6%

R2 SD 23

10,0%

R2 SES 23
36,6%
Modelfit basismodel: chi² 449,7, df 168, RMSEA 0,040, pclose 1,000, SRMR 0,036, Hoelters N
398
p. 36

Modelfit gecontroleerd model: chi² 573,9, df 288, RMSEA 0,031, pclose 1,000, SRMR 0,029,
Hoelters N 535
(a) Convergentieproblemen bij het bootstrappen van het model met polychorische correlaties
maken dat we hier geen standaardfouten van de effectparameters weergeven.

De effecten van de controlevariabelen (zie tabel 16) zijn grotendeels dezelfde als in
de vorige analyse waar de metingen van sociale demotie als somschalen, in plaats
van als latente variabelen in de modellen zijn opgenomen.
TABEL 16: DE

EFFECTEN VAN DE CONTROLEVARIABELEN:

Effect op sociale
demotie 23
B
Vrouw

p

Effect op sociale
demotie 26
B

-0,092 **

p

-0,027

0,071 °

So vorm: bso

0,199 ***

0,195 ***

Intrede so: b-stroom

0,054

-0,017

0,323 ***

p
-0,018

0,041
-0,050

B

-0,067 *

So vorm: tso
Blijven zitten

Effect op sociale
demotie 29

-0,086 *

0,005

0,027

Diploma moeder: lager so

-0,079 °

-0,025

-0,023

Diploma moeder: hoger so

-0,104 *

-0,025

-0,101 *

Diploma moeder: hoger ond.

-0,155 **

-0,040

-0,078 °

Effect op ses 23
B
Vrouw

p
0,201 **

Effect op ses 26
B

p

Effect op ses 29
B

p

-0,047

0,053
0,010

So vorm: tso

-1,023 ***

-0,251 ***

So vorm: bso

-1,743 ***

-0,388 ***

Blijven zitten

-0,352 ***

-0,113 °

0,068

Intrede so: b-stroom

-0,469 **

-0,107

0,165 °

Diploma moeder: lager so

0,272 *

0,116

-0,041

Diploma moeder: hoger so

0,502 ***

0,151 *

-0,014

Diploma moeder: hoger ond.

0,481 ***

0,306 ***

5

-0,254 ***

0,056

Conclusies en discussie

In dit rapport onderzochten we de relatie tussen gevoelens van demotie enerzijds
en de arbeidsmarktpositie anderzijds bij het begin van de arbeidsloopbaan van
jongvolwassenen. Onderzoek naar de gevolgen van demotie bij de intrede en eerste
p. 37

