
 

!

!
!

STUDIESUCCES IN HET EERSTE 
JAAR HOGER ONDERWIJS IN 
VLAANDEREN 
Een analyse van de impact van 
kenmerken van studenten en van 
opleidingen 

Ignace Glorieux, Ilse Laurijssen & Olaf Sobczyk 





 

!

 

STUDIESUCCES IN HET EERSTE JAAR 
HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN 
Een analyse van de impact van kenmerken van 
studenten en van opleidingen 

Ignace Glorieux, Ilse Laurijssen & Olaf Sobczyk 

Promotor: Prof. dr. Ignace Glorieux 

Research paper SSL/2014.15/4.1.2.2 

Leuven, 21 mei 2015 

●●●●● 



Het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen is een samenwerkingsverband van KU Leuven, UGent, Vrije 
Universiteit Brussel, Lessius Hogeschool en HUB. 

Gelieve naar deze publicatie te verwijzen als volgt: 
Glorieux, I., Laurijssen, I. & Sobczyk, O. (2015), Studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs in 

Vlaanderen. Een analyse van de impact van kenmerken van studenten en van opleidingen, Research 
paper SSL/2014.15/4.1.2, Steunpunt SSL, Leuven. 

Voor meer informatie over deze publicatie torinfo@vub.ac.be 

 

Eerste versie 31 december 2014, finale versie 21 mei 2015 

 

Deze publicatie kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Programma 
Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. 

In deze publicatie wordt de mening van de auteur weergegeven en niet die van de Vlaamse overheid. 
De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de 
opgenomen gegevens. 

D/2014/4718/28 – ISBN 9789055505524 

© 2014  STEUNPUNT STUDIE- EN SCHOOLLOOPBANEN 

p.a. Secretariaat Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen 
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
Parkstraat 47 bus 5300, BE 3000 Leuven 

Deze publicatie is ook beschikbaar via www.steunpuntSSL.be en via www.vub.ac.be/TOR 



 

Studiesucces!in!het!eerste!jaar!hoger!onderwijs!in!Vlaanderen!|!v!

Inhoud'

Beleidssamenvatting' vii!

Inleiding' 1!

Hoofdstuk'1! Theoretische'achtergrond' 3!
1.1! Achtergrondkenmerken/van/studenten/ 5!
1.2! Kenmerken/opleidingen/ 6!

Hoofdstuk'2! Data'en'methodologie' 9!
2.1! Onderzoekspopulatie/ 9!
2.2! Operationalisatie/ 12!
2.3! Analysemethode/ 18!

Hoofdstuk'3! Resultaten' 21!
3.1! De/individuele/kenmerken/ 21!
3.2! De/kenmerken/van/de/opleidingen/ 24!
3.3! De/overeenkomst/tussen/kenmerken/van/de/studenten/en/van/de/kenmerken/van/de/andere/

studenten/in/de/opleiding/ 24!
3.4! Verschillen/tussen/de/studenten/van/de/academische/en/van/de/professionele/bachelors/ 26!

Hoofdstuk'4! Samenvatting'van'de'resultaten'en'conclusie' 31!
4.1! Individuele/kenmerken/ 33!
4.2! Opleidingskenmerken/ 34!
4.3! Fitting&in/in/de/groep?/ 35!

Hoofdstuk'5! Discussie' 39!
5.1! De/bevindingen/van/de/studie/in/perspectief/ 39!
5.2! De/implicaties/van/de/studie/ 41!
5.3! Toekomstig/onderzoek/ 44!

Bijlagen' 45!

Bibliografie' 49!
 





 

Studiesucces!in!het!eerste!jaar!hoger!onderwijs!in!Vlaanderen!|!vii!

Beleidssamenvatting'

Met!de! afwezigheid! van! oriëntatie:! en! toelatingsproeven! in! het! overgrote! gedeelte! van! zijn! hoger!
onderwijs,! kiest! Vlaanderen! voor! een! uitgesproken! open! en! vrij! toegankelijk! tertiair!
onderwijssysteem.!Niettemin!blijven!persistente!ongelijkheden!ons!onderwijssysteem!parten!spelen.!
Waar! we! in! het! vorige! rapport! (Glorieux,! Laurijssen! &! Sobczyk;! 2014)! de! problematiek! rond! de!
toegang!tot!het!hoger!onderwijs!hebben!geanalyseerd,!trachten!we!met!dit!huidige!onderzoek!meer!
kennis! te!verschaffen!over!het! studiesucces!bij!eerstejaarsstudenten.!Hierbij!houden!we!niet!enkel!
rekening! met! het! aantal! studiepunten! die! doorheen! het! eerste! jaar! verworven! worden,! maar!
bekijken! we! dit! ook! in! verhouding! met! het! aantal! opgenomen! studiepunten.! Want! een! klare! en!
genuanceerde! kijk! op! deze! voortgang! is! voor! zowel! studenten,! overheid! als! de! hogere!
onderwijsinstellingen!broodnodig.!Met!invoering!van!het!decreet!betreffende!de!financiering!van!de!
werking!van!hogescholen!en!universiteiten! in!2008!trachtte!de!Vlaamse!overheid!een!evenwicht!te!
vinden! tussen! de! democratische! toegankelijkheid! en! maatschappelijk! financierbaarheid! van! het!
Vlaamse! hoger! onderwijs.! Door! dit! decreet! werden! universiteiten! en! hogescholen! in! hoofdzaak!
gefinancierd! op! basis! van! het! aantal! studenten! dat! slaagt! voor! de! door! hen! opgenomen!
studiepunten,!waardoor!een!correcte!omschrijving!en!mogelijke!verhoging!van!het!studiesucces!voor!
zowel! de! overheid! als! de! onderwijsinstellingen! financiële! implicaties! heeft.! Daarnaast! hebben! ook!
studenten!baat!bij!een!correct!zicht!op!studiesucces!(en!de!werkelijke!oorzaken!van!studievertraging!
en!:beëindiging),!aangezien!ook!zij!door!de!introductie!van!het!leerkrediet!verantwoordelijk!worden!
gesteld!voor!hun!studievoortgang.!!

Onze! resultaten! geven!weer! dat! de! ‘klassieke’! ongelijkheden! in! verband!met! studiesucces! actueel!
blijven.!Mannen! blijven!minder! studierendement! vertonen! dan! vrouwen,! en! ook! een! benadeelde!
economische! situatie,! een!migratieachtergrond,! een! vertraagde! voorafgaande! studieloopbaan,! het!
hebben!van!een! laagopgeleide!moeder!en!het! afstuderen! in!een! richting! verschillend!van!het!ASO!
heeft! invloedrijke!negatieve!gevolgen!voor!het! studiesucces! in!het!hoger!onderwijs.!Toch!vertellen!
deze!factoren!slechts!een!deel!van!het!verhaal.!Zo!zien!we!dat!we!een!beter!beeld!kunnen!scheppen!
over! de! effecten! van! individuele! kenmerken!op! studiesucces! door! bijvoorbeeld! de! introductie! van!
meer!inventieve!variabelen,!zoals!het!volgen!van!deeltijds!kunstonderwijs.!Als!we!dit!beschouwen!als!
bijkomende! indicator! voor! het! cultureel! kapitaal! dat! leerlingen! van! thuis! uit! (kunnen)!meekrijgen,!
dan!blijkt!dat!de!invloed!van!cultureel!kapitaalbezit!in!het!hoger!onderwijs!niet!is!uitgespeeld.!Voor!
cultureel! kapitaalkrachtige! studenten! blijft! de! universiteits:! en! hogeschoolcampus! een! nauwere!
aansluiting! bieden! dan! voor! jongeren! uit! milieus! met! een! eerder! beperkte! toegang! tot! culturele!
vorming.!Hoewel!de!bevinding!geenszins! impliceert!dat!het!volgen!van!deeltijds!kunstonderwijs!an#
sich!het!studiesucces!van!studenten!in!het!hoger!onderwijs!kan!verbeteren,!pleit!het!toch!voor!een!
cultureel'inclusiever'beleid!van!zowel!de!overheid!als!de!onderwijsinstellingen.!

Daarnaast! zien! we! dat! ook! de! kenmerken! van! de! opleiding! een! belangrijke,! maar! helaas! weinig!
bestudeerde,! rol! spelen! in! het! studiesucces! bij! eerstejaarsstudenten.! Hier! zien! we! dat! het!
gemiddelde! studierendement! van! studenten! in! professionele! bachelors! in! het! eerste! jaar! groter! is!
dan!in!academische!bachelors,!ook!voor!een!“vergelijkbare”!student!in!een!“vergelijkbare”!opleiding.!
Daarnaast! merken! we! ook! dat! de! invloed! van! de! besproken! individuele! factoren! verschillend! is!
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tussen! de! twee! opleidingsvormen.! De! grootte! van! de! klasgroep! heeft! bijvoorbeeld! negatieve!
gevolgen! voor! het! studierendement! bij! academische!bachelors,!maar! geen! significant! effect! bij! de!
studenten!die!een!professionele!bachelor!volgen.!!
Deze! contrasten! worden! mogelijk! veroorzaakt! door! de! verschillen! in! organisatie! en! compositie!

tussen!deze!opleidingsvormen.!Hieraan!werken!is,!mede!door!het!intrinsiek!verschillend!karakter!van!
hogescholen! en! universiteiten,! moeilijk! en! mogelijk! ongewenst.! Beleidsvoorstellen! omtrent! het!
studierendement!in!zowel!academische!en!professionele!bachelors!lijken!ons!wel!van!uiterst!belang.!

Zoals!we!hebben!gezien,!hebben!de!individuele!kenmerken!die!we!in!deze!studie!hebben!bestudeerd!
een! grote! invloed! op! het! studierendement.! Studenten! noch! onderwijsinstellingen! kunnen! echter!
weinig! veranderen! aan! deze! kenmerken! eens! deze! studenten! in! het! hoger! onderwijs!
terechtgekomen!zijn.!Het!is!dan!ook!de!vraag!in!welke!mate!studenten,!en!de!onderwijsinstellingen!
die!hen!ontvangen,! zelf! verantwoordelijk!kunnen!worden!gesteld!voor!hun!studierendement.!Toch!
worden! zowel! de! individuele! studenten,! als! de! tertiaire! onderwijsinstellingen!door!middel! van!het!
creditsysteem,! de! onderwijsvisitaties! en! het! financieringssysteem! aan! de! hand! van!
onderwijsrendement! hiervoor! financieel! en! beleidsmatig! verantwoordelijk! gesteld.! De! introductie!
van! een! creditsysteem' met' sociale' correcties,! en! de! ontwikkeling! van! een' aangepast'
financieringssysteem'voor!tertiaire!onderwijsinstellingen!op!basis!van!opleidingskwaliteit,!en!slechts!
gedeeltelijk!verbonden!of!zelfs!onafhankelijk!van!studiesucces,!lijkt!ons!dan!ook!tot!een!interessante!
denkpiste.!!!

De!resultaten!van!ons!onderzoek!geven!niettemin!een!duidelijke!aanwijzing!waar!het!beleid!het!best!
op! kan! inspelen! om! het! studierendement! van! eerstejaarsstudenten! te! verhogen.! De!
schoolloopbaankenmerken!van!de!student!zijn!volgens!onze!resultaten!immers!sterk!gerelateerd!aan!
het! studierendement! –! in! Vlaanderen! is! de! onderwijsvorm! van! afstuderen! de! belangrijkste!
voorspeller! van! studierendement! –! en! de! overgang! van! het! secundair! onderwijs! naar! het! hoger!
onderwijs! kan! redelijk! gemakkelijk! beïnvloed! worden! door! het! onderwijsbeleid.! Sommige!
onderwijsvormen! lijken! hun! leerlingen! gewoonweg! onvoldoende! voor! te! bereiden! op! het! hoger!
onderwijs!waardoor!de!overgang!naar!het!hoger!onderwijs!voor!sommige!gediplomeerden!van!het!
secundair!onderwijs!niet!zo!vlot!verloopt.!Hier!bevindt!zich!een!grote!kans!tot!verbetering.!Er!moet!
beter!worden!toegezien!dat!personen!die!gemotiveerd!zijn!om!hogere!studies!te!volgen,!een!goede!
begeleiding! krijgen! en! de! mogelijkheid! aangeboden! krijgen! zich! goed! voor! te! bereiden! zodat! ze!
daarin! ook! kunnen! slagen.! Hierbij! speelt! het! behouden! en! verder! uitbouwen! van!
voorbereidingsprogramma’s!een!onmisbare!rol.!

Voorts!willen!we!erop!wijzen!dat!de!meest!effectieve!manier!om!goed!voorbereide!studenten!in!het!
hoger!onderwijs!te!krijgen,!zonder!de!democratisering!van!het!hoger!onderwijs!in!gevaar!te!brengen,!
erin!bestaat!om!reeds!in!het!lager!en!in!het!secundair!onderwijs!in!te!grijpen!zodat!iedereen!goede!
kansen!krijgt!om!succesvol!door!te!stromen!naar!het!hoger!onderwijs.!Zo!toonde!de!simulatiestudie!
van! Neugebauer! en! Schindler! (2012)! aan! dat! beleid! dat! ervoor! kan! zorgen! dat! er! minder! sociale!
verschillen! zijn! in! de! prestaties! in! het! lager! onderwijs! en! in! de! keuze! van! het! type! secundair!
onderwijs!het!meest!effectief! is!om!de!participatie!aan!het!hoger!onderwijs! te!doen!toenemen,!de!
sociale!ongelijkheid!in!de!transitie!naar!het!hoger!onderwijs!te!doen!afnemen!en!de!prestaties!van!de!
studenten!te!verbeteren.!In!Vlaanderen!zou!dergelijk!beleid!zich!kunnen!vertalen!in!het!verstevigen!
van!de!gerichte'aanpak'voor'kinderen'uit'lagere'sociale'milieus!die!problemen!ondervinden!in!het!
lager! onderwijs! en! het! uitstellen' van' de' opleidingskeuze' in' het' secundair' onderwijs.!
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Inleiding'

In!het!kader!van!het!Bolognaproces!is!het!hoger!onderwijs!in!Vlaanderen!de!afgelopen!jaren!grondig!
hervormd.! Concreet! werd! de! bachelor:masterstructuur! ingevoerd! in! academiejaar! 2004:2005! en!
werd! in!het!volgende!academiejaar!het!hoger!onderwijs!geflexibiliseerd!zodat!studenten!niet!meer!
moeten! slagen! voor! een! geheel! jaarprogramma! van! een! opleiding,! maar! de! aparte! opleidings:
onderdelen! van! de! hele! opleiding! moeten! voltooien! waardoor! ze! meer! vrijheid! krijgen! om! het!
verloop! van! hun! studies! te! bepalen.! Bovendien! werd! vanaf! 2004! de! basis! gelegd! om! de!
toelatingsvoorwaarden!te!verbreden!via!het!erkennen!van!verworven!competenties!en!werden!vanaf!
2005!meer!en!hogere!studiebeurzen!verleend!in!het!hoger!onderwijs.!Deze!hervormingen!passen!in!
de!doelstelling!van!het!Bolognaproces!om!het!hoger!onderwijs!toegankelijker!te!maken!voor!sociaal!
achtergestelde! bevolkingsgroepen! en! de! populatie! aan! hoogopgeleiden! in! Europa! te! doen!
toenemen.!Tot!op!heden!werden!de!effecten!van!dergelijke!ingrepen!in!het!hoger!onderwijs!echter!
nog! niet! grondig! geëvalueerd.! Het! is! bijgevolg! onduidelijk! welke! impact! de! hervormingen! in! het!
hoger!onderwijs!van!Vlaanderen!hebben!gehad!op!het!aantal!inschrijvingen,!de!democratisering,!de!
drop:out,!de!slaagkansen!en!de!studieduur!in!het!hoger!onderwijs.!

Vooral!in!verband!met!het!studierendement!lijkt!er!een!bezorgdheid!te!heersen!in!Vlaanderen!(De!
Vos!&! Gay,! 2013;! Declercq!&! Verboven,! 2010;!Ministerie! van!Onderwijs! en! Vorming,! 2009,! 2010;!
Rombaut,! 2006;! Smedts,! Van! Landeghem!&!Van!Damme,! 2011).! Studierendement! is! een! term!die!
gebruikt!wordt!om!uit!te!drukken!in!welke!mate!een!opleiding!rendabel!is!(Nedermeijer,!2009).!Er!is!
sprake! van! een! hoog! studierendement! indien! studenten! een! welbepaalde! opleiding! in! het! hoger!
onderwijs! in! een! vlug! tempo! voltooien! en! de! uitval! van! studenten! beperkt! blijft! of! al! vroeg! in! de!
opleiding! plaatsvindt.! Sinds! het! goedkeuren! van! het! decreet! betreffende! de! financiering! van! de!
werking! van! de! hogescholen! en! universiteiten! in! Vlaanderen! (Vlaamse! overheid,! 2008)! wordt! het!
Vlaams!hoger!onderwijs!in!hoofdzaak!gefinancierd!op!basis!van!het!aantal!studenten!dat!slaagt!voor!
de!door!hen!opgenomen!studiepunten!en! is!het!belang!van!een!goed!studierendement!nog!verder!
toegenomen.!!

Niet! alleen!de!hogeronderwijsinstellingen!worden! in!Vlaanderen! verantwoordelijk! gemaakt! voor!
het! studierendement! van! een!opleiding,! ook!de! studenten! zelf!worden!door! het! invoeren! van!het!
leerkrediet!door!het!hogeronderwijsbeleid!verantwoordelijk!gesteld!voor!hun!eigen!studievoortgang!
in!het!hoger!onderwijs!(Vlaamse!overheid,!2008).!Studenten!die!hun!leerkrediet!opgebruikt!hebben,!
kunnen! door! de! Vlaamse! hogeronderwijsinstellingen! afgewezen! worden! of! moeten! meer!
inschrijvingsgeld!betalen!om!te!mogen!blijven!studeren.!!

Hoewel! het! schooleffectiviteitsonderzoek! al! een! gevestigd! onderzoekdomein! is! waarin! men!
rekening!houdt!met!kenmerken!van!de!individuele!leerlingen!bij!het!beoordelen!van!de!‘output’!van!
scholen!van!het! kleuter,! lager!en! secundair!onderwijs,! kan!nog!niet!hetzelfde!gezegd!worden!over!
onderzoek!in!verband!met!het!hoger!onderwijs!(Beekhoven,!De!Jong!&!Van!Hout,!2003,!p.!38).!We!
kunnen!er!nochtans!van!uitgaan!dat!de!output!van! instellingen! in!het!hoger!onderwijs,!net!zoals! in!
het! secundair! onderwijs,! beïnvloed! wordt! door! zowel! de! gemeenschappelijke! context! van! de!
instelling!waaraan!de!studenten!worden!blootgesteld!als!de!kenmerken!van!de!studenten!binnen!de!
instelling.!!

Aangezien!er!weinig!onderzoek!is!naar!studierendement!waarin!rekening!gehouden!wordt!met!de!
invloed!van!zowel!de!kenmerken!van!studenten!als!de!institutionele!context!kan!de!effectiviteit!van!
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instellingen! moeilijk! correct! worden! ingeschat! (Titus,! 2004,! p.! 674).! In! welke! mate! wordt! het!
studierendement! beïnvloed! door! kenmerken! van! studenten! en! door! kenmerken! van!
hogeronderwijsinstellingen?! Het! is! belangrijk! om! op! deze! vraag! een! antwoord! te! hebben,! in! het!
bijzonder!omdat!instellingen!of!opleidingen!niet!veel!kunnen!wijzigen!aan!de!instroom!van!studenten!
die!ze!binnenkrijgen!en!studenten!hun!achtergrond!niet!kunnen!veranderen.!

Ondertussen! verschenen! reeds! een! aantal! studies! waarin! verschillen! in! studierendement! niet!
alleen!aan!de!hand!van!individuele!kenmerken!van!de!student!verklaard!worden,!maar!ook!rekening!
gehouden! wordt! met! kenmerken! van! de! hogeronderwijsinstelling! (Oseguera! &! Rhee,! 2009;! Titus,!
2004)!of!van!de!opleiding!(Beekhoven,!De!Jong!&!Van!Hout,!2003;!Van!den!Berg!&!Hofman,!2005).!
Onze! studie! situeert! zich! in! hetzelfde! onderzoekdomein.! We! gaan! na! in! welke! mate! individuele!
kenmerken!en! kenmerken!van!de!opleiding!de! slaagkansen!van!eerstejaarsstudenten!beïnvloeden.!
Daarenboven! zijn! we! geïnteresseerd! in! de! mate! waarin! bepaalde! combinaties! van! individuele!
kenmerken!en!kenmerken!van!de!opleiding!het!studierendement!beïnvloeden.!We!onderzoeken!de!
hypothese!dat!studenten!die!binnen!een!bepaalde!opleiding!‘passen’!meer!studiesucces!hebben!dan!
studenten!die!minder!thuis!zijn!in!de!opleiding.!

!
!
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Hoofdstuk'1 'Theoretische'achtergrond'

Doorheen!de!tijd!zijn!er!heel!wat!theoretische!modellen!ontwikkeld!ter!verklaring!van!verschillen!in!
studiesucces!tussen!studenten.!Het!student#integration#model!van!Vincent!Tinto!(1975,!1987,!1993)!
kan!als!het!meest! invloedrijk!model! van!de!afgelopen!35! jaar!beschouwd!worden!om!studie:uitval!
(drop2out)!te!verklaren!(Berger,!Blanco!Ramirez!&!Lyon,!2012;!Demetriou!&!Schmitz:Sciborski,!2011).!
In!deze! interactionele!benadering! ligt!de!focus!op!betrokkenheid!en! integratie!van!de!studenten! in!
het!hoger!onderwijs!en!is!studie:uitval!het!resultaat!van!een!onvoldoende!overeenkomst!tussen!de!
individuele!motivaties!en!academische!vaardigheden!van!de!student!enerzijds!en!de!academische!en!
sociale!kenmerken!van!de!hogeronderwijsomgeving!anderzijds.!Tinto! (1975,!1987,!1993)!heeft! zich!
voor!zijn!overkoepelend!conceptueel!kader!gebaseerd!op!het!werk!van!Spady!(1970,!1971)!waarin!de!
notie! van! sociale! integratie! van! Durkheims! zelfmoordtheorie! toegepast! werd! op! het! al! dan! niet!
blijven! in! het! hoger! onderwijs.! Meer! bepaald! spelen! de! concepten! van! sociale! en! academische!
integratie! aan! het! hoger! onderwijs! een! belangrijke! rol! in! zijn! model.! Door! te! focussen! op! de!
interacties!van!studenten!in!het!sociaal!en!academisch!systeem!van!het!hoger!onderwijs!heeft!Tinto!
het!model!van!Spady!(1970,!1971)!geconcretiseerd!en!bruikbaar!gemaakt!als!verklarend!conceptueel!
kader!(Hurtado!&!Carter,!1997,!p.!326).!!