stappen op de arbeidsmarkt, vormt een logisch vervolg op onderzoek dat de
aanwezigheid van gevoelens van demotie in het secundair onderwijs aantoont.
Panelgegevens waarbij dezelfde respondenten op 23, 26 en 29 jaar bevraagd
werden, lieten daarenboven toe een veel beter zicht te verwerven op de richting
van de causaliteit van de relaties tussen de twee kenmerken dan totnogtoe het
geval was. We vonden effecten in beide richtingen, al verschilden deze zowel in
sterkte als in het ogenblik waarop ze zich manifesteren.
Het effect van demotie op de arbeidsmarktpositie blijkt significant maar ook zwak
en alleen voelbaar tussen 23 en 26 jaar. Het effect van de arbeidsmarktpositie op
gevoelens van demotie daarentegen is substantieel sterker maar manifesteert zich
pas tussen 26 en 29 jaar. Dat laatste past logisch bij de bevinding in de laatste
analyse dat de onderwijseffecten op demotie tegen de leeftijd van 29 grotendeels
uitgedoofd zijn. In het algemeen verschijnt zo een beeld waarin gevoelens van
demotie, die op zeer jonge leeftijd vooral samenvallen met de grenzen zoals
getrokken door de onderwijsvormen, geleidelijk aan meer en meer gedetermineerd
worden door de eigen arbeidsmarktpositie. In die zin ‘ontgroeien’ ze het onderwijs.
Dat laatste is minder hoopvol dan het lijkt, omdat we in het eerste deel van de
observatieperiode (leeftijd 23-26 jaar) wel degelijk nog effecten vinden van demotie
op de arbeidsmarktpositie. Mensen die sterker het gevoel hebben achtergesteld te
worden, neigen ertoe ook effectief een lagere beroepsstatus te realiseren. Die
effecten doen zich bovendien voor op een punt waarvan onderzoek toont dat het zo
cruciaal is voor het verdere verloop van de arbeidsloopbaan. Een arbeidsloopbaan is
op dat vlak zoals de baan van een weggetrapte voetbal: hoe vroeger de afwijking,
des te groter de gevolgen. Het is die eigenschap die gevoelens van demotie hun
belang verlenen en waardoor ze het verdienen beter onderzocht te worden dan
vandaag het geval is.
Dit onderzoek richtte zich vooral op de gevolgen van demotie, iets wat ook in het
werk van Pelleriaux en Van Houtte het geval is (maar waar de gevolgen beperkt tot
het secundair onderwijs bestudeerd worden). De vaststelling in de analyses hier dat
die gevolgen van demotiegevoelens of gevoelens van gepercipieerde achterstelling
verder reiken dan het secundair onderwijs, onderstreept de noodzaak meer
onderzoek te doen naar de oorzaken ervan. Dat onderzoeksterrein is nog
grotendeels onontgonnen terrein. Bij wijze van afsluiten schuiven we enkele
hypotheses aangaande de bron van sociale demotie naar voor, die we ook vertalen
in enkele meer concretere onderzoekssuggesties. Volgens een eerste invalshoek
kan demotie geïnterpreteerd worden als een realistische inschatting van de eigen
p. 38

persoonlijke competenties dewelke we niet vatten met de overige kenmerken
opgenomen in het model. In dat geval heeft demotie weinig te maken met een
meer culturele verklaring die we in dit onderzoek centraal stelden door het
beklemtonen van de vage groepsidentificatie. Een andere interpretatie is evenwel
dat demotie niet zozeer een functie is van de eigen ingeschatte competenties als
wel een uiting van een bewust aangevoelde gebrekkige maatschappelijke status.
Die gedachtegang stoelt op het in onderwijsmiddens algemeen aanvaarde idee dat
het beroeps- en in mindere mate technisch onderwijs in Vlaanderen met een
imagoprobleem kampt (Bossaerts, Denys & Tegenbos, 2001). Doorgaans wordt die
problematiek alleen benaderd vanuit het zogeheten watervalfenomeen – de
tendens om te kiezen voor algemeen vormende studierichtingen en bij mislukken af
te zwakken – maar mogelijk reiken de gevolgen veel verder. Opdat deze
alternatieve verklaring geloofwaardig zou zijn, zou moeten aangetoond kunnen
worden dat (1) leerlingen uit de verschillende onderwijsvormen zich bewust zijn van
de maatschappelijke waardering van deze onderwijs (bv. door het gevoel te hebben
dat er op hun studierichting wordt neergekeken), (2) dat dergelijk bewustzijn
verband houdt met de demotiegevoelens en zelfs (3) het verband tussen de
gevolgde onderwijsvorm en demotiegevoelens voor een gedeelte kan weg
verklaren. Dat vormt een belangrijke opdracht voor vervolgonderzoek (zie ook
Spruyt, 2012).
In deze studie beperkten we ons tot de werkenden. Vervolgonderzoek dient na te
gaan in welke mate gevoelens van demotie ook een rol spelen bij het al dan niet
vinden van werk zelf. Verschillende auteurs benadrukken dat arbeiden zelf functies
vervult, los van de specifieke arbeidsinhoud (o.a. Jahoda, 1982). Dat schuift de
hypothese naar voren dat het vooral het wegvallen van arbeid is die gepaard gaat
met

negatieve

gevolgen

voor

onder

meer

het

zelfbeeld

en

de

toekomstverwachtingen. Vervolgonderzoek dient ook die piste verder uit te werken.
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Addendum: Bijkomende analyse van de rol van de
studierichting in het tso/bso voor sociale demotie op
23 jaar

Naar aanleiding van een vraag volgend op de voorstelling van de resultaten van de
analyses op de werkgroep Loopbanen en diversiteit dd 19 december 2011, wordt
hier enige bijkomende informatie verschaft over de effecten van de gevolgde
studierichting in het secundair onderwijs.
Aanleiding: wanneer we (net als andere auteurs) vinden dat leerlingen in het
beroepssecundair onderwijs hoger scoren op sociale demotie, gaat het dan om
cultuur, zoals meest aannemelijk lijkt gegeven de resultaten van de analyses van
sociale demotie bij leerlingen in het secundair onderwijs door Koen Pelleriaux, of
zou het ook kunnen gaan om competenties. Het is immers duidelijk dat
verschillende onderwijsvormen en -richtingen opleiden tot andere competenties;
gevoelens van sociale demotie zouden bijgevolg ook louter een reflectie (en min of
meer realistische inschatting)

kunnen zijn van de eigen competenties en

toekomstige arbeidsmarktkansen. Om welk van beide zaken het gaat, is in het
bijzonder voor het (onderwijs)beleid van belang. Daarom werd gevraagd een zicht
te krijgen op de houding van sociale demotie naar bepaalde clusters van
studierichtingen.
Hoewel het beantwoorden van de vraag naar de oorsprong van gevoelens van
sociale demotie niet binnen het bestek van de vraagstelling in onze paper ligt,
gingen we op basis van de SONAR-data verder na of een (ruwe) indeling van de
gevolgde studierichting in het secundair onderwijs, in het licht van de daaraan
verbonden

(veronderstelde)

arbeidsmarktkansen,

meer

kan

vertellen

over

verschillen in sociale demotie.
Daarbij dient verder opgemerkt te worden dat de data die we gebruiken, niet de
meest geschikte data is om de oorsprong van de gevoelens van sociale demotie na
te gaan. De meting van sociale demotie gebeurt immers maar voor het eerst op de
leeftijd van 23 jaar, zodat de houding reeds sterk gekleurd kan zijn door
ondertussen opgedane ervaringen op de arbeidsmarkt.
Bovendien hebben we voor de (panel)analyses die we doen in onze paper de
(controle voor) studierichting ook niet echt nodig. Het lijkt ons immers dat de best
p. 40

mogelijke meting van en controle voor de competenties en daaraan gekoppelde
arbeidsmarktkansen gewoonweg de bereikte arbeidsmarktpositie (drie jaar vroeger)
is, en dat is exact wat wordt opgenomen in onze analyses.

6.1
We

Een indeling van studierichtingen
maken

hier

gebruik

van

een

eerder

eenvoudige

indeling

van

de

studierichtingen. De focus ligt op de meer industriële beroeps- en technische
richtingen aan de ene kant (“wetenschap en techniek”) en richtingen in zorg en
dienstverlening aan de andere kant (“gezondheid, welzijn, diensten”). Deze beide
types richtingen in het beroeps- en technisch onderwijs leiden typisch op naar
beroepen waarnaar voldoende vraag bestaat op de arbeidsmarkt (vaak ook
knelpuntberoepen; VDAB, 2010).
TABEL 17: TYPERING
EN