Volgens!Tinto’s!model! (1975,!1987,!1993)!kan!er!door! interacties! tussen!de!student!en!de! leden!
van!de!hogeronderwijsinstelling!toewijding!ontstaan!voor!het!behalen!van!bepaalde!onderwijsdoelen!
en!om!bij!de! instelling! te!blijven.! Indien!deze! interactie!onvoldoende!plaatsvindt,! zullen! studenten!
zich!niet!thuis!voelen!in!het!hoger!onderwijs!en!neemt!de!kans!toe!dat!ze!hun!hogere!studies!zullen!
stopzetten.!De!nadruk!in!het!model!van!Tinto!(1975,!1987,!1993)! ligt!op!de!achtergrondkenmerken!
en! de! doelstellingen! van! de! student.! Het! zijn! namelijk! de! familiale! achtergrond,! individuele!
vaardigheden,! eerdere! schoolopleiding! en! subjectieve! factoren! van! de! student,! zoals! intenties,!
doelen!en!de!mate!van!toewijding,!die!de!interactie!van!de!student!binnen!het!sociaal!en!academisch!
systeem! vormgeven! en! bijgevolg! de! integratie! van! de! student! aan! de! hogeronderwijsinstelling!
beïnvloeden.!

Het!meeste!onderzoek!naar! studie:uitval!en! :voortgang!heeft!het!student# integration#model! van!
Tinto!(1975,!1987,!1993)!als!uitgangspunt!gebruikt!en!het!oorspronkelijk!model!werd!met!wisselend!
succes! aangevuld! met! bijkomende! concepten.! Hoewel! het! student# integration# model! zijn! nut!
bewezen! heeft! om! individuele! verschillen! in! studie:uitval! te! verklaren,! heeft! het! toch! een! grote!
zwakte:!het! is!een! louter! individualistisch!model.!Tinto! (1982,!p.!688)!geeft! zelf!aan!dat!zijn!model!
ontwikkeld! werd! met! het! oog! op! het! verklaren! van! verschillen! tussen! studenten! binnen! een!
hogeronderwijsinstelling.!Zo!specifieert!het!model!ook!niet!welke!sociale!en!academische!kenmerken!
van!de!hogeronderwijsinstelling!van!belang!kunnen!zijn!voor!de!integratie!van!studenten.!Een!gevolg!
hiervan! is! dat! studies! uit! deze! theoretische! traditie! weinig! aandacht! besteden! aan! de! verschillen!
tussen!hogeronderwijsinstellingen.!Nochtans! kunnen!een!aantal! kenmerken!van!het! sociaal! en!het!
academisch! systeem!mogelijk! een! invloed! hebben! op! het! individueel! studierendement.! Een! ander!
gevolg! is! dat! integratie! van! studenten! als! een! louter! individueel! fenomeen! bestudeerd! werd.! In!
plaats!van!integratie!te!bestuderen!als!de!overeenkomst!tussen!de!kenmerken!van!studenten!en!de!
kenmerken!van!het!academisch!en!sociaal!systeem,!wordt!er!gekeken!naar!de! individuele!uitkomst!
van! een! dergelijke! interactie! tussen! student! en! systeem:! de! door! de! student! gepercipieerde!
integratie.!Het!model!van!Tinto!(1975,!1987,!1993)!is!bijgevolg!vooral!bruikbaar!om!verwachtingen!te!
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formuleren! over! de! impact! van! kenmerken! van! de! studenten,! maar! biedt! geen! kader! om! te!
voorspellen!welke!kenmerken!van!de!hogeronderwijsinstelling!het! studierendement!van!studenten!
beïnvloeden,!noch!om! in! te!schatten!welke!studenten!betere!slaagkansen!hebben! in!een!bepaalde!
hogeronderwijscontext.!

In! tegenstelling! tot! Tinto! ontwikkelde! Titus! (2004)! een! conceptueel! model! waarin! niet! alleen!
individuele! factoren! een! rol! spelen,! maar! ook! rekening! gehouden! wordt! met! de! invloed! van! de!
medestudenten! op! individuele! studie:uitkomsten.! Titus! (2004,! p.! 675:676)! haalde! aan! dat! er! net!
zoals! in! het! onderzoek! naar! het! behoud! van! werknemers! in! een! arbeidsorganisatie! gesuggereerd!
wordt! dat! de! normatieve! context! van! groepen! een! invloed! heeft! op! het! individueel! gedrag,! de!
normatieve!studentenomgeving!van!de!instelling!ook!een!impact!kan!hebben!op!de!mate!van!studie:
uitval.!!

Voor!het!individueel!niveau!van!zijn!model!gebruikte!Titus!(2004)!het!student#attrition#model!van!
Bean! (1980,! 1983,! 1990),! waarbij! Bean! op! zijn! beurt! verscheidene! concepten! ontleende! van! het!
model! van! Price! (1977)! voor! onderzoek! naar! personeelsverloop.! Net! zoals! werknemers! geneigd!
kunnen!zijn!een!bedrijf!te!verlaten!door!externe!factoren!(de!financiële!behoefte,!het!werk/studies!
van! de! partner,! gezinsverantwoordelijkheden,! enz.)! kunnen! studenten! in! dit!model! ook! door! hun!
omgeving! aangezet! worden! om! de! aangevatte! studies! stop! te! zetten.! Voorts! wordt! er! ook! in! dit!
model!vooral!gewezen!op!het!belang!van!de!achtergrondkenmerken!van!studenten!bij!de!interactie!
met! de! hogeronderwijs:omgeving! en!worden! zoals! in! het! student# integration#model! de! concepten!
van! academische! en! sociale! integratie! en! institutionele! toewijding! gebruikt! om! deze!
interactieprocessen!te!vatten.!

Het!conceptueel!model!van!Titus!(2004)!bevat!daarenboven!ook!een!bijkomend!analyseniveau,!dat!
van! de! hoger:onderwijsinstelling.! De! toevoeging! van! dit! niveau! gebeurde! op! basis! van! het! college#
impact#model! van! Berger! en!Milem! (2000).! Berger! en!Milem! (2000)! gaan! ervan! uit! dat! studenten!
binnen! peer! groups! door! socialisatieprocessen! na! verloop! van! tijd! steeds! meer! de! neiging! zullen!
vertonen! om! op! elkaar! te! gaan! gelijken.! Volgens! hun!model! zal! de! combinatie! van! de! individuele!
kenmerken! van! de! student! verschillende! peer:groupkenmerken! vormen! die! op! hun! beurt! het!
peerklimaat! van! een! instelling! constitueren.! Zo! zullen! kenmerken! van! de! peer! group! (zoals! de!
onderwijsdoelen,!gender:,!etnische!en!SES:samenstelling),!de!geaggregeerde!ervaringen!en!attitudes!
en!externe!omgevingsfactoren!van!de!studenten!een!gedeeld!klimaat!van!de! instelling!vormen!dat!
een! invloed! zal! hebben! op! drop:out.! Daarnaast! beïnvloeden! ook! structurele! kenmerken! van! de!
instelling!de!studenten:uitkomsten!volgens!Berger!en!Milem!(2000).!Structurele!kenmerken!van!de!
instelling! zoals! de! institutionele! grootte,! de! aard! van! de! controle! (privé! vs.! publiek),! de!mate! van!
selectiviteit,!het! type! instelling!en!de! locatie!van!de! instelling!kunnen!volgens!het!model!eveneens!
een!impact!hebben!op!het!behouden!van!studenten!aan!de!hogeronderwijsinstelling.!!

Het!model! van!Titus! (2004)!beschouwt!dus!naast!de! individuele!kenmerken!ook!kenmerken!van!
hogeronderwijsinstellingen!die!drop:out!van!studenten!kunnen!beïnvloeden.!Daarbij!wordt!er!in!het!
model! evenwel! van! uitgegaan! dat! alle! studenten! die! zich! binnen! een! bepaalde!
hogeronderwijscontext! bevinden! dezelfde! invloed! van! deze! omgevingskenmerken! zullen!
ondervinden;!er!is!geen!interactie!tussen!het!niveau!van!de!student!en!het!niveau!van!de!instelling.!
Het! valt! evenwel! bijvoorbeeld! te! betwijfelen! dat! alle! studenten! zich! in! dezelfde! mate! zullen!
identificeren! met! de! andere! studenten! binnen! de! hogeronderwijsinstelling! of! opleiding! zodat! de!
veronderstelde!peer:effecten!plaatsvinden.!Titus’!(2004)!model!biedt!geen!aanknopingspunten!om!te!
verklaren! waarom! studenten! met! bepaalde! kenmerken! zich! in! een! bepaalde!
hogeronderwijsinstelling! of! opleiding! gemakkelijker! integreren! dan! in! een! andere! instelling! of!
opleiding.!!
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Het!concept!van!de!institutionele!habitus!van!Reay,!David!en!Ball!(2001)!kan!wel!helpen!verklaren!
waarom! studenten! zich! in! sommige! hogeronderwijsinstellingen! of! opleidingen! beter! thuis! zullen!
voelen!dan!in!andere.!Gelijkaardig!met!het!habitusconcept!van!Bourdieu!(1984)!kan!de!institutionele!
habitus!gezien!worden!als!de!impact!van!een!culturele!groep!of!sociale!klasse!op!individueel!gedrag,!
maar! dan! gemedieerd! via! de! organisatie! (Reay,! David! &! Ball,! 2001,! p.! 2).! Ook! deze! institutionele!
habitus!heeft!een!eigen!geschiedenis,!maar!door!zijn!collectieve!aard!is!deze!minder!flexibel!dan!een!
individuele!habitus.!De!institutionele!habitus!is!een!belangrijke!factor!die!in!interactie!met!de!sociale!
klasse,! gender! en! etniciteit! van! de! student! de! studieloopbaan! en! onderwijskeuzes! beïnvloedt.! Zo!
toonde!het!kwalitatief!onderzoek!van!Reay,!David!&!Ball!(2001)!aan!dat!in!het!Verenigd!Koninkrijk!de!
instelling!waar!men! schoolgaat! de! aspiraties! voor! hogere! studies! beïnvloedt.! Thomas! (2002)! heeft!
het! concept! van! de! institutionele! habitus! gebruikt! voor! haar! kwalitatieve! studie! naar!
studentenuitval.!Dit!concept! is!nuttig!voor!de!studie!naar!studentenuitval!omdat:! ‘If#a#student#feels#
that# they#do#not# fit# in,# that# their# social#and#cultural#practices#are# inappropriate#and#that# their# tacit#
knowledge#is#undervalued,#they#may#be#more#inclined#to#withdraw#early’!(Thomas,!2002,!p.!431).!Uit!
de!studie!komt!naar!voor!dat!de!habitus!van!meer!elitaire!onderwijsinstellingen!als!vreemd!ervaren!
wordt! door! studenten!met! een! niet:traditionele! achtergrond!waardoor! die! studenten! zich! er! niet!
thuis!voelen.!!

Hoewel!het!een!moeilijke!zaak!is!om!de!overeenkomst!tussen!de!individuele!habitus!en!de!habitus!
van! de! hogeronderwijsinstelling! of! opleiding! te! bestuderen,! kunnen!we!wel! stellen! dat! de! sociale!
klasse,! gender! en! etniciteit! van! de! student! de! individuele! habitus! vormgeeft! en! dat! de!
achtergrondkenmerken!van!de!studenten!in!een!hogeronderwijsomgeving!een!indicator!kunnen!zijn!
van!de!institutionele!habitus.!Een!grotere!overeenkomst!tussen!de!socioculturele!kenmerken!van!de!
student! en! deze! van! de! studenten! van! de! instelling! of! van! de! opleiding! zou! op! deze! manier! het!
studiesucces!kunnen!verhogen,!terwijl!een!mismatch!in!uitval!zou!kunnen!resulteren.!

We!gebruiken!de!inzichten!van!de!hierboven!aangehaalde!theorieën!en!conceptuele!modellen!om!
een! verklarend! model! te! bouwen! voor! het! voorspellen! van! studierendement! van!
eerstejaarsstudenten! in! het! hoger! onderwijs.!We! betrekken! daarbij! zowel! achtergrondkenmerken!
van!de!studenten!als!kenmerken!van!de!opleidingen,!evenals!de!combinatie!van!kenmerken!op!beide!
niveaus.!

1.1 Achtergrondkenmerken'van'studenten'

De! achtergrondkenmerken! van! de! student!waarvan!we! in! onze! analyse! indicatoren! opnemen! zijn:!
financiële!middelen,!socio:culturele!achtergrond,!leeftijd,!vooropleiding!en!geslacht.!

Onderzoek!toont!aan!dat!een!lagere!socio:economische!status!een!negatief!effect!kan!hebben!op!
studiesucces! (Baker!&! Vélez,! 1996;!Oseguera!&! Rhee,! 2009;! Pinxten! et! al.,! 2014;! Van! den! Berg!&!
Hofman,!2005).!Een!deel!van!dit!effect!kan!aan!de!financiële!middelen!liggen!waarover!de!student!en!
zijn! gezin! beschikken.! Zo! tonen! Amerikaanse! studies! aan! dat! studenten! van! lagere! socio:
economische! status!minder!vaak!voorbereidingsprogramma’s!volgen! in!het! secundair!onderwijs!en!
vaker! aan! ondermaatse! publieke! scholen! afstuderen!waardoor! ze!minder! goed! voorbereid! zijn! op!
hogere!studies!dan!hun!meer!gegoede!tegenhangers!(Baker!&!Vélez,!1996,!pp.!91:92).!Verder!blijken!
financiële! problemen! een! belangrijke! oorzaak! te! zijn! van! het! beëindigen! van! de! hogere! studies!
(Oseguera!&!Rhee,!2009;!Pennell!&!West,!2005;!Titus,!2004).!Volgens!onderzoek!van!Cabrera,!Nora!
en!Castañeda!(1992,!1993)!zou!de!onzekerheid!met!betrekking!tot!het!vinden!van!financiering!voor!
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de!hogere!studies!studenten!beletten!om!aan!academische!en!sociale!activiteiten!deel!te!nemen!die!
de!integratie!bevorderen!waardoor!ze!minder!gemotiveerd!zijn!om!hun!studies!te!voltooien.!

Voorts! hebben! ook! een! aantal! socio:culturele! kenmerken! van! de! student! een! invloed! op!
studiesucces.! Zo! tonen! veel! studies! aan! dat! slaagkansen! verschillen! naargelang! het! ouderlijk!
opleidingsniveau! (Argentin! &! Triventi,! 2010;! Cappellari! &! Lucifora,! 2009;! Caroleo!&! Pastore! 2012;!
Lacante!et!al.,!2001;!Rombaut,!2006;!Spady,!1971;!Tinto,!1975)!en!naargelang!de!etnische!herkomst!
van!de!student!(Baker!&!Vélez,!1996;!Beekhoven,!De!Jong!&!Van!Hout!!2003;!Declercq!&!Verboven,!
2010;!Oseguera!&!Rhee,!2009;!Rombaut,!2006;!Van!den!Berg!&!Hofman,!2005).!Te!grote!verschillen!
tussen!de!eigen!cultuur!en!de!onderwijscultuur!zouden!de!integratie!kunnen!bemoeilijken.!

Verder! hebben! oudere! studenten! minder! studiesucces! dan! jongere! studenten! (Smedts,! Van!
Landeghem!&!Van!Damme,!2011;!Van!den!Berg!&!Hofman,!2005).!Volgens!Tinto!(1993)!verloopt!de!
integratie!van!volwassen!studenten!moeizamer!dan!deze!van!jongere!studenten.!Oudere!studenten!
zouden! immers! meer! externe! verplichtingen! hebben! waardoor! ze! moeilijker! een! band! kunnen!
krijgen!met!medestudenten.!De!moeizamere!integratie!van!oudere!studenten!in!het!hoger!onderwijs!
kan!echter!ook!verklaard!worden!door!opgelopen!schoolse!vertraging!in!het!secundair!onderwijs,!die!
eveneens!een!negatief! effect! kan!hebben!op! slaagkansen! (Beekhoven,!De! Jong!&!Van!Hout,! 2003;!
Declercq!&!Verboven,!2010).!In!plaats!van!enkel!de!leeftijd!van!de!student!op!te!nemen!in!ons!model,!
opteren! we! er! daarom! voor! om! de! invloed! van! schoolse! vertraging! en! van! de! vertraging! na! het!
behalen!van!een!diploma!secundair!onderwijs!om!hogere!studies!te!beginnen,!te!bestuderen.!!

Ook!de!vooropleiding!speelt!een!grote!rol!voor!studiesucces.!Studenten!die!beter!presteerden!in!
het!secundair!onderwijs! (Bean,!1980;!Cappellari!&!Lucifora,!2009;!Lacante!et!al.,!2001;!Oseguera!&!
Rhee,!2009;!Tinto,!1975)!of!op!toelatingstesten!voor!het!hoger!onderwijs! (Oseguera!&!Rhee,!2009)!
en! die! in! het! secundair! onderwijs! een! traject! volgden! dat! goed! voorbereidt! op! hogere! studies!
(Cappellari! &! Lucifora,! 2009;! Declercq! &! Verboven,! 2010;! Lacante! et! al.,! 2001;! Ministerie! van!
Onderwijs!en!Vorming,!2009,!2010;!Rombaut,!2006;!Smedts,!Van!Landeghem!&!Van!Damme,!2011)!
hebben!betere!slaagkansen.!

Ten! slotte! laat! onderzoek! naar! studievoortgang! vaak! zien! dat! vrouwen! een! hoger! studiesucces!
behalen! dan! mannen! (Baker! &! Vélez,! 1996;! Beekhoven! et! al.,! 2003;! Cappellari! &! Lucifora,! 2009;!
Declercq!&!Verboven,!2010;!Lacante!et!al.,!2001;!Ministerie!van!Onderwijs!en!Vorming,!2009,!2010;!
Pinxten!et!al.,!2014;!Rombaut,!2006;!Smedts,!Van!Landeghem!&!Van!Damme,!2011;!Van!den!Berg!&!
Hofman,! 2005).! Hoewel! het! uit! de!wetenschappelijke! literatuur! niet! helemaal! duidelijk! is!waarom!
vrouwen! zich! beter! zouden! kunnen! aanpassen! aan! het! hoger! onderwijs! dan! mannen,! is! het! wel!
duidelijk!dat!ook!met!het!geslacht!van!de!student!dient!rekening!gehouden!te!worden!in!een!analyse!
van!studierendement.!

1.2 Kenmerken'opleidingen'

In! het! studierendementsonderzoek! wordt! er! doorgaans! naar! twee! soorten! kenmerken! van! de!
opleiding! of! hogeronderwijsinstelling! gekeken:! structurele! kenmerken! en! kenmerken! van! de!
studenten.!!

In! verband!met! de! structurele! aspecten!werd! gevonden! dat! de! grootte! van! de! instelling! (Titus,!
2004)!en!het!type!opleiding!(Beekhoven,!De!Jong!&!Van!Hout,!2003)!een!invloed!kunnen!hebben!op!
het!studierendement.!Titus!(2004)!vond!dat!het!aantal!inschrijvingen!in!een!hogeronderwijsinstelling!
positief! gerelateerd! is! aan! verder! studeren! (in! tegenstelling! tot! drop:out)! in! het! hoger! onderwijs.!
Volgens!Kamens!(1971)!zouden!er!sterkere!socialisatieprocessen!plaatsvinden!in!grotere!instellingen!
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(in! Titus,! 2004,! p.! 676).! Omdat! een! opleiding,! net! zoals! een! onderwijsinstelling,! beschouwd! kan!
worden!als!een!hogeronderwijsomgeving!die!een!invloed!heeft!op!de!studenten,!houden!we!in!ons!
model! rekening! met! het! aantal! studenten! in! de! opleiding.! Voorts! is! de! studievoortgang! in!
professionele!opleidingen!beter!dan! in!universitaire!opleidingen! (Beekhoven,!De! Jong!&!Van!Hout,!
2003).! Dit! zou! liggen! aan! het! feit! dat! er! meer! verplichte! lesmomenten! zijn! in! deze! professionele!
opleidingen!dan!in!de!academische.!

Verder! hebben! de! studenten,! zoals! reeds! aangehaald,! achtergrondkenmerken! die! hun!
studierendement! kunnen! beïnvloeden.! In! een! aantal!multilevelstudies! ging!men! daarom! na! of! de!
mate! van! voorkomen! van! studenten! met! een! bepaald! kenmerk! in! een! opleiding! of! instelling! het!
studierendement!van!alle!studenten! in!de!betrokken!groep!beïnvloedt! (Beekhoven,!De! Jong!&!Van!
Hout,!2003;!Oseguera!&!Rhee,!2009;!Titus,!2004).!Niet!veel!kenmerken!bleken!echter!een!invloed!te!
hebben.!Beekhoven!en!collega’s!(2003)!vonden!dat!een!hoger!percentage!vrouwen!in!de!opleiding!de!
studievoortgang!van!de!individuele!studenten!verhoogt!en!Oseguera!en!Rhee!(2009)!stelden!vast!dat!
studenten! in! instellingen!waar!de! studenten!gemiddeld!genomen!hoge!punten!hebben!behaald,! in!
het!secundair!onderwijs!de!studies!vaker!volhouden.!Onderzoek!toont!aan!dat!studenten!die!niet!tot!
de!dominante! culturele! groep! van!de!hogeronderwijsinstelling!behoren,! zich!er! soms!minder! thuis!
voelen! (Bufton,! 2003;! Thomas,! 2002).! Om! de! institutionele! habitus! na! te! gaan,! nemen! we! de!
geaggregeerde! financiële,! socio:culturele! kenmerken! (opleidingsniveau! ouders! en! etniciteit)! en!
kenmerken!van!de!vooropleiding!van!de!studenten!in!een!specifieke!opleiding!mee!op!in!de!analyse.!
!
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Hoofdstuk'2 Data'en'methodologie'

2.1 Onderzoekspopulatie'

Voor! onze! analyse! van! studiesucces! in! het! eerste! jaar! hoger! onderwijs,! maken! we! gebruik! van!
administratieve! gegevens! van! het! Departement! Onderwijs! van! de! Vlaamse! Gemeenschap! (zie!
Glorieux,!Laurijssen!&!Sobczyk,!2014!voor!een!overzicht!van!de!gegevens!waarover!we!beschikken).!
Omdat! we! het! studierendement! van! beginnende! studenten! willen! onderzoeken,! werd! voor! de!
onderzoekspopulatie! vertrokken! van! de! populatie! leerlingen! die! in! schooljaar! 2007:2008! een!
diploma! secundair! onderwijs! heeft! behaald! in! het! Vlaams! onderwijs! (55.204! personen).! Van! deze!
gediplomeerden!werden!de!42.187!personen!(76,4%)!geselecteerd!die!in!het!Vlaams!hoger!onderwijs!
als!generatiestudent!geregistreerd!werden!tussen!academiejaar!2008:2009!en!2011:2012.!Voor!deze!
studenten!selecteerden!we!de!hoofdopleiding!waarvoor!ze!zich!hebben!ingeschreven!in!hun!eerste!
academiejaar!in!het!hoger!onderwijs.1!!