VAN DE STUDIERICHTINGEN IN DE ONDERSCHEIDEN GROEPEN STUDIERICHTINGEN IN HET

BSO

TSO
typering studierichtingen

wetenschap en techniek

industriële wetenschappen, electriciteit,
metaal, auto, hout, bouw, kleding, voeding

mechanica,

gezondheid, welzijn, diensten

personenzorg, verpleging, kapper, hotel, sociale en
technische wetenschappen, toerisme

handel

handel, kantoor, verkoop, boekhouden, informatica,
secretariaat-talen

“rest”

landbouw, tuinbouw, schilderwerken en
grafische technieken, reclame en design

decoratie,

De verwachting is dat de (te verwachten) goede arbeidsmarktkansen voor
leerlingen uit deze studies zich zal vertalen naar lagere sociale demotie. Leerlingen
uit het beroepsonderwijs mogen dan wel hogere gevoelens hebben van sociale
demotie, als dit te maken heeft met hun beperkte competentie-ontwikkeling en
daaraan gekoppelde arbeidskansen, dan is de verwachting dat dit veel minder het
geval is voor de leerlingen die de meer gunstige richtingen volgen. Een belangrijk
verschil tussen beide types studierichtingen is de mate waarin deze gevolgd worden
door jongens en meisjes. Richtingen in “wetenschap en techniek” zijn vooral
richtingen met een oververtegenwoordiging van jongens, terwijl richtingen in het
domein van “gezondheid, welzijn, diensten” meer gevolgd worden door meisjes.
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TABEL 18: AANTALLEN

RESPONDENTEN NAAR STUDIERICHTING PER ONDERWIJSVORM EN GESLACHT

TSO

BSO

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

302

50

266

66

51

149

35

160

handel

112

149

22

95

“rest”

71

51

83

53

wetenschap en techniek
gezondheid, welzijn, diensten

We vergelijken beide types op de arbeidsmarkt gunstige studierichtingen met
“handelsrichtingen”, die, zo is de veronderstelling, veel minder rechtstreeks tot een
baan met kwantitatieve tekorten op de arbeidsmarkt (knelpuntberoep) leiden
(VDAB, 2010). Tot slot konden we niet alle studierichtingen onderbrengen in deze
drie categorieën (die samen wel de meest gevolgde richtingen groeperen, VDAB,
2010), maar maken we gebruik van een “rest” categorie die allerlei andere
richtingen omvat (in deze categorie brachten we ook de personen onder voor wie
de studierichting niet gecodeerd kon worden en de missings).

6.2

Bijdrage van studierichting tot sociale demotie op 23 jaar

Hieronder staan de gemiddelde scores op sociale demotie op 23 jaar, naar
onderwijsvorm en studierichting.
TABEL 19: GEMIDDELDE

SCORE OP SOCIALE DEMOTIE OP

23

JAAR NAAR ONDERWIJSVORM EN STUDIERICHTING

TSO

BSO

wetenschap en techniek

1,85 °

2,58 **

gezondheid, welzijn, diensten

1,64

2,04

handel (=ref.)

1,66 (ref.)

1,96 (ref.)

“rest”

1,76

2,79 ***

1,74

2,38

totaal
° p < 0,10; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Niet alleen blijven de scores van de leerlingen in het BSO voor elke studierichting
hoger dan in het TSO. Ook wordt de verwachting niet ingelost dat de
studierichtingen die beter zouden moeten liggen op de arbeidsmarkt ook
samengaan met lagere gevoelens van sociale demotie. Integendeel, voor de
leerlingen in een richting “wetenschap en techniek” is de gemiddelde score op
sociale demotie in het BSO en TSO respectievelijk 0,6 en 0,2 hoger dan voor wie
een handelsgerichte opleiding volgde. De scores blijven verder ook in de twee types
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op de arbeidsmarkt veelvuldig gevraagde studierichtingen hoger dan voor de groep
van ASO-leerlingen (met een gemiddelde score van 1,53).

6.3

Bijdrage van studierichting tot sociaal-economische status op
23 jaar

Nu kan dit alles te maken hebben met de in tussentijd reeds opgedane ervaring op
de arbeidsmarkt. De gemiddelde sociaal-economische status van het beroep (SES)
op 23 jaar voor elk van de onderscheiden groepen, kan hierover meer informatie
geven.
TABEL 20: GEMIDDELDE

SCORE

OP

SOCIAAL-ECONOMISCHE

STATUS

OP

23

JAAR

NAAR

ONDERWIJSVORM

EN

STUDIERICHTING

TSO

BSO

wetenschap en techniek

4,05 ***

3,18 ***

gezondheid, welzijn, diensten

4,19 **

3,28 ***

handel (=ref.)

4,61 (ref.)

3,82 (ref.)

“rest”

3,91 ***

3,20 ***

4,22

3,30

totaal
** p < 0,01; *** p < 0,001

De resultaten in bovenstaande tabel zijn niet conform de veronderstelling van welk
type studies betere kansen op de arbeidsmarkt biedt. 8 In het bijzonder blijken de
studierichtingen “wetenschap en techniek” en “gezondheid, welzijn, diensten”
gemiddeld met een lagere SES gepaard te gaan op de leeftijd van 23 dan richtingen
in “handel”, en dit zowel binnen de TSO- als de BSO-richtingen. Dat de groep
leerlingen van de studierichtingen “wetenschap en techniek” de laagste gemiddelde
SES bereikt is dan wel weer in overeenstemming met de bevinding hierboven dat
juist die groep de hoogste gemiddelde score heeft op sociale demotie.
Ongeacht de studierichting blijft de gemiddelde SES voor leerlingen uit het BSO en
TSO beduidend lager dan voor de ASO-leerlingen (gemiddeld 5,37).

8

Maar wellicht is de sociaal-economische status daar niet de beste indicator voor. Veel van de

knelpuntberoepen zijn immers typisch vaak ook beroepen met minder gunstige arbeidscondities.
Dat kan immers een aanvullende verklaring vormen voor waarom bepaalde vacatures niet
ingevuld worden (cf. hoofdstuk 1 in De Cuyper, Lamberts & Struyven, 2008).

p. 43

6.4

Bijdrage van studierichting, gecontroleerde analyse

We gaan ook na in welke mate de hierboven vastgestelde verschillen in sociale
demotie naar het gevolgde studiedomein in het secundair onderwijs overeind
blijven

wanneer

verder

rekening

gehouden

wordt

met

de

andere

achtergrondkenmerken en indicatoren van de schoolloopbaan. Om een zo zuiver
mogelijk zich te krijgen op het effect van de studierichting, los van de
onderwijsvorm, doen we de analyses apart voor de respondenten die in de beroepsdan wel de technische onderwijsvorm zaten.
TABEL 21: REGRESSIE-ANALYSE

VAN

DE

SCORE

OP

SOCIALE

DEMOTIE

OP

23,

ACHTERGRONDKENMERKEN EN VERLOOP VAN DE SCHOOLLOOPBAAN, APART VOOR

NAAR

STUDIERICHTING,

BSO

EN

BSO

TSO

TSO

Alle
Alle
respondent Werkenden respondent Werkenden
en
op 23
en
op 23
B sign.
(Intercept)

1,96 ***

B sign.
2,87 ***

B sign.
1,73 ***

B sign.
2,30 ***

Geslacht (ref=man)
vrouw

-0,17

-0,15

-0,08

-0,05

Situatie (ref=werkend)
student
niet-werkend

-0,38

0,13

0,40 *

0,45 **

Zittenblijven (ref=niet)
Minstens 1x

0,04

-0,09

0,15 °

0,10

0,21

0,19

-0,04

-0,05

Vorm start so (ref=A)
B-stroom

0,56 ***

0,35 *

Lager secundair

0,08

0,14

Hoger secundair

-0,21

-0,15

-0,25 *

-0,23 *

Hoger onderwijs

-0,48

-0,65 °

-0,28 *

-0,20

Diploma moeder (ref=lager
onderwijs)