De!opleidingen!bakenen!we!af!aan!de!hand!van!de!hogeronderwijsinstelling,!de!32!studiegebieden!
in!het!Vlaams!hoger!onderwijs!(tabel!1)!en!het!opleidingstype.!Er!zijn!29!hogeronderwijsinstellingen!
in!Vlaanderen!(22!hogescholen!en!7!universiteiten;!zie!Bijlage!1!voor!een!overzicht).!Universiteit!Gent!
kent!het!grootste!aantal!beginnende!studenten!van!onze!onderzoekspopulatie!(5.412;!12,8%),!terwijl!
de!HUB:KUBrussel!slechts!57!studenten!van!onze!onderzoekspopulatie!telt!(0,1%).!In!de!universiteit!
van!Leuven!en!Gent!hebben!de!studenten!zich!voor!het!grootst!aantal!verschillende!studiegebieden!
ingeschreven!(19).!De!Hogere!Zeevaartschool!biedt!slechts!opleidingen!van!één!studiegebied!aan.!

Er!bestaan!in!Vlaanderen!twee!types!opleidingen!van!de!eerste!cyclus:!de!academisch!georiënteerde!
bachelors!en!de!professionele!bachelors.!Hoewel!beide!types!bachelor!drie! jaar!voltijdse!studies! in!
beslag! nemen,! is! de! academische! bachelor! gericht! op! verdere! hogere! studies! (master),! terwijl! de!
professionele!bachelor!meer!arbeidsmarktgericht!is.!Met!de!goedkeuring!door!het!Vlaams!Parlement!
van! het! Onderwijsdecreet! XXIII! op! 10! juli! 2013,! werd! uitstroom! naar! de! arbeidsmarkt! ook!
toegevoegd! als! mogelijke! finaliteit! van! een! academische! bachelor.! Op! die! manier! sluit! de!
opleidingenstructuur! in! het! hoger! onderwijs! beter! aan! bij! de! oorspronkelijk! geformuleerde!
Bolognadoelstellingen.!Voor!de!periode!waarop!de!data!die!we!hier!gebruiken!betrekking!hebben,!is!
die! wijziging! evenwel! nog! niet! van! toepassing.! Universiteiten! bieden! in! Vlaanderen! alleen!
academische! bachelors! aan! en! professionele! bachelors! worden! uitsluitend! door! hogescholen!
georganiseerd.! Daarnaast! worden! er! ook! academische! bachelors! aangeboden! in! hogescholen.! De!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!! Niet!alle!studenten!blijven!doorheen!het!eerste!academiejaar!in!dezelfde!opleiding!ingeschreven!en!sommige!studenten!

beginnen! nog! tijdens! hetzelfde! academiejaar! aan! een! nieuwe! opleiding.! Bovendien! schrijven! studenten! zich! soms! in!
voor!meerdere!opleidingen!tijdens!het!academiejaar.!Aangezien!het!dus!mogelijk! is!dat!studenten!zich!voor!meerdere!
opleidingen! hebben! ingeschreven! in! hun! eerste! academiejaar! van! het! hoger! onderwijs! was! het! nodig! om! een!
hoofdopleiding! te! selecteren! om! de! analyses! op! te! doen.! In! eerste! instantie! werden! de! eerste! inschrijvingen! voor!
opleidingen!van!de!eerste!cyclus!geselecteerd!waarvoor!het!grootste!aantal!studiepunten!werd!opgenomen.!Indien!de!
student! tijdens! zijn! eerste! jaar! één! op! meerdere! keren! van! studie! was! veranderd,! werd! de! opleiding! waarvoor! de!
student! zich! uiteindelijk! niet! uitschreef! de! nieuwe! hoofdopleiding.! In! het! geval! dat! de! student! in! meerdere! studies!
tegelijk! was! geregistreerd,! werd! de! opleiding! met! de! meeste! studiepunten! als! hoofdopleiding! gedefinieerd.! Als! de!
student! echter! alle! aangevatte! opleidingen! had! stopzet,! werd! de! studie! met! het! hoogste! aantal! studiepunten! zijn!
hoofdopleiding.!Wanneer! geen!duidelijke! leider! (met! het! hoogste! aantal! studiepunten)! tussen!deze! studies! aanwezig!
was,!werd!de!laatst!aangevatte!studie!(met!laatste!inschrijvingsdatum)!als!hoofdopleiding!geselecteerd.!
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studiegebieden!die!in!academische!en!professionele!bachelors!worden!aangeboden!overlappen!deels!
(zie!bijlage!2!en!3!voor!een!overzicht!van!het!voorkomen!van!de!studiegebieden!per!type!opleiding!in!
de! onderzoekspopulatie).! Sommige! hogescholen! bieden! twee! types! opleidingen! van! eenzelfde!
studiegebied! aan.! De! studiegebieden! van! deze! hogescholen! worden! daarom! opgesplitst! in!
academische! en! professionele! bachelors.! Zo! komen! we! tot! 217! opleidingen! (118! academische!
bachelors!en!99!professionele!bachelors)!die!we!zullen!gebruiken!in!de!analyses.!
' '
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Tabel'1:'Lijst'van'de'studiegebieden'in'het'Vlaams'hoger'onderwijs'met'het'aantal'geselecteerde'
generatiestudenten'en'het'aantal'instellingen'waarin'ze'voorkomen!

Studiegebied'
Academische'
bachelors'

Professionele'
bachelors'

''
Aantal'

studenten'
Aantal'

instellingen'
Aantal'

studenten'
Aantal'

instellingen'
Archeologie!en!Kunstwetenschappen! 223! 3! !! !!
Architectuur! 590! 3! 473! 6!
Audiovisuele!en!Beeldende!kunst! 766! 8! 52! 1!
Bewegings:!en!Revalidatiewetenschappen! 817! 3! !! !!
Biomedische!wetenschappen! 660! 5! !! !!
Biotechniek! 95! 2! 521! 5!
Diergeneeskunde! 224! 2! !! !!
Economische!en!Toegepaste!economische!wetenschappen! 2028! 5! !! !!
Farmaceutische!wetenschappen! 523! 4! !! !!
Geneeskunde! 511! 5! !! !!
Geschiedenis! 450! 4! !! !!
Gezondheidszorg! 216! 4! 3253! 17!
Godgeleerdheid,!Godsdienstwetenschappen!en!Kerkelijk!
recht! 26! 1! !! !!
Handelswetenschappen!en!Bedrijfskunde! 892! 3! 6913! 17!
Industriële!wetenschappen!en!Technologie! 1467! 12! 3400! 17!
Muziek!en!Podiumkunsten! 176! 4! 41! 3!
Nautische!wetenschappen! 53! 1! 17! 1!
Onderwijs! !! !! 5374! 18!
Politieke!en!Sociale!wetenschappen! 1089! 4! !! !!
Productontwikkeling! 79! 1! !! !!
Psychologie!en!Pedagogische!wetenschappen! 1328! 3! !! !!
Rechten,!Notariaat!en!Criminologische!wetenschappen! 2134! 6! !! !!
Sociaal:agogisch!werk! !! !! 2960! 14!
Sociale!gezondheidswetenschappen! 175! 2! !! !!
Taal:!en!Letterkunde! 859! 5! !! !!
Tandheelkunde! 67! 2! !! !!
Toegepaste!biologische!wetenschappen! 495! 4! !! !!
Toegepaste!taalkunde! 633! 5! !! !!
Toegepaste!wetenschappen! 1112! 3! !! !!
Verkeerskunde! 18! 1! !! !!
Wetenschappen! 1121! 6! !! !!
Wijsbegeerte!en!Moraalwetenschappen! 103! 4! !! !!
Meerdere!studiegebieden!van!toepassing! 253! 3! !! !!
Totaal' 19183' 118' 23004' 99'
Percentage'van'totaal' 45,5%' 54,4%' 54,5%' 45,6%'

!
!
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2.2 Operationalisatie'

2.2.1 Studierendement'

Studiesucces! kan! op! verschillende! manieren! gemeten! worden.! In! de! wetenschappelijke! literatuur!
wordt!het!vaakst!gekeken!naar!de!drop:out!onder!studenten!(bijvoorbeeld!Argentin!&!Triventi,!2010;!
Bean,! 1980;! Cabrera,! Nora! &! Castañeda,! 1992,! 1993;! Cappellari! &! Lucifora,! 2009;! Lacante! et! al.,!
2001;! Oseguera! &! Rhee,! 2009;! Spady,! 1971;! Tinto,! 1975;! Titus,! 2004).! Hierbij! gaat! men! na! in!
hoeverre! studenten!van!een!bepaalde!opleiding!of! aan!een!bepaalde! instelling!na!verloop!van! tijd!
uitvallen.! Naast! de! dominante! focus! op! attritie! van! studenten! zijn! er! ook! een! paar! studies! die!
focussen!op!studievoortgang!(bijvoorbeeld!Beekhoven,!De!Jong!&!Van!Hout,!2003;!Van!den!Berg!&!
Hofman,! 2005).! In! deze! studies!wordt! gekeken! naar! het! aantal! verworven! studiepunten! voor! een!
opleiding.!Een!alternatieve!benadering!bestaat!erin!om!het!slagen!voor!(een!deel!van)!de!opleiding!te!
bestuderen! (bijvoorbeeld!Declercq!&!Verboven,!2010;!Ministerie!van!Onderwijs!en!Vorming,!2010;!
Pinxten!et!al.,!2014;!Rombaut,!2006;!Smedts,!Van!Landeghem!&!Van!Damme,!2011).!!

In! deze! paper! maken! we! echter! gebruik! van! een! andere! maat! van! studiesucces,! namelijk! het!
studierendement! van! de! student! in! het! eerste! academiejaar! voor! de! hoofdopleiding.! Net! zoals!
studievoortgang!zegt!deze! indicator!ons! iets!over!het!aantal! verworven!studiepunten,!maar!dan! in!
verhouding! tot! het! aantal! opgenomen! studiepunten.2! Sinds! het! flexibiliseringsdecreet! (Vlaamse!
overheid,! 2004)! wordt! in! het! Vlaamse! hogeronderwijsbeleid! hoofdzakelijk! deze! indicator! gebruikt!
voor!het!bepalen!van!het!studiesucces! (De!Ridder!&!Veeckman,!2013;!Ministerie!van!Onderwijs!en!
Vorming,!2009).!Naast!de!beleidsrelevantie!van!het!gebruik!van!deze!maat!van!studiesucces,!heeft!
deze! indicator! ook! het! voordeel! het! studiesucces! van! verschillende! types! studenten! (met! een!
verschillend!aantal!opgenomen!studiepunten)!vergelijkbaar!te!maken.!

De! gemiddelde! student! van! onze! onderzoekspopulatie! neemt! 58! studiepunten! op! voor! een!
opleiding! in! hun! eerste! jaar! hoger! onderwijs,! verwerft! daarvan! 39! studiepunten! en! heeft! een!
studierendement!van!65,5!procent!(tabel!2).!

Tabel'2:'De'studievoortgang'van'de'41.515'geselecteerde'generatiestudenten!

Variabele' Gemiddelde' Mediaan' Minimum' Maximum'

Aantal!opgenomen!studiepunten! 58,20!(7,050)! 60! 3! 120!

Aantal!verworven!studiepunten! 38,74!(21,743)! 48! 0! 78!

Studierendement! 65,48!(36,072)! 81,67! 0! 100!
!

De! verdeling! van! het! aantal! opgenomen! studiepunten! van! de! beginnende! generatiestudenten!
(Grafiek!1)!leert!ons!dat!het!eerder!uitzonderlijk!is!dat!een!eerstejaarsstudent!geen!60!studiepunten!
opneemt:! 85,0! procent! neemt! 60! studiepunten! op.! Toch! zien! we! dat! het! aantal! verworven!
studiepunten! van! de! beginnende! studenten! zeer! sterk! varieert! (Grafiek! 2).! Bijna! de! helft! van! de!
studenten! behaalt! 50! studiepunten! of! meer,! terwijl! bijna! een! vijfde!minder! dan! 10! studiepunten!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!! Studenten! die! zich! tijdig! hebben! uitschreven! voor! een! opleiding! en! dus! technisch! gezien! geen! studiepunten! hebben!

opgenomen!(1,6%!van!de!onderzoekspopulatie),!nemen!we!niet!op!in!de!analyse.!
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behaalt.! Een! gelijkaardig! patroon! kan! worden! waargenomen! voor! de! verdeling! van! het!
studierendement!(Grafiek!3).!Meer!dan!de!helft!van!de!studenten!behaalt!minstens!80!procent!van!
de!opgenomen! studiepunten! (mediaan=81,7).!Ook! is! er! een!beduidend!deel! van!de! studenten!dat!
minder!dan!10!procent!van!de!studiepunten!verwerft!(12,8%).!Een!studierendement!tussen!30!en!50!
procent!komt!het!minst!vaak!voor.!

Om! rekening! te! houden! met! eventuele! variaties! ten! gevolge! van! het! aantal! opgenomen!
studiepunten!door!de!student!–!het!feit!dat!een!student!meer!of!minder!vakken!opneemt,!kan!een!
gevolg! hebben! voor! het! studiesucces! –! wordt! het! aantal! opgenomen! studiepunten! voor! de!
hoofdopleiding!als!controlevariabele!meegenomen!in!de!analyses.!

!

Grafiek' 1:' De' verdeling' van' het' aantal' opgenomen' studiepunten' door' de' geselecteerde'
generatiestudenten!

!

'
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Grafiek' 2:' De' verdeling' van' het' aantal' verworven' studiepunten' door' de' geselecteerde'
generatiestudenten!

!

Grafiek'3:'De'verdeling'van'het'studierendement'van'de'geselecteerde'generatiestudenten!
! !
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2.2.2 Individuele'kenmerken'

De! beginnende! student! is! gemiddeld! 18,4! jaar! oud! (standaardafwijking=0,864)! en! de!
onderzoekspopulatie! bestaat! uit! iets! meer! vrouwen! dan! mannen! (54,8%;! tabel! 3).! Zoals! uit!
resultaten! van! andere! onderzoeken! reeds! bleek,! hebben! ook! de! vrouwen! van! onze!
onderzoekspopulatie!een!iets!hoger!studierendement!dan!mannen!(69,4!vs.!60,8).!

Aangezien!studietoelages!in!het!Vlaams!hoger!onderwijs!op!basis!van!het!gezinsinkomen!worden!
toegewezen,!kan!het!al!dan!niet!ontvangen!van!een!studietoelage!als!een!indicator!van!de!financiële!
situatie! van!de! student!en! zijn! gezin!beschouwd!worden.! Studenten!die!een! studietoelage!hebben!
ontvangen! (25,5%),! hebben! zoals! verwacht! een! lager! studierendement! dan! studenten! zonder!
studietoelage!(59,8!vs.!67,4).!

Tabel'3:'De'achtergrondkenmerken'van'de'41.515'geselecteerde'generatiestudenten'

Achtergrondkenmerk' '' Frequentie'
Gemiddeld'

studierendement'*'
Geslacht! Man! 45,2%! 60,77!(37,05)!
!! Vrouw! 54,8%! 69,38!(34,76)!
Studietoelage!ontvangen! Ja! 25,5%! 59,78!(37,55)!
!! Nee! 74,5%! 67,44!(35,34)!
Opleidingsniveau!moeder! Lager!dan!hoger!secundair!onderwijs! 15,9%! 55,29!(38,64)!
!! Hoger!secundair!onderwijs! 37,0%! 64,17!(36,18)!
!! Hoger!onderwijs! 45,9%! 70,68!(33,85)!
!! Onbekend! 2,3%! 55,88!(38,70)!

Deelname!deeltijds!
kunstonderwijs!

Ja! 13,0%! 76,41!(31,25)!
Nee! 87,0%! 63,85!(36,46)!

Vreemde!afkomst! Ja! 9,2%! 47,74!(38,12)!
!! Nee! 89,1%! 67,46!(35,28)!
!! Onbekend! 1,7%! 57,84!(38,41)!

Vertraging!opgelopen!in!
secundair!onderwijs!

Meer!dan!1!jaar!vertraging! 5,3%! 38,50!(36,71)!
1!jaar!vertraging! 17,6%! 51,63!(37,83)!

!! Geen!vertraging! 77,1%! 70,50!(33,90)!

Vertraging!in!de!overgang!
naar!hoger!onderwijs!

Ja! 4,0%! 55,12!(39,99)!
Nee! 96,0%! 65,91!(35,84)!

Onderwijsvorm! Algemeen!secundair!onderwijs! 57,8%! 72,41!(32,99)!
!! Kunstsecundair!onderwijs! 2,8%! 59,41!(38,14)!
!! Technisch!secundair!onderwijs! 34,9%! 58,62!(37,03)!
!! Beroepssecundair!onderwijs! 4,5%! 33,42!(36,96)!
*:! De! verschillen! in! gemiddeld! studierendement! ten! gevolge! van! de! achtergrondkenmerken! zijn! steeds!
statistisch!significant!met!een!p:waarde!kleiner!dan!0,001!

!

Voorts!gebruiken!we!drie! indicatoren!van!de!socio:culturele!achtergrond!van!de!student.!Naast!de!
gebruikelijke!socio:culturele!indicatoren!–!het!opleidingsniveau!van!de!ouders!en!de!etniciteit!van!de!
student!–!gaan!we!ook!na!of!studiesucces!verschilt!naargelang!al!dan!niet!deelname!aan!het!deeltijds!
kunstonderwijs! (DKO).! Het! deeltijds! kunstonderwijs! is! een! vorm! van! onderwijs! dat! door! iedereen!
gevolgd!kan!worden!in!de!vrije!tijd.!Er!kunnen!in!Vlaanderen!vier!soorten!richtingen!gevolgd!worden:!
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beeldende! kunst,!muziek,!woordkunst! en! dans.!We! geloven! dat! deze! vorm! van! cultuurparticipatie!
een!bijkomende!aanwijzing!kan!zijn!van!de!socio:culturele!achtergrond!van!de!student.!
Deelname!aan!het!deeltijds!kunstonderwijs!hebben!we!geoperationaliseerd!als!het!volgen!van!een!

van! de! vier! richtingen! in! het! jaar! waarin! het! diploma! secundair! onderwijs! werd! behaald.! Van! de!
studenten! in!onze!onderzoekspopulatie!volgde!13,0!procent!een!DKO:opleiding! in!schooljaar!2007:
2008.! De! studenten! die! aan! het! deeltijds! kunstonderwijs! hebben! deelgenomen,! blijken! ook! een!
hoger!studierendement!te!hebben!dan!studenten!die!dit!niet!deden!(76,4!vs.!63,9).!!
In!onze!data!hebben!we!ook!informatie!over!het!opleidingsniveau!van!de!moeder.!Studenten!met!

een! moeder! die! hoogstens! het! lager! secundair! onderwijs! voltooid! heeft,! vormen! duidelijk! een!
minderheid!in!de!onderzoekspopulatie!(15,9%)!en!hebben!een!lager!studierendement!dan!studenten!
met!een!moeder!met!een!diploma!van!het!hoger!onderwijs!(55,3!vs.!70,7).!!
Om!een!vreemde!afkomst!van!de!student!te!meten,!combineren!we!het!spreken!van!een!andere!

taal!dan!het!Nederlands! in!het!gezin!en!het!hebben!van!een!niet:Belgische!nationaliteit.!Studenten!
met!minstens! één! van! deze! kenmerken! (9,2%)! hebben! gemiddeld! een! lager! studierendement! dan!
studenten!zonder!vreemde!afkomst!(47,7!vs.!67,5).!
Schoolse!vertraging!hebben!we!gemeten!aan!de!hand!van!het!geboortejaar!van!de!student!en!de!

gevolgde!onderwijsvorm.!Normaalgevorderde!studenten!hebben!in!principe!een!leeftijd!van!18!jaar!
wanneer! ze! hun! diploma! secundair! onderwijs! behalen! op! het! einde! van! het! schooljaar! 2007:2008!
(jaar! 2008).! In! het! beroepssecundair! onderwijs! (BSO)! moeten! leerlingen! evenwel! een! extra! jaar!
voltooien! om! een! diploma! secundair! onderwijs! te! behalen,! en! behalen! ze! dus,! zonder!
studievertraging,!een!diploma!op!19:jarige!leeftijd.!Studenten!die!ouder!waren!dan!‘verwacht’!bij!het!
behalen! van! hun! diploma,! beschouwen! we! als! een! persoon! met! schoolse! achterstand.!
Afgestudeerden! van! schooljaar! 2007:2008! mogen! zich! vanaf! academiejaar! 2008:2009! inschrijven!
voor! een! opleiding! van! het! hoger! onderwijs.! Personen! die! zich! pas! later! hebben! ingeschreven! (in!
academiejaar!2009:2010,!2010:2011!of!2011:2012)!hebben!hun!overgang!naar!het!hoger!onderwijs!
uitgesteld.!Zo!heeft!22,9!procent!van!de!studenten!uit!de!onderzoekspopulatie!vertraging!opgelopen!
in! het! secundair! onderwijs! en! heeft! 4,0! procent! van! de! studenten! de! overgang! naar! het! hoger!
onderwijs!niet!direct!in!het!academiejaar!na!afstuderen!van!het!secundair!onderwijs!gemaakt.!Beide!
groepen! ‘oudere’! studenten! hebben! een! lager! studierendement! dan! de! eerstejaarsstudenten! die!
geen!schoolse!vertraging!hebben!opgelopen!of!direct!na!afstuderen!van!het!secundair!onderwijs!aan!
hogere!studies!zijn!begonnen.!
Ten!slotte!houden!we!ook!rekening!met!de!vooropleiding!in!het!secundair!onderwijs.!In!het!Vlaams!

secundair! onderwijs! zijn! er! vier! onderwijsvormen:! het! algemeen! secundair! onderwijs! (ASO),! het!
kunstsecundair! onderwijs! (KSO),! het! technisch! secundair! onderwijs! (TSO)! en! het! beroepssecundair!
onderwijs! (BSO)! (respectievelijk! 57,8%,! 2,8%,! 34,9%! en! 4,5%! van! de! studenten! in! onze!
onderzoekspopulatie).! Als! we! het! gemiddeld! studierendement! van! de! vier! onderwijsvormen!
vergelijken,! is! het! duidelijk! dat! het! algemeen! secundair! onderwijs! het! best! voorbereidt! op! hogere!
studies!(72,4),!terwijl!studenten!met!een!diploma!van!het!beroepssecundair!onderwijs!een!heel!wat!
lager!studierendement!in!het!eerste!jaar!hoger!onderwijs!(33,4)!laten!optekenen.!

2.2.3 Kenmerken'van'de'opleiding'

De! structurele! kenmerken! van! de! opleiding! (afbakening! op! basis! van! de! combinatie! van! type!
bachelor,! hogeronderwijsinstelling! en! studiedomein,! cf.! supra)! die! we! bestuderen! zijn:! het! aantal!
studenten! in! de! opleiding! en! het! type! opleiding.! Het! aantal! studenten! in! de! opleiding!
operationaliseren!we! als! het! aantal! studenten! van! de! onderzoekspopulatie! dat! de! desbetreffende!
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opleiding!als!hoofdopleiding!heeft!gehad.!Een!opleiding!telt!zo!gemiddeld!194!studenten!(tabel!4).!De!
professionele! bachelors! van! de! Handelswetenschappen! en! Bedrijfskunde! aan! de! Karel! de! Grote:
Hogeschool!tellen!met!ruim!1000!het!hoogste!aantal!beginnende!studenten.!!

Voorts!houden!we! rekening!met!het! verschil! tussen!academische!en!professionele!bachelors.! Er!
worden! meer! opleidingen! van! de! academische! bachelor! (54,4%)! aangeboden! dan! van! de!
professionele! bachelor! in! onze! onderzoekspopulatie,!maar! ze! hebben! een! kleiner! aandeel! van! de!
studenten! uit! de! onderzoekspopulatie! (45,5%)! dan! de! professionele! bachelor! (zie! tabel! 1).! Het!
gemiddeld!studierendement!van!deze!twee!types!opleidingen!verschilt!op!het!eerste!gezicht!weinig!
(67,9!in!de!academische!bachelors!vs.!65,8!in!de!professionele!bachelors;!p=0,140).!

Tabel'4:'De'kenmerken'van'de'217'opleidingen'van'de'42.187'geselecteerde'studenten''
Variabele' Gemiddelde' Mediaan' Minimum' Maximum'
Aantal!studenten! 194,41!(175,33)! 136! 1! 1007!
Percentage!vrouwelijke!studenten! 52,89!(24,54)! 57,45! 0,00! 100,00!
Percentage!studenten!met!studietoelage! 24,78!(8,81)! 24,60! 0,00! 52,81!
Percentage!studenten!met!hoogopgeleide!moeder! 46,05!(16,28)! 45,33! 0,00! 100,00!
Percentage! studenten! dat! deeltijds! kunstonderwijs!
heeft!gevolgd! 15,07!(13,20)! 11,22! 0,00! 84,48!
Percentage!studenten!van!vreemde!afkomst! 10,05!(9,71)! 7,22! 0,00! 56,94!
Percentage!normaalgevorderde!studenten! 75,96!(13,36)! 76,42! 31,88! 100,00!
Percentage! studenten! van! het! algemeen! secundair!
onderwijs! 57,20!(30,26)! 54,35! 0,00! 100,00!
!

We!bestuderen!zeven!studentenkenmerken!in!geaggregeerde!vorm!op!het!niveau!van!de!opleiding:!
geslacht,!het!ontvangen!van!een!studietoelage,!het!opleidingsniveau!van!de!moeder,!deelname!aan!
het! deeltijds! kunstonderwijs,! een! vreemde! afkomst,! schoolse! vertraging! en! de! onderwijsvorm! van!
afstuderen! in! het! secundair! onderwijs.! Voor! elk! van! de! 217! opleidingen! werd! het! percentage!
studenten! van! de! onderzoekspopulatie! dat! het! desbetreffende! kenmerk! bezit,! berekend.! Met!
betrekking! tot! geslacht! bekijken! we! het! percentage! vrouwen,! voor! het! opleidingsniveau! het!
percentage! studenten!met! een! hoogopgeleide!moeder! en! in! verband!met! schoolse! vertraging! het!
percentage!normaalgevorderde!studenten.!De!standaardafwijkingen!van!de!gemiddelden,!evenals!de!
minima! en! maxima! in! tabel! 4,! laten! zien! dat! de! verschillende! opleidingen! heel! verschillende!
studentenpopulaties!kennen.!
Een! opleiding! telt! gemiddeld! genomen! meer! vrouwelijke! studenten! dan! mannelijke! studenten!

(52,9!procent).!De!vijf!opleidingen!met!het!hoogste!percentage!vrouwelijke!studenten!behoren!alle!
tot!de!studiegebieden!Sociale!gezondheidswetenschappen!en!Gezondheidszorg.!!
Terwijl!een!opleiding!gemiddeld!24,8!procent!studenten!met!een!studietoelage!telt,!valt!het!op!dat!

er! weinig! beginnende! studenten! met! een! studietoelage! zijn! in! de! Geneeskunde.! Het! laagste!
percentage! studenten! met! een! studietoelage! bedraagt! slechts! 8,0! procent! voor! een! opleiding! in!
Geneeskunde,! terwijl! het!hoogste! aandeel!maar! liefst! 53,3!procent!bedraagt! voor!de! studenten! in!
een!opleiding!binnen!het!studiedomein!Wijsbegeerte!en!Moraalwetenschappen.!!
De!studiegebieden!Geneeskunde!en!Tandheelkunde!bevatten!ook!veel!studenten!met!een!moeder!

die! het! hoger! onderwijs! heeft! voltooid.! Opleidingen! uit! Sociaal:agogisch! werk,! Onderwijs! en!
professionele! bachelors! in! de! Handelswetenschappen! en! Bedrijfskunde! hebben! de! laagste!
percentages!studenten!met!een!hoogopgeleide!moeder.!!
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Opleidingen! verschillen! ook! sterk! in! de! mate! waarin! ze! veel! studenten! met! een! etnische!
achtergrond!aantrekken.!Het!hoogste!percentage!studenten!met!een!vreemde!afkomst!(op!basis!van!
thuistaal! of! nationaliteit)! in! de! onderzoekspopulatie! bedraagt! 57%! van! de! studenten! in! een!
professionele!opleiding,!terwijl!er!ook!opleidingen!zijn!waar!het!aantal!op!0!ligt.!
Niet! verrassend! tellen! de! opleidingen! in! de!Muziek:! en! podiumkunsten! het! hoogste! percentage!

studenten! dat! aan! het! deeltijds! kunstonderwijs! deelnam.! Toch! zien! we! ook! een! professionele!
bachelor! binnen! dit! studiegebied! die! geen! enkele! beginnende! student! telt! die! deeltijds!
kunstonderwijs!volgde.!!
Ten! slotte! beschouwen! we! het! percentage! normaalgevorderde! studenten! om! de! schoolse!

vordering!van!de!studenten!van!de!verschillende!opleidingen!te!meten!en!het!percentage!studenten!
van!het!algemeen!secundair!onderwijs!om!de!vooropleiding!van!de!studenten!van!de!opleidingen!te!
vergelijken.!Ook!met!betrekking!tot!het!percentage!normaalgevorderde!studenten!en!het!percentage!
studenten!van!het!ASO,!merken!we!dat!de!Geneeskunde!en!Tandheelkunde!de!hoogste!percentages!
tellen.! De! opleidingen! in! de! Industriële! wetenschappen! en! technologie! hebben! daarentegen! het!
laagst! percentage! studenten! van! het! ASO.! De! opleidingen! met! de! laagste! percentages! normaal:
gevorderde! studenten,! behoren! tot! meerdere! studiegebieden,! maar! situeren! zich! vooral! in! de!
hogescholen.!

2.3 Analysemethode'

Multilevelanalyse! is! een! techniek! die! ons! toelaat! om! niet! alleen! het! effect! van! individuele!
kenmerken,! maar! om! ook! de! impact! van! kenmerken! op! het! niveau! van! opleidingen! op! het!
individueel! presteren! in! het! eerste! jaar! hoger! onderwijs! na! te! gaan! (Hox,! 2002).! Aangezien!
studierendement!een!metrische!variabele! is,! schatten!we!een!hiërarchisch! lineair!model!met! twee!
niveaus:!dat!van!de!student!(niveau!1)!en!dat!van!de!opleiding!(niveau!2).!!

De! effectparameters! van! een! multilevelanalyse! kunnen! op! dezelfde! manier! worden!
geïnterpreteerd! als! de! regressiecoëfficiënten! van! een! gewone! lineaire! regressieanalyse.!
Multilevelanalyse!breidt!het!model! van!de! lineaire! regressieanalyse!uit! door!het! intercept! te! laten!
variëren! tussen! studenten! van! verschillende! opleidingen.! Het! geschatte! intercept! geeft! zo! de!
beginwaarde!weer!van!het!studierendement!van!studenten!van!de!‘gemiddelde’!opleiding!of!van!–!in!
het!geval!er!reeds!kenmerken!van!de!opleiding!aan!het!model!zijn!toegevoegd!–!de!opleiding!die!op!
alle!opleidingsvariabelen!een!waarde!van!nul!heeft.!Studenten!van!andere!opleidingen!hebben!dan!
een!andere!beginwaarde!voor!hun!studierendement!die!afwijkt!van!deze!van!het!intercept.!

Naast! de! regressiecoëfficiënten! wordt! voor! elk! model! ook! de! variantie! op! het! niveau! van! de!
student!en!op!het!niveau!van!de!opleiding!geschat.!De!variantie!op!het!niveau!van!de!opleidingen!
geeft!aan!in!hoeverre!het!intercept!van!het!model!nog!tussen!de!opleidingen!varieert.!Om!de!totale!
variantie! te! schatten! dient! er! een!model! berekend! te!worden! –! het! nulmodel! –!waarin! enkel! het!
intercept! en! de! variantiecomponenten! zijn! opgenomen.! Op! basis! van! een! vergelijking! met! de!
variantieparameters! van! dit! nulmodel! kunnen! we! voor! een! model! dat! een! aantal! verklarende!
variabelen!bevat,!te!weten!komen!welke!proportie!van!de!totale!variantie!verklaard!wordt.!Door!de!
variantieparameters!van!een!model!met!een!uitgebreid!model!te!vergelijken,!komen!we!te!weten!in!
welke! mate! het! uitgebreid! model! erin! slaagt! bijkomend! verschillen! in! studierendement! tussen!
studenten!en/of!tussen!opleidingen!te!verklaren.!!

Multilevelmodellen!worden!geëvalueerd!aan!de!hand!van!de!deviantie!van!het!model.!We!hebben!
alle! modellen! met! de! MIXED! procedure! in! IBM! SPSS! Statistics! 20.0.0.2! geschat,! via! de! reduced!
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maximum!likelihood!(REML)!methode.!We!gebruiken!de! :2!Restricted!Log!Likelihood!(deviantie)!als!
informatiecriterium! om! de! modellen! te! beoordelen:! verschillen! in! de! deviantie! zijn! chi:kwadraat!
verdeeld!en!kunnen!bij!geneste!modellen!worden!gebruikt!om!te!beoordelen!welk!model!beter!past!
bij!de!geobserveerde!gegevens.!Hoe!sterker!de!deviantie!van!een!model!daalt!na!het!toevoegen!van!
een!bepaald!aantal!parameters,!hoe!beter!het!nieuw!model!aansluit!bij!de!data.!

De!metrische!onafhankelijke!variabelen!werden!gecentreerd!voor!de!analyses!zodat!het!intercept!
van! het! model! het! gemiddelde! studierendement! weergeeft! van! de! referentiestudent! in! de!
gemiddelde!opleiding.!Het!aantal!opgenomen!studiepunten!werd!gecentreerd!op!60!studiepunten,!
terwijl! de! metrische! kenmerken! van! de! opleidingen! gecentreerd! werden! op! hun! gemiddelde! (zie!
tabel!4).!

Een!controle!van!de!assumpties!van!multilevelanalyse!bracht!aan!het!licht!dat!de!residuen!van!de!
geschatte! modellen! niet! helemaal! normaal! verdeeld! waren,! maar! omdat! we! veel! cases! hebben,!
verwachten! we! geen! grote! problemen! met! de! standaardfouten! van! de! effectparameters! in! de!
statistische!modellen!(zie!Lumley,!Diehr,!Emerson!&!Chen,!2002).!

!
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Hoofdstuk'3 Resultaten'

Na! het! schatten! van! het! nulmodel,! schatten!we! eerst! twee!modellen!waarin! enkel! de! individuele!
kenmerken!van!de!student!zijn!opgenomen.!In!het!eerste!model!worden!alle!achtergrondkenmerken!
van! de! student! opgenomen,! terwijl! in! het! tweede! model! ook! de! vooropleiding! in! het! secundair!
onderwijs!wordt!toegevoegd!aan!de!verklarende!variabelen.!Op!die!manier!bestuderen!we!in!welke!
mate!de!effecten!van!sommige!achtergrondkenmerken!gemedieerd!worden!door!de!vooropleiding!in!
het!secundair!onderwijs.!In!een!volgend!model!worden!de!kenmerken!van!de!opleiding!toegevoegd.!
Vervolgens!bestuderen!we!in!een!vierde!model!of!studenten!die!passen!bij!de!andere!studenten!van!
hun! opleiding! een! beter! studierendement! hebben! dan! studenten! waarvan! de!
achtergrondkenmerken!niet!overeenkomen!met!deze!van!de!studenten!van!de!opleiding.!Ten!slotte!
toetsen!we!nog!of!de!effecten!verschillen!tussen!de!studenten!van!academische!en!van!professionele!
bachelors.!

Het! nulmodel! van! de! multilevelanalyse! geeft! aan! dat! het! gemiddelde! studierendement! van! de!
student!van!de!gemiddelde!opleiding!66,6!procent!bedraagt!en!dat!4,8!procent!van!de!variantie! in!
studierendement! op! het! niveau! van! de! opleidingen! ligt! (variantie! op! studentenniveau! =! 1.256,!
variantie!op!niveau!van!opleiding!=!64).!Dit!betekent!dat!de!verschillen!in!studierendement!vooral!op!
het! individueel! niveau! gesitueerd! zijn.! Toch! geven! deze! parameters! ook! aan! dat! het! gemiddeld!
studierendement!van!95%!van!de!opleidingen!van!de!onderzoekspopulatie!een!brede! range!heeft,!
met! een!onder:! en!bovengrens!op! respectievelijk! 51,0! (=66,6:1,96x√64)! en!82,2! (=66,6+!1,96x√64)!
procent.!Het!studiesucces!van!de!studenten!verschilt!dus!wel!degelijk!sterk!tussen!de!verschillende!
opleidingen.!Het!verschil!in!studierendement!is!gewoon!nog!vele!malen!groter!tussen!studenten!van!
dezelfde!opleiding.!

3.1 De'individuele'kenmerken'

In!het!eerste!model!bestuderen!we!de!invloed!van!de!achtergrondkenmerken!van!de!studenten!op!
het! studierendement.! Dit! model! verklaart! al! 15,9! procent! van! de! variantie! in! studierendement!
(tabel!5).!De!variantie! is!vooral!afgenomen!op!het!niveau!van!de!studenten!(van!1.256!naar!1.053),!
maar!ook!de!variantie!op!het!niveau!van!de!opleidingen!is!sterk!gedaald!(van!64!naar!57).!!

Alle! effecten! van! het! model! zijn! significant! op! het! niveau! p! <! 0,001.! Omdat! de! achtergrond:
kenmerken! van! de! referentiegroep! (vrouw,! 60! studiepunten! opgenomen,! geen! studietoelage!
ontvangen,! opleidingsniveau! van! de! moeder! is! hoger! onderwijs,! geen! deelname! deeltijds!
kunstonderwijs,!geen!vertraging!opgelopen! in!het!secundair!onderwijs!en!direct!overgang!gemaakt!
naar! hoger! onderwijs)! redelijk! gunstig! zijn! voor! het! studiesucces! bedraagt! het! gemiddeld!
studierendement!van!de! referentiestudent! in!de!gemiddelde!opleiding!nu!81,1!procent.! Studenten!
die! daarenboven! in! hun! laatste! schooljaar! secundair! onderwijs! hebben! deelgenomen! aan! het!
deeltijds! kunstonderwijs! hebben! een! studierendement! dat! nog! 7,0! procentpunten! hoger! ligt.! Per!
bijkomend! opgenomen! studiepunt! door! de! student! neemt! het! studierendement! ook! toe!met! 1,2!
procentpunten.!Een!opgelopen!schoolse!vertraging!blijkt! in!dit!eerste!model!de!grootste! impact! te!
hebben! op! het! studierendement.! Het! studierendement! van! een! student! die! meer! dan! 1! jaar!
vertraging!heeft!opgelopen! in!het! secundair!onderwijs! is!maar! liefst!24,1!procentpunten! lager!dan!
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voor!een! student! zonder! schoolse! vertraging.!Ook!de! socio:culturele! kenmerken!van!de! studenten!
hebben!een!grote!impact!op!het!studiesucces.!Een!student!van!vreemde!origine!heeft!gemiddeld!een!
studierendement!dat!11!procentpunten!lager!is!dan!bij!een!autochtone!referentiestudent.!Heeft!de!
moeder! hoogstens! het! lager! secundair! onderwijs! voltooid,! dan! is! het! studierendement! gemiddeld!
10!procentpunten! lager!dan!wanneer!de!moeder!hoogopgeleid! is.!Verder! ligt!het! studierendement!
van!mannen!8,0!procentpunten!lager!dan!dat!van!vrouwen.!

In!het!tweede!model!wordt!de!vooropleiding!van!de!studenten!mee!opgenomen!in!het!model.!Dit!
model! past! duidelijk! beter! bij! de! geobserveerde!data!dan!het! eerste!model! (deviantie! 404.765! vs.!
407.178;!p<0,001).!Door!de!onderwijsvorm!van!afstuderen! toe! te!voegen,!verklaren!we!bijkomend!
een! half! procent! van! de! verschillen! in! het! behaalde! studierendement! van! studenten.! Toch! is! de!
variantie!op!het! individueel!niveau!alweer!aanzienlijk!gedaald! (van!1053! tot!995).!De!variantie!van!
het! niveau! van! de! opleiding! is! evenwel! toegenomen! (van! 57! tot! 107).! De! homogeniteit! van! het!
studierendement! van! studenten! binnen! de! opleidingen! is! dus! toegenomen,! terwijl! het!
studierendement!tussen!opleidingen!heterogener!geworden!is.!Dit!is!gebeurd!aangezien!de!variantie!
op!beide!niveaus!met!elkaar!verbonden!is.!Door!rekening!te!houden!met!de!onderwijsvorm!waarin!
de!studenten!in!het!secundair!onderwijs!zijn!afgestudeerd,!blijken!de!verschillen!in!studierendement!
tussen! studenten! zodanig! af! te! nemen! dat! het! studierendement! sterker! verschilt! tussen! de!
opleidingen!dan!oorspronkelijk!waargenomen!in!het!nulmodel.!!

Zoals! verwacht! merken! we! dat! de! onderwijsvorm! het! effect! van! het! opleidingsniveau! van! de!
moeder! op! studierendement! deels! medieert;! de! verschillen! in! studierendement! naargelang! het!
opleidingsniveau!van!de!moeder!zijn!afgenomen!in!het!tweede!model.!Ook!merken!we!dat!een!deel!
van!het!effect!van!schoolse!vertraging!in!het!vorig!model!eigenlijk!kan!worden!toegeschreven!aan!de!
verschillende! onderwijsvormen.! Dit! komt! doordat! 88! procent! van! de! studenten! van! onze!
onderzoekspopulatie!in!het!ASO!geen!schoolse!vertraging!heeft,!terwijl!dit!percentage!in!de!overige!
onderwijsvormen!maar!46!(in!BSO)!en!64!procent!(in!TSO)!bedraagt.!Het!effect!van!een!uitgestelde!
overgang!naar!het!hoger!onderwijs!is!verdwenen!na!controle!voor!de!onderwijsvorm!van!afstuderen.!
Het!percentage! studenten! in!onze!onderzoekspopulatie!dat!de!overgang!naar!het!hoger!onderwijs!
niet! direct! na! afstuderen! van! het! secundair! onderwijs! maakt! is! het! hoogst! binnen! het!
beroepssecundair!onderwijs!(19%!vs.!9%!in!KSO,!5%!in!TSO!en!2%!in!ASO).!Mogelijk!bieden!personen!
die!hun!diploma!secundair!onderwijs! in!deze!onderwijsvorm!behaalden!zich!vaker!eerst!aan!op!de!
arbeidsmarkt,! alvorens! hogere! studies! te! beginnen.! De! overige! effecten! zijn! niet! veel! gewijzigd!
tussen!het!eerste!en!het!tweede!model.!