Richting (ref=handel)
wetenschap en techniek

0,45 *

0,35

0,13

0,03

gezondheid, welzijn en diensten

0,02

-0,1

-0,02

-0,03

“rest”

0,62 *

0,56 °

0,03

0,01

Sociaal-economische status
beroep op 23
° p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01 ***; p < 0,001

-0,23 **

-0,12 ***

Analyses BSO: respectievelijk: N=772; R²=6,2%; N=628; R²=6,3%
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Analyses TSO: respectievelijk N=929; R²=3,0%; N=762; R²=3,4%

In het BSO blijven ook na controle voor de achtergrondkenmerken en kenmerken
van het verloop van de schoolloopbaan de respondenten die een richting in
“wetenschap en techniek” volgden hoger scoren op sociale demotie op 23 jaar,
evenals de respondenten die een richting van de “restgroep” volgden (in
vergelijking met de handelsrichtingen). Beperken we de analyse tot de werkenden
op 23 jaar, en controleren we voor de sociaal-economische beroepsstatus, dan blijkt
de sociale demotie in de richtingen in “wetenschap en techniek” niet meer
statistisch significant hoger dan in de handelsrichtingen.
In het TSO is na controle voor de achtergrondkenmerken en kenmerken van de
schoolloopbaan de score op sociale demotie in de richtingen “wetenschap en
techniek” niet langer statistich significant hoger. Controle voor de beroepsstatus in
een volgende stap, wijzigt de resultaten niet verder.

6.5

Conclusie

Sociale demotie (gemeten op 23 jaar) verschilt sterk naar gevolgde onderwijsvorm,
maar ook binnen de onderwijsvorm kunnen we verschillen vaststellen naar de
studierichting die gevolgd werd. Daarbij was de hypothese dat sociale demotie
minder hoog zou zijn in studierichtingen die veel gevraagd zijn op de arbeidsmarkt
(cf. knelpuntberoepen) en waarvan schoolverlaters bijgevolg kunnen verwachten
gemakkelijk werk te vinden. De resultaten van de analyses bevestigen deze
hypothese niet. In het bijzonder hebben respondenten die een richting in het
domein “wetenschap en techniek” volgden gemiddeld een hogere score op sociale
demotie op de leeftijd van 23 dan respondenten die een handelsrichting volgden (in
dezelfde onderwijsvorm). Ook respondenten in richtingen met betrekking tot
“gezondheid, welzijn, en diensten” hebben gemiddeld geen lagere score op sociale
demotie. We deden ook verdere exploratieve analyses, met controles voor sociaaleconomische beroepsstatus (die lager blijkt uit te vallen voor de richtingen
“wetenschap en techniek), voor het geslacht (dat sterk samenhangt met de
studierichting), met bijkomende controles voor alle achtergrondkenmerken zoals in
de analyses van de paper. Al deze toevoegingen doen echter geen afbreuk aan de
bevinding dat de sociale demotie niet lager is (maar veeleer hoger) bij de leerlingen
in de meest industrieel en zorggerichte studierichtingen in het TSO en BSO.
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Kortom, de analyse van verschillen naar de gevolgde studierichting in het secundair
onderwijs levert geen bevestiging voor de hypothese dat opleidingen die het goed
zouden moeten doen op de arbeidsmarkt ook resulteren in minder gevoelens van
sociale

demotie.

Deze

bijkomende

analyses

bieden

bijgevolg

ook

geen

ondersteuning voor de redenering dat verschillen tussen de onderwijsvormen in
gevoelens van sociale demotie toe te wijzen zijn aan de verschillende mate waarin
de leerlingen in de verschillende onderwijsvormen over de nodige competenties
voor (later) arbeidsmarktsucces beschikken. En zo blijft de meest plausibele
verklaring dat het de scheidingen opgetrokken door de onderwijsvormen zelf zijn
die bijdragen tot de hogere gevoelens van sociale demotie bij de leerlingen in het
beroepssecundair onderwijs.

p. 46
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