De!onderwijsvorm!van!afstuderen!lijkt!in!het!tweede!model!de!belangrijkste!predictor!te!zijn!van!
het!behaalde!studiestudierendement.!Het!studierendement!van!een!student!die!een!diploma!in!het!
BSO!behaalde,!ligt!34!procentpunten!lager,!voor!een!student!van!het!TSO!16!procentpunten!lager!en!
voor!een!student!van!het!KSO!15!procentpunten!lager!dan!voor!een!student!van!het!ASO.!Ook!deze!
verschillen!zijn!allemaal!significant!op!het!niveau!p!<!0,001.!De!opgelopen!schoolse!vertraging!en!het!
hebben!van!een!vreemde!afkomst!zijn!de!twee!andere!meest!invloedrijke!factoren!voor!het!behaalde!
studierendement!in!het!model.!
!

'
! !
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Tabel' 5:' De' coëfficiënten' van' de' multilevelanalyse' van' de' invloed' van' de' kenmerken' van' de'
student,'de'kenmerken'van'de'opleiding'en'de'interactie'tussen'de'kenmerken'van'de'student'en'
de'kenmerken'van'de'studenten'in'de'opleiding'op'studierendement''
'' Model'1' Model'2' Model'3' Model'4'
Kenmerken'student' !! !! !! !!
Intercept! 81,126***' 86,486***' 83,787***' 82,805***'
Man! :7,972***' :7,818***' :7,878***' :7,793***'
Opgenomen!studiepunten! 1,165***' 1,104***' 1,102***' 1,098***'
Studietoelage!ontvangen! :2,780***' :1,985***' :1,985***' :1,843***'
Opleidingsniveau!moeder!(vs.!hoger!onderwijs)! !! !! !! !!
!!Lager!dan!hoger!secundair! :9,921***' :6,887***' :6,976***' :7,245***'
!!Hoger!secundair! :5,266***' :3,688***' :3,765***' :3,738***'
!!Onbekend! :10,662***' :9,731***' :9,789***' :9,518***'
Deelname!deeltijds!kunstonderwijs! 6,955***' 5,592***' 5,608***' 5,300***'
Vreemde!afkomst! :10,618***' :10,152***' :10,020***' :9,206***'
Vertraging!opgelopen!in!secundair!onderwijs!(vs.!geen!vertraging)! !' !' !'
!!1!jaar!vertraging! :15,316***' :12,077***' :12,143***' :13,171***'
!!Meer!dan!1!jaar!vertraging! :24,118***' :18,390***' :18,391***' :19,485***'
Vertraging!in!de!overgang!naar!hoger!onderwijs! :4,556***' 0,247!!!' 0,164!!!' 0,156!!!'
Onderwijsvorm!(vs.!algemeen!secundair!onderwijs)! !' !' !' !!
!!Kunstsecundair!onderwijs! !' :15,175***' :15,836***' :17,763***'
!!Technisch!secundair!onderwijs! !' :16,175***' :16,757***' :18,555***'
!!Beroepssecundair!onderwijs! !' :34,067***' :34,644***' :34,377***'
Kenmerken'opleiding' '' '' !' !'
Aantal!studenten!(x!10)! !' !' :0,101***' :0,101***'
Professionele!bachelor!(vs.!academische!bachelor)! !' !' 6,889**!!' 6,543**!!'
Percentage!vrouwen!(x!10)! !' !' :0,689**!!' :0,607*!!!!'
Percentage!studenten!met!studietoelage!(x!10)! !' !' :1,781!!!!!!' :1,944*!!!!'
Percentage!studenten!met!hoogopgeleide!moeder!(x!10)! !' 0,420!!!!!!! 0,453!!!!!!'
Percentage!studenten!dat!in!deeltijds!kunstonderwijs!was!ingeschreven!(x!10)' 1,071!!!!!!' 0,973!!!!!!'
Percentage!studenten!van!vreemde!afkomst!(x!10)! !' !' 0,889!!!!!!' 1,122!!!!!!'
Percentage!normaalgevorderde!studenten!(x!10)! !' !' 1,364!!!!!!' 1,967**!!'
Percentage!studenten!van!het!algemeen!secundair!onderwijs!(x!10)! :2,580***' :2,051***'
CrossYlevelinteracties' '' '' !' !'
Studietoelage!x!percentage!studenten!met!studietoelage!(x!10)! !' !! :0,083!!!!!!'
Opleidingsniveau!moeder!(vs.!hoger!onderwijs)!x!percentage!studenten!met!hoogopgeleide!moeder!(x!10)'
!!Lager!dan!hoger!secundair!onderwijs! !' !' !' :0,899*!!!!'
!!Hoger!secundair!onderwijs! !' !' !' :0,731**!!'
!!Onbekend! !' !' !' 0,022!!!!!!'
Deelname!deeltijds!kunstonderwijs!x!percentage!studenten!in!DKO!(x!10)' ! 0,410!!!!!!'
Vreemde!afkomst!x!percentage!studenten!van!vreemde!afkomst!(x!10)! !' :1,281**!!'
Vertraging!opgelopen!in!secundair!onderwijs!(vs.!geen!vertraging)!x!percentage!normaalgevorderde!studenten!(x!10)'
!!1!jaar!vertraging! !' !' !' :2,229***!
!!Meer!dan!1!jaar!vertraging! !' !' !' :2,396***'
Onderwijsvorm!(vs.!algemeen!secundair!onderwijs)!x!percentage!studenten!van!het!ASO!(x!10)'
!!Kunstsecundair!onderwijs! !' !' !' :2,229***!
!!Technisch!secundair!onderwijs! !' !' !' :1,609***'
!!Beroepssecundair!onderwijs! !' !' !' :0,375!!!!!!'
Variantiecomponenten°' '' '' !' !'
Variantie!studenten! 1052,929' 994,572! 994,718' 989,869'
Variantie!opleidingen! 57,443' 107,223' 43,886' 43,078'
Verklaarde!variantie! 15,9%' 16,5%' 21,3%' 21,7%!
Deviantie°°' 407.178***' 404.932***' 404765***' 404548***!
*:!p<0,05;!**:p<0,01;!***:!p≤0,001;!°:!variantie!studenten!nulmodel!=!1256,087,!variantie!opleidingen!nulmodel!=!63,599;!
°°:!deviantie!nulmodel!=!414.500!
!
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3.2 De'kenmerken'van'de'opleidingen'

In!het!derde!model!worden!de!kenmerken!van!de!opleiding! toegevoegd! (zie!tabel!5).!De!deviantie!
van!het!model!vertelt!ons!dat!het!model!nog!beter!bij!de!geobserveerde!data!past!dan!het!vorige!
model!(404.765!vs.!404.932;!p<0,001),!al! is!de!deviantie!veel!minder!gedaald!dan!tussen!het!eerste!
en! het! tweede! model! (van! 407.178! naar! 404.765).! Het! model! verklaart! nu! 21,3! procent! van! de!
variantie! in!studierendement–!bijna!5!procent!meer!dan!Model!2.!We!zien!dat!vergeleken!met!het!
vorige!model!meer!dan!de!helft!van!de!variantie!op!het!niveau!van!de!opleidingen!verdwenen!is!(van!
107!naar!44).!

De!effectparameters!van!de!individuele!kenmerken!zijn!niet!veel!gewijzigd!na!het!toevoegen!van!
de!kenmerken!van!de!opleiding.!De!volgende!opleidingskenmerken!blijken!volgens!de!resultaten!een!
effect! te! hebben! op! studierendement:! het! aantal! studenten,! het! opleidingstype,! het! percentage!
vrouwen!en!het!percentage! studenten!van!het!algemeen! secundair!onderwijs.!Opvallend! is!dat!de!
indicatoren! die! betrekking! hebben! op! de! sociale! achtergrond! van! de! studenten! in! de! opleidingen!
statistisch!niet!relevant!blijken.!

Het! aantal! studenten! en! het! opleidingstype,! de! twee! structurele! kenmerken! van! de! opleiding,!
hebben! dus! een! impact! op! het! studierendement.! Per! honderd! bijkomende! studenten! in! een!
opleiding,!neemt!het!studierendement!van!de!studenten!af!met!1!procentpunt!(b=0,101;!p=0,001).!
Dat!wil!zeggen!dat!het!studiesucces!in!opleidingen!met!een!groot!aantal!studenten!doorgaans!lager!
ligt.!Dit!resultaat!is!tegengesteld!aan!de!resultaten!van!het!onderzoek!van!Titus!(2004).!Ook!verschilt!
het! studierendement! duidelijk! tussen! studenten! van! de! professionele! en! van! de! academische!
bachelors.!Na!controle!voor!individuele!kenmerken!en!voor!de!overige!opleidingskenmerken!ligt!het!
studierendement! van! de! beginnende! studenten! van! professionele! bachelors! 6,9! procentpunten!
hoger!dan!dat!van!eerstejaarsstudenten!van!academische!bachelors!(p=0,002).!Dit!is!consistent!met!
de!resultaten!van!Beekhoven!en!haar!collega’s!(2003).!

In! verband! met! de! kenmerken! van! de! studenten! in! de! opleiding! heeft! enkel! het! percentage!
vrouwelijke! studenten! en! het! percentage! studenten! van! het! ASO! een! invloed! op! het!
studierendement.!In!tegenstelling!tot!de!resultaten!van!Beekhoven!en!collega’s!(2003)!blijkt!dat!het!
percentage!vrouwelijke! studenten!negatief!gerelateerd! is!aan!het! studierendement!van!studenten.!
Studenten!van!opleidingen!waarvan!het!percentage!vrouwen!20!procentpunten!hoger!ligt!dan!in!de!
gemiddelde! opleiding,! hebben! een! studierendement! dat! 1,4! procentpunten! lager! ligt! (b=:0,689;!
p=0,007).!Mogelijk! vereisen! deze! ‘vrouwelijke’! opleidingen! vaardigheden! van! eerstejaarsstudenten!
die! in!de!meer! ‘mannelijke’!opleidingen!niet!vereist!worden.!Ten!slotte!heeft!het!percentage!ASO:
studenten! de! grootste! impact! van! de! opleidingskenmerken! op! het! studiesucces.! Naarmate! een!
opleiding!meer! studenten! van! het! algemeen! secundair! onderwijs! aantrekt,! hebben! studenten! een!
lager!studierendement!(b=2,580;!p<0,001).!Mogelijk!stellen!de!opleidingen!met!meer!studenten!van!
het!ASO!hogere!eisen!aan!hun!studenten!waardoor!het!gemiddeld!studierendement!er!lager!ligt.!

3.3 De'overeenkomst'tussen'kenmerken'van'de'studenten'en'van'
de'kenmerken'van'de'andere'studenten'in'de'opleiding'

In!het!vierde!model!toetsen!we!de!hypothese!dat!studenten!die!bij!de!studentenpopulatie!van!hun!
opleiding! passen! een! hoger! studierendement! hebben! dan! studenten! die! een! andere! achtergrond!
hebben!dan!de!meeste! studenten! in!de!opleiding.!Voor!dit!model!bouwen!we!voort!op!het!vorige!
model,! en! voegen! we! interactietermen! tussen! de! individuele! en! de! overeenkomstige!
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opleidingskenmerken! toe! (cross:levelinteracties):! het! ontvangen! van! een! studietoelage! met! het!
percentage! studenten! met! een! studietoelage,! het! opleidingsniveau! van! de! moeder! met! het!
percentage!studenten!met!een!hoogopgeleide!moeder,!deelname!aan!het!deeltijds!kunstonderwijs!
met!het!percentage!studenten!dat!DKO!gevolgd!heeft,!het!hebben!van!een!vreemde!afkomst!met!het!
percentage! studenten! van! vreemde! afkomst,! schoolse! vordering! met! het! percentage!
normaalgevorderde! studenten! en! de! onderwijsvorm! van! afstuderen! en! het! percentage! studenten!
van! het! algemeen! secundair! onderwijs! (zie! tabel! 5).! De! deviantie! van! het!model! laat! zien! dat! het!
nieuw!model!beter!past!dan!het!vorige!model!(404.765!vs.!404.548;!p<0,001).!We!merken!dat!vooral!
de!individuele!variantie!is!afgenomen!tussen!Model!3!en!Model!4!(van!995!tot!990).!Het!nieuw!model!
verklaart!21,7!procent!van!de!totale!variantie!in!studierendement.!

Het! toevoegen! van! de! cross:levelinteracties! (interacties! tussen! variabelen! op! het! individuele! en!
het! opleidingsniveau)! verandert!weinig! aan! de! parameters! van! de! individuele! kenmerken.!Ook! de!
structurele!kenmerken!van!de!opleiding!en!het!percentage!vrouwen!hebben!in!het!model!een!zeer!
gelijkaardige!invloed!als!in!het!vorige!model.!We!zien!dat!wanneer!we!rekening!houden!met!de!cross:
levelinteracties!een!aantal!bijkomende!kenmerken!van!de!groepssamenstelling!op!het!niveau!van!de!
opleiding!een!invloed!hebben!op!het!studierendement!van!studenten.!!

In!een!opleiding!met!meer!studenten!met!een!studietoelage! ligt!het!studierendement! lager! (b=:
1,944;!p=0,035).!Dit!effect!verschilt!niet!tussen!studenten!die!ook!zelf!een!toelage!hebben!gekregen!
en!studenten!zonder!studietoelage! (b=:0,083;!p=0,877).3!Hier!krijgen!we!dus!een!eerste!aanwijzing!
dat!de!sociale!achtergrondcompositie!een!rol!kan!spelen!in!studiesucces.!!

Meer! nog,! in! dit! model! blijken! ook! het! opleidingsniveau! van! de! moeder! evenals! de! etnische!
herkomst! op! het! niveau! van! de! opleiding! van! potentieel! belang! voor! het! studiesucces,! zij! het!
gedifferentieerd! naar! de! individuele! kenmerken! (cross:levelinteractie).! Het! percentage! studenten!
met!een!hoogopgeleide!moeder!in!de!opleiding!geeft!een!positieve!effectparameter!voor!studenten!
die! zelf! een! hoogopgeleide! moeder! hebben! (0,453,! dit! hoofdeffect! is! evenwel! niet! statistisch!
significant),! maar! niet! of! eerder! een! negatieve! invloed! voor! studenten! met! een! lager! of!
laaggeschoolde! moeder! (interactie! met! individuele! achtergrond! is! wel! significant:! afwijking! ten!
aanzien!van!de! studenten!met!hooggeschoolde!moeder! is! respectievelijk!b=:0,731;!p=0,003!en!b=:
0,899;!p=0,013).!Op!dit!vlak! lijkt!sprake!te!zijn!van!meer!kansen!op!studiesucces!voor!studenten! in!
een!opleiding!met!meer!studenten!met!een!gelijkaardige!achtergrond,!wat!aansluit!bij!de!hypothese!
dat! studenten! zich! dan! beter! thuis! voelen! in! hun! opleiding.! Het! percentage! studenten! met! een!
vreemde! afkomst! geeft! evenmin! een! statistische! significant! hoofdeffect,! maar! opnieuw! wel! een!
significant!interactie:effect:!de!effectparameter!is!positief!voor!autochtone!studenten!(b=1,122;!met!
p=0,107! evenwel! niet! statistisch! significant)! maar! is! dat! duidelijk! niet! voor! studenten! met! een!
vreemde!afkomst! (het!verschil! ten!aanzien!van!autochtone!studenten! is:!b=:1,281;!p=0,009).! In!dit!
geval! lijkt! een! overeenkomst! op! het! vlak! van! achtergrond! met! medestudenten! dan! weer! niet!
bevorderlijk!voor!het!studiesucces.!
De! compositie! van! de! studenten! op! het! vlak! van! de! voorgaande! onderwijsloopbaan! (schoolse!

vordering,! onderwijsvorm)! blijkt! eveneens! van! belang,! eveneens! afhankelijk! van! de! individuele!
kenmerken.!Het!aandeel!normaalvorderende!leerlingen!blijkt!positief,!maar!enkel!voor!de!studenten!
zonder! schoolse! vertraging.! Studenten! zonder! schoolse! vertraging! ‘renderen’! bijgevolg! beter! in!
opleidingen!met!veel!studenten!zonder!schoolse!vertraging!dan!in!opleidingen!met!weinig!studenten!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!! Het!effect!van!het!percentage!studenten!met!een!studietoelage!is!voor!studenten!die!zelf!ook!een!studietoelage!kregen!

evenwel!alleen!significant! in!een!model!waarin!ook!met!de!andere!cross:levelinteracties!rekening!gehouden!wordt.! In!
een!model!waar!alleen!de!interactie!tussen!het!percentage!studenten!met!een!studietoelage!en!het!ontvangen!van!een!
studietoelage!toegevoegd!is,!komt!het!negatief!effect!van!dit!opleidingskenmerk!voor!het!studierendement!enkel!voor!
bij!de!studenten!zonder!studietoelage.!
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zonder! schoolse! achterstand.! Het! omgekeerde! geldt! evenwel! niet! voor! studenten! met! schoolse!
vertraging.!Daarmee!wordt!de!hypothese!dat!studenten!die!passen!bij!de!andere!studenten!van!de!
opleiding!een!beter!studierendement!hebben,!gedeeltelijk!ondersteund.!

Verder!blijkt!dat!het!negatief!effect! voor!het! studierendement!dat!we! reeds! in!model!3!vonden!
voor! het! aandeel! studenten! van! het! algemeen! secundair! onderwijs! het! meest! negatief! is! voor!
studenten! van! het! KSO! (b=:2,229;! p<0,001)! en! het! TSO! (b=:1,609;! p<0,001).! Studenten! van! het!
algemeen! secundair! onderwijs! doen! het! niet! beter! in! opleidingen! waarin! een! hoger! aandeel!
studenten! van! het! ASO! aanwezig! is,! integendeel.! Zoals! bij! model! 3! reeds! gesuggereerd,! wijst! het!
aandeel!ASO:leerlingen!in!een!opleiding!mogelijk!op!de!veeleisendheid!of!moeilijkheidsgraad!van!een!
opleiding.! In! meer! uitdagende! opleidingen! hebben! studenten! het! bijgevolg! moeilijker.! De! cross:
levelinteractie!laat!bijkomend!zien!dat!voor!studenten!van!het!KSO!of!TSO!het!verschil!tussen!minder!
veeleisende!en!meer!uitdagende!opleidingen!groter! is,!mogelijk!omdat! zij!minder!goed!voorbereid!
zijn!op!het!hele!spectrum!aan!hogere!studies!dan!studenten!van!het!ASO.!

3.4 Verschillen'tussen'de'studenten'van'de'academische'en'van'
de'professionele'bachelors'

Tot! slot! onderzoeken! we! of! de! gevonden! effecten! van!Model! 4! verschillen! tussen! studenten! van!
academische!en!professionele!bachelors.!We!gingen!er! in!de!voorgaande!modellen! immers!van!uit!
dat!het! studierendement!van! studenten!van!academische!bachelors!en!professionele!bachelors!op!
dezelfde!manier!beïnvloed!wordt!door!de!individuele!kenmerken,!de!kenmerken!van!de!opleiding!en!
de!interacties!tussen!individuele!kenmerken!en!de!kenmerken!van!de!opleiding.!Hier!gaan!we!na!of!
deze!effecten!systematisch!verschillen!tussen!de!academische!en!professionele!bachelors.!

In!het!vijfde!model!wordt!elke!effectparameter!dubbel!geschat:!één!keer!voor!de!studenten!van!
academische! bachelors! en! één! keer! voor! de! studenten! van! professionele! bachelors! (tabel! 6).! De!
deviantie!van!het!model!toont!aan!dat!het!nieuwe!model!beter!bij!de!geobserveerde!gegevens!past!
dan! het! vorige! model! (404.266! vs.! 404.515;! p<0,001).! Het! model! verklaart! 22,4! procent! van! de!
variantie.!De!variantie!is!op!beide!niveaus!gedaald!vergeleken!met!Model!4.!

Ook! in! dit! model! is! het! gemiddeld! studierendement! van! de! referentieleerling! in! een! identiek!
samengestelde! opleiding! hoger! in! de! professionele! bachelors! dan! in! de! academische! bachelors!
(b=9,432;! p=0,001).! De! individuele! kenmerken! hebben! in! de! meeste! gevallen! in! beide! types!
opleidingen!een!gelijkaardige!invloed,!en!bevestigen!dan!ook!de!effecten!die!we!in!de!gezamenlijke!
modellen!tot!dusver!vonden.!Bepaalde!verschillen!zijn!dan!wel!groter!in!het!ene!dan!wel!het!andere!
opleidingstype,! globaal! zijn! er! maar! drie! belangrijke! verschillen! te! noteren.! Zo! komt! het! reeds!
gevonden!negatief! effect! van!een! studietoelage!enkel! voor! in! de! academische!bachelor! (b=:2,039;!
p<0,001),! niet! in! de! professionele! bachelor.! Ten! tweede! komt! in! de! academische! (maar! niet! de!
professionele)!bachelor!naar!voor!dat!studenten!die!hun!hogere!studies!met!vertraging!aanvatten!na!
het!secundair!onderwijs,!daar!relatief!beter!presteren!dan!de!studenten!die!onmiddellijk!aan!hoger!
onderwijs!begonnen!(b=3,255;!p=0,031).!!

Het! derde! verschil! heeft! betrekking! op! de! verschillen! in! studiesucces! naargelang! de! gevolgde!
onderwijsvorm!in!het!secundair!onderwijs.!Die!blijkt!in!de!professionele!bachelor!samen!te!gaan!met!
nog! grotere! verschillen! in! studierendement! dan! in! de! academische! bachelor.! Terwijl! get!
studierendement! van! studenten! van! het! KSO! in! academische! bachelors! 10! procentpunten! lager! is!
dan!van!studenten!van!het!ASO,!bedraagt!dit!verschil!35!procentpunten!in!de!professionele!bachelor!
(b=:25,285;!p<0,001).!Ook!het!verschil! tussen!studenten!van!het!BSO!en!studenten!van!het!ASO! is!
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duidelijk!groter! in!de!professionele!bachelor!dan! in!de!academische!bachelor!(b=:15,328;!p<0,001).!
Het! verschil! tussen! de! academische! en! de! professionele! bachelor! in! het! verschil! tussen! studenten!
van!het!TSO!en!van!het!ASO!is!minder!groot!(b=:6,414;!p<0,001).!Terwijl!studenten!van!het!KSO!na!de!
studenten! van! het! ASO! het! hoogste! studierendement! hebben! in! de! academische! bachelors! (b=:
10,061;! p<0,001),! zien! we! dat! in! de! professionele! bachelor! studenten! van! het! TSO! het! tweede!
hoogste!studierendement!hebben!(b=:21,254;!p<0,001).!!
Op!het!vlak!van!de!effecten!van!de!samenstelling!van!de!studentengroep!in!een!opleiding!zijn!meer!

verschillen! te! noteren! tussen! beide! types! opleidingen,!waarbij! tot! dusver! gevonden! effecten! vaak!
enkel!of!in!het!bijzonder!in!één!van!beide!types!teruggevonden!worden.!Het!negatief!effect!van!het!
aantal!studenten!in!de!opleiding!is!alleen!in!de!academische!bachelors!aanwezig!(b=:0,188;!p<0,001).!
In!de!professionele!bachelors!verdwijnt!dit!effect! (b=+0,146;!p=0,014).!Mogelijk! is!dit!het! resultaat!
van! een! andere! organisatie! van! de! lessen!waardoor! professionele! bachelors!met!meer! studenten!
toch!opgesplitst!worden!in!kleinere!groepen!waardoor!de!integratie!daar!beter!kan!verlopen!dan!in!
academische!bachelors.!Ook!het!percentage!vrouwen!in!de!opleiding!heeft!alleen!in!de!academische!
bachelors!een!negatief!effect!(b=:0,968;!p=0,006;!in!de!professionele!bachelors:!b=:0,163;!p=0,652).!!
Het! percentage! studenten! met! een! studietoelage! heeft! dan! weer! enkel! in! de! professionele!

bachelor! het! reeds! vastgestelde! negatieve! effect! op! het! studierendement.! Studenten! van!
professionele!opleidingen!met!veel!studenten!met!een!zwakkere!financiële!positie!behalen!bijgevolg!
een! lager! studierendement! en! omgekeerd! ligt! het! studierendement! in! opleidingen! met! weinig!
studenten!van! financieel! zwakkere!milieus!hoger.!Anders!dan! in!het! vorige!model,!blijkt!dat!effect!
verschillend! naargelang! of! het! om! een! beursstudent! gaat! of! niet:! voor! studenten! met! een!
studietoelage! is! het! negatief! effect! van! het! aandeel! studenten!met! een! studietoelage! nog! groter!
(bijkomend:!b=:1,979;!p=0,015)!dan!bij!studenten!in!de!professionele!bachelor!zonder!studietoelage!
(b=:3,862;!p=0,005).!Dit!cross:levelinteractie:effect!is!duidelijk!geen!illustratie!van!de!hypothese!dat!
een!match!tussen!individuele!en!geaggregeerde!opleidingskenmerken!kan!bijdragen!tot!studiesucces.!
Mogelijk!heeft!dit!te!wel!maken!met!verschillen!in!studiemotivatie!bij!beursstudenten!naargelang!de!
professionele! opleiding! en! daaruitvolgende! consequenties! voor! hun! studierendement.! Studenten!
met! een! studietoelage! die! kiezen! voor! een!meer! prestigieuze! opleiding! bijvoorbeeld,! zijn!mogelijk!
meer! gemotiveerd! dan! de! beursstudenten! in! een! opleiding! met! veel! studenten! uit! financieel!
zwakkere!milieus!waardoor!ze!daar!een!relatief!hoger!studierendement!behalen.!
Het!hiervoor!gevonden!effect!van!het!percentage!studenten!met!een!vreemde!etnische!herkomst,!

eerder! positief! voor! autochtonen,! maar! eerder! negatief! voor! de! studenten! met! een! vreemde!
etnische! herkomst,! komt! nog! enkel! terug! in! de! academische! bachelor,! niet! in! de! professionele!
bachelor.! Het! aandeel! studenten! dat! deeltijds! kunstonderwijs! volgde! heeft! net! als! voorheen! geen!
impact.! Het! effect! van! opleidingsniveau! van! de!moeder! op! het! niveau! van! de! opleiding! valt! in! dit!
model!helemaal!weg.!
De! eerdere! conclusie! aangaande! de! positieve! impact! van! het! aandeel! normaalvorderende!

studenten!in!een!opleiding,!voor!normaalvorderende!studenten!in!het!bijzonder,!blijft!overeind!voor!
met! name! de! academische! bachelor.! In! de! academische! bachelor! presteren! studenten! zonder!
schoolse! vertraging!beter! in! opleidingen!met! een!hoger!percentage!normaalgevorderde! studenten!
(b=3,801;! p=0,003)! terwijl! voor! studenten! met! schoolse! vertraging! de! invloed! van! deze!
contextvariabele!beperkt!is.!In!de!professionele!bachelor!daarentegen!doen!studenten!met!meer!dan!
1!jaar! schoolse! vertraging! het! beter! wanneer! het! aandeel! normaalgevorderde! studenten! minder!
groot! is! (b=:2,776! (=:1,294:1,482);! p=0,028).! Beide! vaststellingen! zijn! in! lijn!met! de! hypothese! dat!
een! zekere! match! tussen! de! individuele! student! en! de! medestudenten! het! studiesucces! kan!
verhogen.!
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'Tabel'6:'De' coëfficiënten'van'de'multilevelanalyse'van'de'verschillen' tussen'de'academische'en'
professionele'bachelor!

''
Academische'
bachelor'(1)'

Professionele'
bachelor'(2)'

Verschil' (2)' Y'
(1)'

Kenmerken'student' !! !! !! !! !! !!
Intercept! 78,470! ***! 87,902! ***! 9,432! ***!
Man! :5,470! ***! :9,993! ***! :4,523! ***!
Opgenomen!studiepunten! 0,988! ***! 1,134! ***! 0,146! **!
Studietoelage!ontvangen! :2,039! **! :0,628! !! 1,411! !!
Opleidingsniveau!moeder!(vs.!hoger!onderwijs)! !! !! !! !! !! !!
!!Lager!dan!hoger!secundair! :7,764! ***! :6,387! ***! 1,377! !!
!!Hoger!secundair! :4,797! ***! :2,440! *! 2,357! !!
!!Onbekend! :14,440! ***! :6,589! *! 7,851! *!
Deelname!deeltijds!kunstonderwijs! 6,535! ***! 5,539! ***! :0,996! !!
Vreemde!afkomst! :8,193! ***! :9,907! ***! :1,714! !!
Vertraging!opgelopen!in!secundair!onderwijs!(vs.!geen!vertraging)! !! !! !! !! !! !!
!!1!jaar!vertraging! :16,203! ***! :10,075! ***! 6,128! ***!
!!Meer!dan!1!jaar!vertraging! :18,299! ***! :18,507! ***! :0,208! !!
Vertraging!in!de!overgang!naar!hoger!onderwijs! 3,255! *! :0,667! !! :3,922! *!
Onderwijsvorm!(vs.!algemeen!secundair!onderwijs)! !! !! !! !! !! !!
!!Kunstsecundair!onderwijs! :10,061! ***! :35,346! ***! :25,285! ***!
!!Technisch!secundair!onderwijs! :14,840! ***! :21,254! ***! :6,414! ***!
!!Beroepssecundair!onderwijs! :25,078! ***! :40,406! ***! :15,328! ***!
Kenmerken'opleiding' !! !! !! !! !! !!
Aantal!studenten!(x!10)! :0,188! ***! :0,042! !! 0,146! *!
Percentage!vrouwen!(x!10)! :0,968! **! :0,163! !! 0,805! !!
Percentage!studenten!met!studietoelage!(x!10)! :1,358! !! :3,862! **! :2,504! !!
Percentage!studenten!met!hoogopgeleide!moeder!(x!10)! 0,780! !! :2,029! !! :2,809! !!
Percentage! studenten!dat! in!deeltijds!kunstonderwijs!was! ingeschreven!
(x!10)! 1,035! !! :0,475! !! :1,510! !!
Percentage!studenten!van!vreemde!afkomst!(x!10)! 1,738! !! 0,519! !! :1,219! !!
Percentage!normaalgevorderde!studenten!(x!10)! 4,414! ***! :1,294! !! :5,708! ***!
Percentage!studenten!van!het!algemeen!secundair!onderwijs!(x!10)! :1,955! **! :0,344! !! 1,611! !!
CrossYlevelinteracties' !! !! !! !! !! !!
Studietoelage! ontvangen! x! percentage! studenten! met! studietoelage! (x!
10)! 1,288! !! :1,979! *! :3,267! *!
Opleidingsniveau!moeder!(vs.!hoger!onderwijs)!x!percentage!studenten!met!hoogopgeleide!moeder!(x!10)!
!!Lager!dan!hoger!secundair!onderwijs! :0,530! !! :0,227! !! 0,303! !!
!!Hoger!secundair!onderwijs! :0,031! !! 0,151! !! 0,182! !!
!!Onbekend! 3,161! !! 1,377! !! :1,784! !!
Deelname!deeltijds!kunstonderwijs!x!percentage!studenten!in!DKO!(x!10)! :0,104! !! 2,414! !! 2,518! !!
Vreemde!afkomst!x!percentage!studenten!van!vreemde!afkomst!(x!10)! :2,950! ***! 0,027! !! 2,977! **!
Vertraging!opgelopen!in!secundair!onderwijs!(vs.!geen!vertraging)!x!percentage!normaalgevorderde!studenten!(x!10)!
!!1!jaar!vertraging! :2,635! ***! :0,840! !! 1,795! !!
!!Meer!dan!1!jaar!vertraging! :3,801! **! :1,482! !! 2,319! !!
Onderwijsvorm!(vs.!algemeen!secundair!onderwijs)!x!percentage!studenten!van!het!ASO!(x!10)!
!!Kunstsecundair!onderwijs! :4,450! ***! :6,933! ***! :2,483! !!
!!Technisch!secundair!onderwijs! :2,799! ***! :2,556! ***! 0,243! !!
!!Beroepssecundair!onderwijs! :1,348! !! :2,399! **! :1,051! !!
Variantiecomponenten°' !! !! !! !! !! !!
Variantie!studenten! 985,951! !! !! !! !! !!
Variantie!opleidingen! 38,517! !! !! !! !! !!
Verklaarde!variantie! 22,4%! !! !! !! !! !!
Deviantie°°' 404266! ***! !! !! !! !!
*:! p<0,05;! **:p<0,01;! ***:! p≤0,001;! °:! variantie! studenten! nulmodel! =! 1256,087,! variantie! opleidingen!
nulmodel!=!63,599;!°°:!deviantie!nulmodel!=!414.500!
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De!conclusies!met!betrekking! tot!de!groepssamenstelling!op!het!vlak!van!de!onderwijsvorm! in!het!
secundair! onderwijs! blijven! eveneens! overeind,! ditmaal! voor! beide! opleidingstypes.! Een! groter!
aandeel!studenten!uit!het!ASO!gaat!globaal!samen!met!een!lager!studierendement,!in!het!bijzonder!
voor!studenten!uit!het!KSO!en!TSO.!Het!belangrijkste!verschil!met!het!voorgaande!model! is!dat!die!
negatieve!impact!niet!statistisch!significant!blijft!voor!de!groep!studenten!met!een!ASO:diploma!die!
kiest!voor!een!professionele!bacheloropleiding!(b=:0,344;!p=0,670).!Mogelijk!is!de!moeilijkheidsgraad!
van! de! opleiding! voor! de! groep! studenten! die! van! het! ASO! is! afgestudeerd! en! een! professionele!
bachelor! begint! minder! relevant! voor! hun! studierendement! omdat! afgestudeerden! van! het! ASO!
goed!geïnformeerd!zijn!over!het!hoger!onderwijs!en!goed!voorbereid!om!een!professionele!bachelor!
aan! te! vatten.! In! de! overige! onderwijsvormen! is! er! geen! verschil! tussen! academische! en!
professionele!bachelors!in!het!effect!van!het!percentage!studenten!van!het!ASO.!Afgestudeerden!van!
het!KSO!worden!in!beide!types!opleidingen!het!sterkst!beïnvloed!door!het!percentage!studenten!van!
het! ASO! (b=:6,405(=:1,955:4,450);! p<0,001! in! academische! bachelors! en! b=:7,277(=:0,344:6,933);!
p<0,001!in!professionele!bachelors).!Studenten!van!het!KSO,!van!het!TSO!en!van!het!BSO!hebben!in!
beide!types!opleidingen!een!lager!studierendement!als!er!meer!studenten!van!het!ASO!aanwezig!zijn!
dan!in!de!gemiddelde!opleiding.!
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Hoofdstuk'4 Samenvatting'van'de'resultaten'en'
conclusie'

Met!de! afwezigheid! van! oriëntatie:! en! toelatingsproeven! in! het! overgrote! gedeelte! van! zijn! hoger!
onderwijs,! kiest! Vlaanderen! voor! een! uitgesproken! open! en! vrij! toegankelijk! tertiair!
onderwijssysteem.!Niettemin!blijven!persistente!ongelijkheden!ons!onderwijssysteem!parten!spelen.!
Waar! we! in! het! vorige! rapport! (Glorieux,! Laurijssen! &! Sobczyk,! 2014)! de! problematiek! rond! de!
toegang!tot!het!hoger!onderwijs!hebben!geanalyseerd,!trachten!we!met!dit!huidige!onderzoek!meer!
kennis!te!verschaffen!over!de!studievoortgang!bij!eerstejaarsstudenten.!Hierbij!is!de!doelstelling!om!
via! multilevelanalyse! na! te! gaan! in! welke! mate! individuele! kenmerken! en! kenmerken! van! de!
opleiding!het!studierendement!van!eerstejaarsstudenten!beïnvloeden.!Bijkomend!onderzochten!we!
de!hypothese!dat!studenten!die!beter!in!een!bepaalde!opleiding!‘passen’!een!beter!studierendement!
hebben!dan!studenten!die!minder!thuis!horen!in!de!opleiding.!!
Met! behulp! van! de! administratieve! gegevens! van! het! Departement! Onderwijs! van! de! Vlaamse!

Gemeenschap! was! het! mogelijk! om! de! studievoortgang! van! 41.515! eerstejaarsstudenten! die! hun!
diploma! van! secundair! onderwijs! verwierven! in! het! schooljaar! 2007:2008,! verdeeld! over! 118!
academische!en!99!professionele!bachelors!binnen!het!Vlaamse!hoger!onderwijs!in!kaart!te!brengen!
(observatie! van! start! in! hoger! onderwijs! tijdens! academiejaren! 2008:2009! tot! 2011:2012).! Bij! de!
afbakening! van! deze! populatie! en! de! constructie! van! de! variabelen! werd! binnen! dit! onderzoek!
gebruik! gemaakt! van! de! definities! die! ook! door! het!Ministerie! van!Onderwijs! en! Vorming!worden!
gehanteerd.! Ook! wij! preciseren! de! populatie! eerstejaarsstudenten! naar! generatiestudenten!
(studenten! die! zich! voor! het! eerst! inschrijven!met! een! diplomacontract! voor! een! professioneel! of!
academisch! gerichte! bachelor! in! het! Vlaams! hoger! onderwijs! en! op! 1! februari! van! het! lopende!
academiejaar!nog!ingeschreven!zijn)!en!definieerden!het!studierendement!als!‘het!aantal!verworven!
studiepunten! in! verhouding! met! het! aantal! opgenomen! studiepunten’.! Tijdens! deze!
operationalisering! was! het! noodzakelijk! om! voor! elke! student! een! hoofdopleiding! te! bepalen.!
Aangezien!niet!alle!studenten!zich!doorheen!hun!eerste!academiejaar!beperken!tot!één!inschrijving,!
moest! dit!met! de!nodige! voorzichtigheid!worden!benaderd.!Wij! houden!dan!ook! rekening!met! de!
potentieel!opgenomen!flexibiliteit!binnen!het!Vlaamse!tertiaire!traject,!inclusief!herhaaldelijke!in:!en!
uitschrijvingen,!stopzetting!van!de!studies,!en!het!volgen!van!meerdere!opleidingen.!!
De! belangrijkste! resultaten!met! betrekking! tot! de! individuele! en! opleidingsgebonden! kenmerken!

die!verband!blijken!te!houden!met!het!studierendement,!eveneens!geïllustreerd!in!tabel!7,!willen!wij!
in!dit!voorlaatste!hoofdstuk!kort!toelichten.!
' '
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Tabel'7:'Overzicht'van'de'bestudeerde'verbanden'en'de'resultaten!!
'' Samenhang'
'' Academische'bachelor' Professionele'bachelor'
Gemiddeld'studierendement' Y' +'
Kenmerken'student' !! !!
Man! :! ::!
Opgenomen!studiepunten! +! ++!
Studietoelage!ontvangen! :! !!
Opleidingsniveau!moeder! +! +!
Deelname!deeltijds!kunstonderwijs! +! +!
Vreemde!afkomst! :! :!
Vertraging!opgelopen!in!secundair!onderwijs! ::! :!
Vertraging!in!de!overgang!naar!hoger!onderwijs! +! !!
Onderwijsvorm!niet!algemeen!secundair!onderwijs! !!
!!Kunstsecundair!onderwijs! :! :::::!
!!Technisch!secundair!onderwijs! ::! :::!
!!Beroepssecundair!onderwijs! ::::! ::::::!
Kenmerken'opleiding' !! !!
Aantal!studenten! :! !!
Percentage!vrouwen! :! !!
Percentage!studenten!met!studietoelage! !! !!
!!voor!student!zonder!studietoelage! !! :!
!!voor!student!met!studietoelage! !! ::!
Percentage!studenten!met!hoogopgeleide!moeder! !! !!
!!voor!student!met!hoogopgeleide!moeder! !! !!
!!voor!student!met!laagopgeleide!moeder! !! !!
Percentage!studenten!dat!in!deeltijds!kunstonderwijs!was!ingeschreven!
!!voor!student!die!niet!aan!DKO!participeerde! !! !!
!!voor!student!die!aan!DKO!participeerde! !! !!
Percentage!studenten!van!vreemde!afkomst! !! !!
!!voor!student!zonder!vreemde!afkomst! !! !!
!!voor!student!met!vreemde!afkomst! !! !!
Percentage!normaalgevorderde!studenten! !! !!
!!voor!student!zonder!schoolse!vertraging! +! !!
!!voor!student!met!schoolse!vertraging! !! :!
Percentage!studenten!van!het!algemeen!secundair!onderwijs! !!
!!voor!student!van!het!ASO! :! !!
!!voor!student!van!het!KSO! ::! ::!
!!voor!student!van!het!TSO! ::! ::!
!!voor!student!van!het!BSO! :! :!

!
! !
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4.1 Individuele'kenmerken'

In!de!analyses!blijken!de!individuele!kenmerken!van!de!student!de!grootste!impact!te!hebben!op!het!
behaald! studierendement.! Het! geslacht,! het! aantal! opgenomen! studiepunten,! het! ontvangen! van!
een! studietoelage,! het! opleidingsniveau! van! de! moeder,! een! deelname! aan! het! deeltijds!
kunstonderwijs,!een!vreemde!herkomst,!de!opgelopen!vertraging! in!het!secundair!onderwijs!en!de!
onderwijsvorm!van!afstuderen!van!het!secundair!onderwijs!vertoonden!in!onze!analysemodellen!de!
verwachte!samenhang!met!het!studierendement!in!het!eerste!jaar!hoger!onderwijs!(tabel!7).!Na!het!
behalen!van! je! secundair!diploma!niet!onmiddellijk!aan! tertiaire! studies!beginnen! (en!de!overgang!
naar!hoger!onderwijs!dus!met!vertraging!te!maken)!vertoonde!daarentegen!geen!negatief!verband!
met!het!studierendement.!Concreet!vonden!we!het!hoogste!studierendement!voor!een!vrouwelijke!
student! die! meer! studiepunten! heeft! opgenomen,! geen! studietoelage! heeft! ontvangen,! een!
hoogopgeleide!moeder!heeft,! deelgenomen!heeft! aan!het!deeltijds! kunstonderwijs,! geen! vreemde!
afkomst! heeft,! geen! vertraging! heeft! opgelopen! in! het! secundair! onderwijs! en! van! het! algemeen!
secundair!onderwijs!is!afgestudeerd.!!

Van!al!deze!individuele!kenmerken!zorgen!de!onderwijsvorm!in!het!secundair!onderwijs,!de!mate!
van!opgelopen!schoolvertraging!in!het!secundair!onderwijs,!en!de!etnische!en!sociale!herkomst!van!
de!student,!in!die!volgorde,!voor!de!grootste!verschillen!in!studierendement!in!het!eerste!jaar!hoger!
onderwijs.! Ten! eerste! is! er! de! sterke! impact! van! de! onderwijsvorm! in! het! secundair! onderwijs,!
waarbij! studenten! die! een! diploma! secundair! onderwijs! behaalden! in! het! algemeen! secundair!
onderwijs! (ASO)! een! beduidend! voordeel! hebben! op! de! andere! studenten.! Dit! is! niet! geheel!
onlogisch!aangezien!het!de!onderwijsvorm!is!die!leerlingen!het!best!voorbereidt!op!hoger!onderwijs.!
We! dienen! ons! hierbij! niettemin! de! vraag! te! stellen! of! de! ondersteuning! en! begeleiding! van!
leerlingen! uit! opleidingen! die! minder! goed! voorbereiden! op! hoger! onderwijs! wel! voldoende! is!
uitgebouwd,!om!ook!hen!een!realistische!kans!te!geven!op!een!succesvolle!tertiaire!opleiding.!
Ten! tweede! blijkt! de! mate! van! schoolvertraging! opgelopen! tijdens! de! voorafgaandelijke!

schoolloopbanen! (gemeten! als! de! leeftijd! bij! het! behalen! van! het! diploma! secundair! onderwijs,!
afhankelijk! van! de! onderwijsvorm)! een! belangrijke! verklarende! factor! in! het! studiesucces! van!
eerstejaarsstudenten! aan! het! hoger! onderwijs.! Meer! dan! waarschijnlijk! reflecteert! de!
leeftijdsvertraging! in! vele! gevallen! dan! ook! een! combinatie! van! vaardigheden,! capaciteiten! en!
algemene!studiemotivatie,!die!ook!het!studierendement!in!het!hoger!onderwijs!beïnvloedt.!

De! verschillende! indicatoren! van! de! sociale! achtergrond! van! de! student! wijzen! allemaal! in!
dezelfde!richting!en!bevestigen!dat!studenten!uit!zwakkere!sociaal:economische!en!culturele!milieus!
het! minder! goed! doen! in! het! eerste! jaar! hoger! onderwijs.! Zowel! de! etnische! herkomst,! het!
opleidingsniveau!van!de!moeder,!het!verkrijgen!van!een!studietoelage!komen!in!de!analyse!naar!voor!
als! invloedrijk,! ondanks! dat! rekening! wordt! gehouden! met! de! reeds! sterke! selecties! op! die!
achtergrond! die! plaatsvonden! in! de! loop! van! de! voorafgaandelijke! onderwijsloopbaan!
(onderwijsvorm,!:vertraging,!overgang!naar!hoger!onderwijs).!Een!naar!ons!weten!nieuwe!indicator!
voor! het! cultureel! kapitaal! van! het! gezin! waarin! studenten! opgroeien,! die! op! basis! van! de!
administratieve! databronnen! geconstrueerd! kan! worden,! te! weten! deelname! aan! het! deeltijds!
kunstonderwijs! tijdens!het! laatste! jaar!secundair!onderwijs!van! leerlingen,!bleek!eveneens!nog!een!
bijkomend! deel! van! de! variantie! in! studiesucces! in! het! eerste! jaar! hoger! onderwijs! te! kunnen!
verklaren.!Het!lijkt!weinig!waarschijnlijk!dat!de!betere!slaagkansen!van!leerlingen!die!participeerden!
aan! deeltijds! kunstonderwijs! kunnen! worden! toegeschreven! aan! die! participatie.! Het! gevonden!
verband! heeft!minstens! evenveel! te!maken!met! de! sterkere! culturele! bagage! die! kinderen! uit! de!
middenklasse!van!thuis!uit!meekrijgen,!en!dus!hun!sterkere!uitgangspositie.!!
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De!invloed!van!sommige!individuele!kenmerken!verschilt!enigszins!in!grootte!tussen!de!twee!types!
opleidingen.! Zo! zijn! de! verschillen! in! het! studierendement! naargelang! geslacht! en! het! aantal!
opgenomen!studiepunten!groter!in!de!professionele!bachelor.!De!gevolgde!onderwijsvorm!heeft!een!
nog! sterkere! invloed! op! het! studierendement! van! studenten! in! professionele! bachelors! dan! in!
academische!bachelors.!Terwijl!de!negatieve!invloed!van!een!opgelopen!schoolse!vertraging!sterker!
is!bij!studenten!van!de!academische!bachelor.!

De! individuele! kenmerken! zijn! bovendien! niet! alleen! belangrijk! omwille! van! hun! rechtstreekse!
invloed! op! het! studierendement! dat! wordt! behaald! in! het! eerste! jaar! hoger! onderwijs,!maar! ook!
omdat! sommige! individuele! kenmerken! de! impact! van! bepaalde! opleidingskenmerken!modereren!
(zie!verder!in!punt!3).!
!

4.2 Opleidingskenmerken'

Naast!de!aangehaalde! individuele!kenmerken!hebben!ook!heel!wat!kenmerken!van!de!opleidingen!
een! invloed! op! het! individuele! studiesucces! in! het! eerste! jaar! hoger! onderwijs.! Samen! kunnen! de!
door!ons!onderzochte!kenmerken!van!de!opleidingen!de!helft!van!de!variantie! in!studierendement!
op!het!niveau!van!de!opleidingen!verklaren.!

Het!studierendement!blijkt!duidelijk!te!verschillen!tussen!academische!en!professionele!bachelors.!
In! professionele! bachelors! is! het! gemiddeld! studierendement! in! het! eerste! jaar! groter! dan! in!
academische! bachelors,! voor! een! “vergelijkbare”! student! in! een! “vergelijkbare”! opleiding.! Hierbij!
kunnen!verscheidene!mechanismen,!die!net!de!eigenheid!van!deze!onderwijsvormen!bepalen,!aan!
de!basis!liggen.!Het!gaat!hier!niet!enkel!om!de!verschillen!op!het!vlak!van!de!hoeveelheid!leerstof,!of!
de!wijze!waarop!de! leerstof! verwerkt!wordt.!Ook!de!manier!waarop!de! leerstof!wordt! aangeleerd!
speelt! een! rol.! Meer! verplichte! lesmomenten! in! de! professionele! bachelors,! vaak! ook! in! kleinere!
groepen,!sluiten!bijvoorbeeld!meer!aan!bij!de! lespraktijk! in!het!secundair!onderwijs,!wat!ertoe!kan!
bijdragen!dat!de!overgang!naar!het!hoger!onderwijs!als!gemakkelijker!ervaren!wordt.!!

Verder!bekeken!we!de!impact!van!de!numerieke!grootte!van!een!opleiding,!en!bleek!een!negatief!
verband! tussen! het! aantal! studenten! dat! een! academische! opleiding! telt! en! het! gemiddeld!
studierendement.!Mogelijk!doordat!de!lespraktijk!bij!grote!groepen!studenten!minder!bevorderlijk!is!
voor!het!studiesucces.!Het! is! in!die!context!ook!opvallend!dat!de!grootte!van!een!opleiding! in!een!
professionele! bachelor! blijkbaar! niet! gerelateerd! is! aan! het! studierendement.! Die! bevinding! zou!
verklaard! kunnen! worden! doordat! studentengroepen! in! dat! type! opleiding! in! de! praktijk! verder!
ingedeeld!worden!in!kleinere!groepen.!Als!dat!het!geval!is,!dan!impliceert!dat!ook!dat!onze!opdeling!
van! alle! mogelijke! studies! in! het! hoger! onderwijs! in! 217! veronderstelde! aparte! of! “homogene”!
opleidingen!(op!basis!van!type!opleiding,!studiedomein!en!hogeronderwijsinstelling)!voor!studenten!
in! een! professionele! bachelor! net! iets! minder! aansluit! bij! hun! onmiddellijke! onderwijservaringen.!
Daarentegen,!kennen!de!professionele!bachelors!naast!het!les!volgen!in!kleinere!groepen!ook!meer!
verplichte! lesmomenten,! wat! de! integratie! en! betrokkenheid! van! de! studenten! verhoogt,! en!
bijgevolg!de!impact!van!de!context!van!de!opleiding!net!belangrijker!zou!maken!voor!het!individueel!
studierendement.!
De! overige! opleidingskenmerken! die! we! bestudeerden,! zijn! alle! samengesteld! op! basis! van! de!

kenmerken!van!de!studentenpopulaties! in!elk!van!de!opleidingen.!Deze!geaggregeerde! indicatoren!
vatten! mogelijke! verschillen! in! opleidingen! die! betrekking! kunnen! hebben! op! de! algemene!
“moeilijkheidsgraad”! of! het! prestige! van! de! opleiding! zelf,! evenals! de! peer! group! kenmerken! die!
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bijdragen! tot! een! bepaald! onderwijsklimaat! waarin! individuele! studenten! zich! meer! of! minder!
kunnen!thuis!voelen.!
Van! deze! geaggregeerde! opleidingskenmerken! blijkt! het! aandeel! studenten! uit! het! ASO! in! een!

opleiding!mee! te! spelen! in! het! studierendement! van! eerstejaarsstudenten,! en! in! de! academische!
bachelors!speelt!ook!het!aandeel!vrouwen!in!de!opleiding!een!rol.!In!beide!gevallen!gaat!het!om!een!
groepscompositie:effect! dat! tegengesteld! is! aan! het! individuele! effect.! Zo! hebben! vrouwen!
gemiddeld! een! hoger! studierendement,! maar! ligt! het! gemiddeld! studierendement! lager! voor!
studenten! in! een! academische! bacheloropleiding! met! een! sterkere! vertegenwoordiging! van!
vrouwen.!Op!dezelfde!wijze!wat!betreft!de!onderwijsvorm:!studenten!uit!het!ASO!hebben!een!hoger!
studierendement,! maar! het! studierendement! van! studenten! neemt! af! naarmate! er! meer!
medestudenten!in!hun!opleiding!een!diploma!secundair!onderwijs!behaalden!in!het!ASO.!!
Het!tegengesteld!effect!op!beide!analyseniveaus!lijkt!misschien!vreemd.!Doorgaans!verwachten!we!

immers!dat!een!gunstige!groepscontext!een!positieve!bijdrage!levert!tot!individueel!functioneren!of!
presteren,!zodanig!dat!ook!zwakkere!studenten!opgetrokken!zouden!kunnen!worden!in!een!sterkere!
groep.!Het!gegeven!dat!we!hier!het!omgekeerde!aantreffen!lijkt!ons!veeleer!aanwijzingen!te!geven!
voor!verschillen! in!moeilijkheidsgraad!van!opleidingen.!We!kunnen!daarbij!denken!aan!opleidingen!
die!meer!of!specifieke!eisen!en!vaardigheden!veronderstellen,!maar!net!zo!goed!kan!het!zijn!dat!de!
specifieke! invulling! van! de! lessen! aangepast! of! afgestemd! wordt! op! de! vaardigheden! van! de!
specifieke! leerlingen! in! de! groep.! Een! docent! die! kan! werken! met! een! (gemiddeld)! sterke!
studentengroep!gaat!in!dat!geval!bijvoorbeeld!meer!verwachten!van!alle!studenten!in!de!groep.!De!
hantering! van! hogere! normen! maakt! het! evenwel! voor! een! individuele! student! in! die! groep!
moeilijker!om!goede!punten!te!behalen.!Opleidingen!met!veel!studenten!uit!het!ASO!zijn!inderdaad!
wellicht! meer! veeleisende! opleidingen;! academische! opleidingen! met! meer! vrouwen! zouden! in!
dezelfde! zin! mogelijk! hogere! normen! vooropstellen! dan! academische! opleidingen! met! weinig!
vrouwen.! We! kunnen! in! elk! geval! besluiten! dat! het! niet! zo! is! dat! opleidingen! die! voornamelijk!
studenten!met!gunstige!achtergrondkenmerken!tellen!ook!automatisch!het!studierendement!van!de!
individuele!student!in!de!opleiding!verbeteren.!

Verder!is!de!afwezigheid!van!een!algemene!impact!van!de!groepscompositie!op!het!niveau!van!de!
opleiding! in! termen! van! de! (diverse! beschikbare! indicatoren! van)! sociale! achtergrond! opvallend.!
Echter,!wanneer!in!een!volgende!analysestap!ook!cross:levelinteracties!werden!opgenomen,!blijkt!de!
sociale!achtergrond!op!het!geaggregeerde!niveau!wel!enige!rol!te!spelen.!!
!

4.3 Fitting&in'in'de'groep?'

Door! de! interactie:effecten! tussen! de! individuele! kenmerken! en! hun! overeenkomstige!
geaggregeerde! opleidingsindicatoren! (cross:levelinteracties)! in! de! analyse! op! te! nemen,!
onderzochten!we!de!hypothese!dat!studenten!beter!presteren!in!een!omgeving!die!hen!vertrouwder!
is,! waarin! ze! in! het! bijzonder! vooral! medestudenten! hebben! waarbij! ze! gemakkelijker! aansluiting!
kunnen!vinden,!op!basis!van!eenzelfde!achtergrond.!!We!spreken!op!dat!vlak!ook!van!“matching”!of!
“passen”!bij!de!groep.!

Een!drietal!kenmerken!van!de!groepssamenstelling!op!het!niveau!van!de!opleiding!die!betrekking!
hebben!op!de!sociale!achtergrond!van!de!studenten!hebben!in!deze!analyse!wel!een!invloed!op!het!
studierendement! van! studenten.! Ten! eerste! blijkt! het! studierendement! lager! in! opleidingen! met!
meer!studenten!met!een!studietoelage.!Hier!hebben!we!een!voorbeeld!van!een!groepscompositie:
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effect! dat! in! dezelfde! richting!werkt! als! het! individuele! effect.! Dit! negatief! effect! van! een! zwakke!
financiële! groepscontext! blijkt! met! name! in! de! professionele! bachelor,! en! meer! nog! voor! de!
studenten!die!zelf!een!studietoelage!ontvingen.!Voor! financieel! zwakke!studenten! lijkt!het!daarom!
allesbehalve! voordelig! om! te! studeren! in! een! opleiding! met! veel! studenten! in! dezelfde! zwakke!
financiële!situatie.!

Ten!tweede!blijkt!ook!de!etnische!herkomst!evenals!het!opleidingsniveau!van!de!moeder!op!het!
niveau!van!de!opleiding!van!potentieel!belang!voor!het!studiesucces,!zij!het!gedifferentieerd!naar!de!
individuele! kenmerken! (cross:levelinteractie).! Het! aandeel! studenten! met! een! vreemde! afkomst!
blijkt! positief! voor! autochtone! studenten! maar! niet! voor! studenten! met! een! vreemde! afkomst!
(bovendien!in!het!bijzonder!in!de!academische!bacheloropleidingen).!Hier!is!dus!evenmin!sprake!van!
een! positieve! uitkomst! wanneer! de! achtergrond! van! de! individuele! student! gelijkt! op! die! van! de!
medestudenten.!Enkel!op!het!vlak!van!de!groepscompositie!qua!opleidingsniveau!van!de!moeder!lijkt!
sprake!te!zijn!van!meer!kansen!op!studiesucces!voor!studenten!in!een!opleiding!met!meer!studenten!
met!een!gelijkaardige!achtergrond,!wat!aansluit!bij!de!hypothese!dat!studenten!zich!dan!beter!thuis!
voelen! in!hun!opleiding.!Het!percentage!studenten!met!een!hoogopgeleide!moeder! in!de!opleiding!
heeft!immers!een!positieve!invloed!op!het!studiesucces!van!studenten,!maar!enkel!indien!zij!zelf!een!
hoogopgeleide! moeder! hebben.! Hoewel! de! groepscompositie:effecten! verschillen! naargelang! de!
individuele!achtergrond,!voor!zowel!de!etnische!herkomst!als!het!opleidingsniveau!van!de!moeder,!
blijken!de!effecten!binnen!elke!groep!apart!beschouwd!evenwel!niet!statistisch!significant.!
De! compositie! van! de! studenten! op! het! vlak! van! de! voorgaande! onderwijsloopbaan! (schoolse!

vordering,!onderwijsvorm)!blijkt!wel!van!belang,!eveneens!afhankelijk!van!de!individuele!kenmerken.!
In! de! academische! bachelor! blijkt! het! aandeel! normaalvorderende! leerlingen! positief,! maar! enkel!
voor! de! normaalvorderende! studenten.! In! de! professionele! bachelor! heeft! het! aandeel!
normaalvorderende!leerlingen!een!negatief!effect!voor!studenten!met!schoolse!vertraging.!In!beide!
gevallen!sluit!de!bevinding!aan!bij!de!hypothese!dat!studenten!die!passen!bij!de!andere!studenten!
van!de!opleiding!een!beter!studierendement!hebben.!Op!het!vlak!van!de!onderwijsvorm!tot!slot,!kan!
eveneens! worden! gesproken! van! een! positief! effect! van! een! zekere! match! tussen! individuele! en!
groepsachtergrond.!Ondanks!dat!studenten!uit!het!ASO!betere!studiekansen!hebben,!bleek!immers!
al!dat!het!net!moeilijker!is!om!goed!te!presteren!in!een!opleiding!met!veel!ASO:studenten.!Dit!laatste!
blijkt!voor!alle!studenten!een!rol!te!spelen,!maar!het!meest!voor!KSO:!en!TSO:studenten,!en!dat!nog!
sterker!in!de!professionele!dan!de!academische!bachelor.!!
Globaal!genomen!is!de!evidentie!voor!de!hypothese!van!beter!studiesucces!bij!een!overeenkomst!

tussen! de! individuele! en! groepskenmerken! eerder! beperkt.! Zeker! wat! betreft! de! sociale!
achtergrondcontext!kunnen!we!de!hypothese!niet!eenduidig!onderschrijven.!Wel!blijkt!het!studeren!
van! een! opleiding! in! het! hoger! onderwijs! waarin! vooral! studenten! met! een! gelijkaardig!
onderwijsloopbaanprofiel! verder! studeren,! relatief! meer! studiesucces! te! garanderen.! De! vraag!
waarom!dit!het!geval!is,!blijft!evenwel!open.!Voelen!de!studenten!zich!beter!in!opleidingen!waarin!de!
studenten!meer!lijken!op!henzelf!of!hebben!we!hier!eigenlijk!een!match!tussen!de!vereisten!van!de!
opleiding!en!de!mogelijkheden!en!motivaties!van!de! studenten!aan!het! licht!gebracht?!Dat! laatste!
lijkt! niet! onwaarschijnlijk! aangezien! het! in! het! bijzonder! de! indicatoren! van! de! voorgaande!
schoolloopbaan! (al! dan! niet! schoolvertraging! en! onderwijsvorm! in! het! secundair! onderwijs)! zijn!
waarvoor!het!“match”!mechanisme!bevestigd!wordt.!!
We!kunnen!concluderen!dat!niet!alleen!het!niveau!van!de!student!belangrijk!is!in!het!verklaren!van!

het!behaald!studierendement,!maar!ook!het!niveau!van!de!opleiding!een!belangrijke! invloed!heeft.!
Bovendien! is! er! sprake! van! interactie! tussen! de! twee! niveaus! bij! het! vormen! van! het!
studierendement.!Door!studierendement!enkel!individueel!te!bestuderen,!verliest!men!dus!heel!wat!
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nuances!over!de!manier!waarop!het!studierendement!van!een!individu!mee!beïnvloed!wordt!door!de!
context!van!de!opleiding.!
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Hoofdstuk'5 Discussie'

5.1 De'bevindingen'van'de'studie'in'perspectief'

Ons! onderzoek! past! binnen! het! domein! van! multilevelstudies! over! studierendement,! waarin! niet!
alleen!met!individuele!kenmerken!van!de!student,!maar!ook!met!kenmerken!van!de!hogeronderwijs:
omgeving!rekening!gehouden!wordt!(bijvoorbeeld!Beekhoven,!De!Jong!&!Van!Hout,!2003;!Oseguera!
&! Rhee,! 2009;! Titus,! 2004;! Van! den! Berg! &! Hofman,! 2005).! Vergeleken! met! voorgaande! studies!
hebben!wij!veel!kenmerken!van!de!studenten!in!de!opleiding!bestudeerd,!al!zijn,!mede!als!gevolg!van!
het!werken!met!administratieve!data,!de!meeste!van!die!kenmerken!geaggregeerd!op!basis!van!de!
kenmerken! van! de! studenten! in! de! opleidingen! eerder! dan! dat! het! om! rechtstreeks! gemeten!
indicatoren! van! de! onderwijscontext! gaat.! Ook! ontbreken! meer! subjectief! individuele! factoren! in!
onze! analyse.! Daarom! ook! dat! de! gevonden! verbanden! met! de! nodige! voorzichtigheid! moeten!
worden! geïnterpreteerd.! In! tegenstelling! tot! de! meeste! studies! hebben! wij! verder! niet! alleen! de!
invloed!van!kenmerken!van!de!student!en!van!de!hogeronderwijsomgeving!bestudeerd,!maar!ook!de!
interactie!tussen!het!individueel!niveau!en!het!niveau!van!de!opleiding!op!studierendement!in!kaart!
gebracht.!Hopelijk!kunnen!de!resultaten!van!ons!onderzoek!nieuwe!studies!naar!deze!interacties!en!
hun!betekenis!stimuleren.!

Een! aantal! resultaten! kunnen! we! vergelijken! met! de! bevindingen! van! eerder! verschenen,!
gelijkaardige!studies.!Zo!vonden!Van!den!Berg!en!Hofman!(2005)!een!negatieve!invloed!van!leeftijd!
op!de! studievoortgang! van!eerstejaarsstudenten!en! vroegen!we!ons! af! in!welke!mate!de! schoolse!
vertraging!en!het!wachten!met!het!beginnen!van!hogere!studies!dit!verband!verklaart.!De!resultaten!
van! ons! onderzoek! tonen! aan! dat,! zoals! Beekhoven! en! collega’s! (2003)! hebben! gevonden,!
beginnende!studenten!die!ouder!zijn! ten!gevolge!van!een!opgelopen!schoolse!vertraging!een! lager!
studierendement! hebben! dan! studenten! zonder! schoolse! achterstand.! Beginnende! studenten! die!
ouder!zijn!omdat!ze!langer!hebben!gewacht!om!aan!hogere!studies!te!beginnen!na!het!behalen!van!
een! diploma! secundair! onderwijs! blijken! in! onze! analyse! echter! geen! lager! studierendement! te!
hebben.!Waarschijnlijk! kan!het!negatief! effect! van! leeftijd!bij! beginnende! studenten!dus! verklaard!
worden!door!de!opgelopen!vertraging!in!het!secundair!onderwijs.!Deze!opgelopen!vertraging!kan!op!
haar!beurt!gezien!worden!als!een!gevolg!van!de!capaciteiten!van!de!student.!Mogelijk!heeft!leeftijd!
geen! invloed! op! het! studierendement! als! er! voldoende! rekening! gehouden! wordt! met! de!
capaciteiten!en!de!motivatie!van!de!student.!We!kunnen!echter!niet!uitsluiten!dat!leeftijd!een!impact!
heeft!op!studievoortgang.!Personen!die!in!een!latere!levensfase!zitten,!kunnen!meer!moeilijkheden!
tijdens! hun! hogere! studies! ondervinden! dan! studenten! die! niet! zo! lang! geleden! het! secundair!
onderwijs!verlaten!hebben.!Deze!groep!behoorde!evenwel!niet!tot!onze!onderzoekspopulatie.!Meer!
onderzoek! is! dus! nodig! om! diepgaandere! conclusies! te! kunnen! trekken! over! de! rol! van! leeftijd! in!
studierendement.!

Voorts! vonden! we! zoals! Beekhoven,! De! Jong! &! Van! Hout! (2003)! een! verschil! in! het!
studierendement! van! professionele! en! academische! opleidingen.! Bovendien! vonden! we! dat! veel!
invloeden!van!de!kenmerken!van!de!student!en!van!de!opleiding!verschillen!tussen!deze!twee!types!
opleidingen.!Dit!structureel!kenmerk!is!dus!nog!belangrijker!dan!uit!vorig!onderzoek!is!gebleken.!Ook!
in!verband!met!het!andere!structurele!kenmerk!van!de!opleiding!dat!we!hebben!onderzocht!–!het!
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aantal!studenten!in!de!opleiding!–!werd!reeds!in!voorgaand!onderzoek!een!verband!gevonden.!Titus!
(2004)!vond!dat!een!hoger!aantal! studenten! in!de! instelling! tot!minder!drop:out! leidt.!Wij! vonden!
daarentegen! een! negatief! effect! op! het! studierendement! in! academische! bachelors.! Het! is! niet!
helemaal!duidelijk!waarom!de!resultaten!tegengesteld!zijn.!Ofwel!kunnen!we!hieruit!concluderen!dat!
de! processen! die! zich! in! hogeronderwijsinstellingen! afspelen! verschillend! zijn! van! deze! van!
opleidingen,!ofwel! is!de!hogeronderwijscontext!voor!beginnende!studenten! in!de!Verenigde!Staten!
te!verschillend!van!deze! in!Vlaanderen!waardoor!de! resultaten!niet! vergelijkbaar! zijn.!Het! zou!ook!
kunnen! liggen!aan!de!bestudeerde!uitkomstvariabele!die!niet!helemaal!dezelfde! is! (het! volhouden!
van!de!studies!vs.!studierendement).!

Ten! slotte! vonden! Beekhoven! en! collega’s! (2003)! een! positief! effect! van! het! percentage!
vrouwelijke! studenten! op! de! studievoortgang! van! Nederlandse! eerstejaarsstudenten.! Uit! onze!
resultaten! blijkt! echter! dat! een! hoog! percentage! vrouwen! de! studievoortgang! van! studenten!
negatief! beïnvloedt.! Nochtans! laten! beide! onderzoeken! zien! dat! vrouwen! een! hoger!
studierendement! hebben.! In! tegenstelling! tot! wat! in! Nederland! gevonden! werd,! lijkt! er! in! de!
Vlaamse!opleidingen!dus!geen!positieve!invloed!te!zijn!van!het!percentage!vrouwelijke!studenten!op!
het!studierendement.!De!Vlaamse!context!kan!op!dat!vlak!mogelijk!verschillen!van!de!Nederlandse!
context.!Dit!verschil!in!resultaten!leidt!in!ieder!geval!wel!tot!de!vraag!waarom!dit!het!geval!is.!

Zoals! elk! onderzoek! heeft! ook! onze! studie! sterktes! en! zwaktes.! De! discussiepunten! die! in! acht!
moeten! worden! genomen! bij! de! interpretatie! van! de! bevindingen! van! ons! onderzoek! zijn:! de!
onderzoekspopulatie,!het!aantal!observaties!en!de!bestudeerde!kenmerken.!!

De!onderzoekspopulatie!bestaat!uit!alle!Vlaamse!generatiestudenten! tussen!academiejaar!2008:
2009!en!2011:2012!die!hun!diploma!secundair!onderwijs!in!schooljaar!2007:2008!hebben!behaald!en!
alle! opleidingen! waarin! deze! studenten! zich! hebben! ingeschreven.! Het! voordeel! van! het! kunnen!
werken!met!deze!populatiegegevens!in!plaats!van!met!data!afkomstig!van!een!steekproef!is!dat!we!
met! dit! onderzoek! de! eigenlijke! verbanden! van! de! bestudeerde! kenmerken! aan! het! licht! hebben!
gebracht! voor! deze! populatie! en! we! dus! een! heel! goed! idee! hebben! welke! verbanden! kunnen!
voorkomen!in!populaties!met!een!vergelijkbare!inrichting!van!het!(hoger)!onderwijs.!

Het!is!een!voordeel!dat!onze!onderzoekspopulatie!een!groot!aantal!observaties!omvat.!Omdat!we!
van! administratieve! data! gebruik!maken! hebben! we! 41.515! studenten! in! de! onderzoekspopulatie!
waardoor!we! zelfs! kleinere! verbanden! tussen! individuele! kenmerken! en! studierendement! kunnen!
detecteren! die! in! een! steekproef! mogelijk! niet! aangetoond! zouden! kunnen! worden.! Verder!
beschikken!we!over!217!opleidingen!in!de!onderzoekspopulatie,!wat!een!groter!aantal!is!dan!wat!in!
voorgaand!onderzoek! geanalyseerd!werd! (Beekhoven! en! collega’s! hebben! er! bijvoorbeeld! 28,! Van!
den!Berg!en!Hofman!60).!!

Ten! slotte! hebben! we! heel! wat! factoren! bestudeerd! die! het! studierendement! beïnvloeden.! Zo!
hebben!we!met!deze!studie!een!bijdrage!kunnen!leveren!aan!het!effectiviteitsonderzoek!in!het!hoger!
onderwijs!door!nieuwe!informatie!aan!te!leveren!over!de!invloed!van!kenmerken!van!de!opleiding!op!
het!individueel!studierendement.!!

Het!gebruiken!van!administratieve!gegevens!heeft!echter!ook!haar!beperkingen.!Zo!beschikken!we!
niet!over!subjectieve!factoren!van!de!student!die!het!studiesucces!in!het!eerste!jaar!hoger!onderwijs!
kunnen!beïnvloeden.!Hoewel!het!niet!de!onderzoeksdoelstelling!was!de! invloed! van!motivaties! en!
attitudes! van! studenten! na! te! gaan,! zou! het! toevoegen! van! dergelijke! factoren! het! kunnen!
vergemakkelijken! om! een! aantal! effecten! van! kenmerken! van! de! opleidingen! op! het!
studierendement! te! interpreteren!en!een!beter! zicht! te!krijgen!op!de!processen!die!ervoor! zorgen!
dat! studenten! in! sommige! opleidingen! een! hoger! studierendement! behalen! dan! in! andere!
opleidingen.!Ook!zou!het!beschikken!over!een!indicator!van!de!vaardigheden!of!capaciteiten!van!de!



 

Studiesucces!in!het!eerste!jaar!hoger!onderwijs!in!Vlaanderen!|!41!

studenten! algemeen,! of! bijvoorbeeld! van! de! prestaties! in! het! secundair! onderwijs,!meer! inzichten!
kunnen!brengen.!We!kunnen!in!de!analyses!maar!beperkt!rekening!houden!met!de!vaardigheden!en!
capaciteiten! van! de! studenten,! en! dan! in! het! bijzonder! door! een! paar! kernkenmerken! van! de!
voorafgaandelijke! schoolloopbaan,! en! dus! kan! het! ondermeer! zijn! dat! bepaalde! kenmerken! van!
opleidingen!die!in!onze!analyse!een!invloed!hebben!die!enkel!hebben!omdat!ze!eigenlijk!een!deel!van!
de! ‘kwaliteit’! van! de! studenten! in! de! opleiding! meten.! Meer! algemeen! bieden! de! beschikbare!
indicatoren! geen! rechtstreekse! meting! van! de! factoren! die! de! studiesucces! verschillen! kunnen!
verklaren!(startcompetenties,!motivatie,!moeilijkheidsgraad!van!de!opleiding,!…).,!maar!zijn!ze!in!het!
beste!geval!proxies!daarvoor.!Interpretatie!in!termen!van!die!factoren!blijft!dan!ook!onzeker,!mede!
ook!doordat!andere!(niet:gemeten)!factoren!niet!kunnen!worden!uitgesloten.!

5.2 De'implicaties'van'de'studie'

De! bevindingen! van! ons! onderzoek! hebben! een! aantal! implicaties,! zowel! theoretisch! als!
beleidsmatig.! We! hebben! ons! voor! dit! onderzoek! door! een! aantal! theoretische! kaders! laten!
inspireren:!het!student#integration#model!van!Tinto!(1975,!1987,!1993),!het!college#impact#model!van!
Berger!en!Milem!(2000)!en!het!concept!van!de!institutionele!habitus!van!Reay,!David!&!Ball!(2001).!
Alle!kaders!bieden!inzichten!voor!onderzoek!naar!studierendement.!Toch!ontbreekt!het!nog!aan!een!
verklaringsmodel!dat!helpt!met!het!interpreteren!van!de!invloed!van!een!aantal!van!de!factoren!die!
we!hebben!onderzocht.!

Om!de!relevante!kenmerken!van!de!studenten! te! identificeren!hebben!we!ons!gebaseerd!op!de!
pre:intredekenmerken! in! het! studiestakingsmodel! van! Tinto! (1975,! 1987,! 1993):! de! achtergrond:
kenmerken,! de! vaardigheden! en! capaciteiten! en! de! vooropleiding.! De! bestudeerde! kenmerken!
blijken!in!ons!onderzoek!zoals!verwacht!een!impact!te!hebben!op!het!studierendement!(zie!tabel!7).!
Naast! klassieke! kenmerken! hebben! we! ook! verschillen! bestudeerd! naargelang! deelname! aan! het!
deeltijds!kunstonderwijs!en!het!uitstellen!van!de!overgang!naar!het!hoger!onderwijs!na!afstuderen.!
Deze!bleken!ook!relevant!te!zijn!voor!het!onderzoek!naar!studierendement.!Een!deelname!aan!het!
deeltijds! kunstonderwijs! blijkt,! naast! de! studievaardigheden! en! andere! sociale!
achtergrondkenmerken! van! de! student,! samen! te! hangen! met! een! hoger! studierendement.! Deze!
vorm! van! participatie! is! wellicht! te! beschouwen! als! een! bijkomende! indicator! van! het! cultureel!
kapitaal! dat! een! student! grotendeels! van! thuis! uit! mee! krijgt.! Het! lijkt! daarom! nuttig! om! in!
toekomstig! onderzoek! ook! andere! indicatoren! van! cultureel! kapitaal! op! te! nemen! in! een!
verklaringsmodel! voor! studierendement.! Ook! hebben! we! gezien! dat! studenten! die! niet! direct! na!
afstuderen! van! het! secundair! onderwijs! de! overgang!maken! naar! het! hoger! onderwijs! geen! lager!
studierendement! hebben.! In! plaats! van! (louter)! leeftijd! op! te! nemen! in! een! verklaringsmodel! van!
studierendement! kan! het! daarom! interessant! zijn! om! de! kenmerken! die! tot! leeftijdsverschillen!
tussen!beginnende! studenten! leiden,! samen! te! bekijken:! schoolse! vertraging,! vertraagde!overgang!
naar!het!hoger!onderwijs,!het! stichten!van!een!gezin,!het! zoeken!naar!en!het!hebben!van!betaald!
werk!na!afstuderen!van!het!secundair!onderwijs!en/of!het!volgen!van!volwassenonderwijs!of!andere!
opleidingen! die! niet! tot! het! hoger! onderwijs! behoren.! Al! deze! factoren! kunnen! immers! verklaren!
waarom!bepaalde!studenten!ouder!zijn!en!een!lager!of!hoger!studierendement!hebben!dan!andere!
studenten.!

Het! college# impact! model! van! Berger! en! Milem! (2000)! gaf! ons! ook! een! goed! idee! van! de!
kenmerken! van! de! opleidingen! die! het! studierendement! beïnvloeden:! structureel:demografische!
kenmerken!van!de!opleiding!(het!aantal!studenten!en!het!type!opleiding)!en!het!peerklimaat!van!de!
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opleiding! (samenstelling! van!de! studentenpopulatie).! Studenten! van! academische!opleidingen!met!
een! klein! aantal! studenten! hebben! een! beter! studierendement! en! studenten! in! de! professionele!
bachelors! hebben! een! hoger! studierendement! dan! studenten! in! academische! bachelors.! Minder!
duidelijk! is!de! invloed!van!de!samenstelling!van!de!studenten! in!de!opleiding!uit!deze!theoretische!
benadering! af! te! leiden.! Hebben! opleidingen! waarin! meer! studenten! met! gunstige!
achtergrondkenmerken! aanwezig! zijn! een! positieve! invloed! op! het! studierendement! van! de!
studenten!in!de!opleiding?!Onze!resultaten!tonen!aan!dat!dit!zeker!niet!altijd!het!geval!is.!!

Geïnspireerd!door!Thomas’!(2002)!toepassing!van!de!notie!van!de!institutionele!habitus!op!studie:
uitval! onderzochten!we! in! onze! studie! ook! de! relatie! tussen! de! kenmerken! van! de! student! en! de!
kenmerken! van! de! studenten! in! de! opleiding.! We! vonden! dat! de! invloed! van! het! percentage!
studenten!met!een!studietoelage,!van!het!percentage!studenten!zonder!schoolse!vertraging!en!van!
het!percentage! studenten!met!een!diploma!algemeen! secundair!onderwijs! in!de!opleiding!afhangt!
van! respectievelijk! het! al! dan! niet! ontvangen! van! een! studietoelage,! de! schoolse! vordering! en! de!
gevolgde!onderwijsvorm!in!het!secundair!onderwijs!van!de!student.!Het!is!echter!nog!onduidelijk!in!
welke!mate!deze!effecten!daadwerkelijk!een!gevolg!zijn!van!het!zich!al!dan!niet!‘thuis!voelen’!in!een!
opleiding!en!niet!van!de!match!tussen!de!vaardigheden!en!ambities!van!de!student!en!de!vereisten!
van!de!opleiding.!

Als!we!de!resultaten!interpreteren!volgens!het!kader!van!de!institutionele!habitus!dan!kunnen!we!
besluiten!dat!de!financiële!situatie,!de!vroegere!vordering!in!het!secundair!onderwijs!en!de!voltooide!
vooropleiding! van! de! studenten! in! de! opleiding! een! drempel! kunnen! vormen! voor! sommige!
studenten! om! zich! in! het! eerste! jaar! van! het! hoger! onderwijs! te! kunnen! integreren! en! daardoor!
minder! vaak! slagen.! Indien! dit! proces! daadwerkelijk! plaatsvindt,! zou! dit! belangrijke! implicaties!
hebben!voor!de! sociale! inclusiviteit! van!het!hoger!onderwijs.! Studenten! van! lagere! sociale! klassen!
zouden! op! deze! manier! door! de! studenten! van! hogere! sociale! afkomst! in! de! opleiding! worden!
‘afgeschrokken’!waardoor!ze!hun!aangevatte!studies!niet!afmaken!en!mogelijk!zelfs!stoppen!met!het!
hoger! onderwijs.! In! deze! visie! zou! het! belangrijk! kunnen! zijn! om! het! hoger! onderwijs! op! een!
dergelijke!manier!te!organiseren!zodat!studenten!met!een!atypische!achtergrond!betrokken!worden!
bij!de!activiteiten!van!de!andere!studenten!van!de!opleiding.!

Een! alternatieve! verklaring! is! evenwel! dat! het! ontvangen! van! een! studietoelage,! de! schoolse!
vordering!en!de!gevolgde!onderwijsvorm!in!het!secundair!onderwijs!van!de!studenten!in!de!opleiding!
samenhangen! met! het! prestige! en! de! moeilijkheidsgraad! van! de! opleiding.! In! deze! visie! zouden!
studenten!er!baat!bij!hebben!om!aan!een!opleiding!te!beginnen!die!past!bij!hun!mogelijkheden!en!
ambities! en! indien! dit! niet! het! geval! zou! zijn! zouden! de! studenten! ondersteund!moeten! worden!
zodat! ze! de! vaardigheden! en! motivatie! krijgen! om! de! opleiding! te! voltooien! of! de! mogelijkheid!
moeten! krijgen! om! zonder! veel! problemen! een! nieuwe! opleiding! te! beginnen! die! meer! bij! hun!
mogelijkheden!en!ambities!past.!Dit!laatste!is!al!voorzien!in!de!Vlaamse!hogeronderwijscontext.!!

Waarschijnlijk! spelen! beide! verklaringen! een! rol.! Het! is! duidelijk! dat! er! nood! is! aan! meer!
uitgediepte! verklaringsmodellen! die! helpen! om! via! verder! empirisch! onderzoek! de! achterliggende!
processen!van!de!invloed!van!kenmerken!van!de!opleidingen!op!het!studierendement!van!studenten!
bloot!te!leggen.!

De!bevindingen!van!onze!studie!hebben!ook!een!aantal!implicaties!voor!het!hogeronderwijsbeleid.!
De! kenmerken! die! we! in! deze! studie! hebben! bestudeerd,! hebben! een! grote! invloed! op! het!
studierendement.!Studenten!kunnen!echter!weinig!veranderen!aan!deze!kenmerken!eens!ze! in!het!
hoger! onderwijs! terechtgekomen! zijn.! Het! is! dan! ook! de! vraag! in!welke!mate! studenten! door! het!
hogeronderwijsbeleid! zelf! verantwoordelijk! kunnen!worden! gesteld! voor! hun! studierendement.! In!
Vlaanderen!krijgen!studenten!bijvoorbeeld!voor!een!beperkt!aantal!credits!financiering.!Op!basis!van!
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de!resultaten!van!dit!onderzoek!kunnen!we!ons!de!vraag!stellen!of!er! in!de!genomen!maatregelen!
voldoende! rekening! gehouden!wordt!met!de! kenmerken! van!de! student! en!de! kenmerken! van!de!
opleiding!bij!het!evalueren!van!de!voortgang!van!de!student.!

Dezelfde! vraag! kunnen! we! stellen! over! de! aan! opleidingen! en! instellingen! toegeschreven!
verantwoordelijkheid!voor!het! studierendement!van!hun!studenten.!Hogeronderwijsinstellingen!en!
opleidingen! kunnen! vaak!niet! veel!wijzigen! aan!de! instroom!van! studenten.! Er! is! ongetwijfeld! een!
sterke! mate! van! zelfselectie! in! het! hoger! onderwijs! waardoor! bepaalde! studenten! aan! bepaalde!
opleidingen! gekoppeld! worden.! In! welke! mate! is! het! dan! correct! om! ongedifferentieerd! aan!
hogeronderwijsinstellingen! of! opleidingen! verantwoording! te! vragen! over! het! behaalde!
studierendement,! zoals! dat! onder! meer! gebeurt! bij! onderwijsvisitaties! en! expliciet! ook! bij! de!
financiering!van!het!hoger!onderwijs?!

De! resultaten! van! ons! onderzoek! geven! evenwel! een! duidelijke! aanwijzing!waar! het! beleid! het!
best! op! kan! inspelen! om! het! studierendement! van! eerstejaarsstudenten! te! verhogen.! De!
schoolloopbaankenmerken!van!de!student!zijn!volgens!onze!resultaten!immers!sterk!gerelateerd!aan!
het! studiesucces! in! het! eerste! jaar! –! in! Vlaanderen! is! de! onderwijsvorm! van! afstuderen! de!
belangrijkste!voorspeller! van! studierendement!–!en!de!overgang!van!het! secundair!onderwijs!naar!
het!hoger!onderwijs!kan!redelijk!gemakkelijk!beïnvloed!worden!door!het!onderwijsbeleid.!Sommige!
onderwijsvormen! lijken! hun! leerlingen! gewoonweg! onvoldoende! voor! te! bereiden! op! het! hoger!
onderwijs!waardoor!de!overgang!naar!het!hoger!onderwijs!voor!sommige!gediplomeerden!van!het!
secundair!onderwijs!niet!zo!vlot!verloopt.!!

Onze! resultaten! suggereren! zeker! niet! dat! de! toegang! tot! het! hoger! onderwijs! voor!
afgestudeerden!van!bepaalde!types!secundair!onderwijs!of!personen!met!atypische!schoolloopbanen!
beperkt! moet! worden! omdat! ze! slecht! zouden! kunnen! ‘renderen’.! Wel! moeten! beleidsmakers!
eventueel!erop!toezien!dat!personen!die!gemotiveerd!zijn!om!hogere!studies!te!volgen,!een!goede!
begeleiding! krijgen! en! de! mogelijkheid! aangeboden! krijgen! zich! goed! voor! te! bereiden! zodat! ze!
daarin!ook!kunnen!slagen.!Zo!zouden!sommige!personen!er!baat!bij!kunnen!hebben!eerst!een!kort!
voorbereidingsprogramma!te!volgen!vooraleer!ze!aan!de!eigenlijke!opleiding!beginnen!zodat!ze!niet!
een!heel! jaar!hoeven! te!verliezen!met!de!moeilijke!overgang!naar!het!hoger!onderwijs.!Bovendien!
bestaat!de!kans!dat!sommige!competente!en!gemotiveerde!studenten!momenteel!na!het!eerste!jaar!
afhaken!omdat!de!directe!stap!van!het!secundair!onderwijs!naar!hoger!onderwijs!voor!hen!te!groot!is!
en!kunnen!ze!daardoor!sociale!demotie!ervaren.!

Voorts!willen!we!erop!wijzen!dat!de!meest!effectieve!manier!om!goed!voorbereide!studenten! in!
het! hoger! onderwijs! te! krijgen,! zonder! de! democratisering! van! het! hoger! onderwijs! in! gevaar! te!
brengen,! erin! bestaat! om! reeds! in! het! lager! en! in! het! secundair! onderwijs! in! te! grijpen! zodat!
iedereen!goede!kansen!krijgt!om!succesvol!door!te!stromen!naar!het!hoger!onderwijs.!Zo!toonde!de!
simulatiestudie! van! Neugebauer! en! Schindler! (2012)! aan! dat! beleid! dat! ervoor! kan! zorgen! dat! er!
minder! sociale! verschillen! zijn! in! de! prestaties! in! het! lager! onderwijs! en! in! de! keuze! van! het! type!
secundair! onderwijs! het! meest! effectief! is! om! de! participatie! aan! het! hoger! onderwijs! te! doen!
toenemen,!de!sociale!ongelijkheid! in!de!transitie!naar!het!hoger!onderwijs! te!doen!afnemen!en!de!
prestaties!van!de!studenten!te!verbeteren.!In!Vlaanderen!zou!dergelijk!beleid!zich!kunnen!vertalen!in!
een!gerichte!aanpak!voor!kinderen!uit!lagere!sociale!milieus!die!problemen!ondervinden!in!het!lager!
onderwijs!en!het!uitstellen!van!de!keuze!voor!een!onderwijsvorm!in!het!secundair!onderwijs.!

Indien!de!personen!die!doorstromen!naar!het!hoger!onderwijs!beter!voorbereid!zijn!op!het!volgen!
van!hogere!studies,!zal!het!studierendement!van!de!studenten!en!van!de!opleidingen!en!instellingen!
ongetwijfeld!verhogen.!Of!dit!een!blijvend!effect!teweeg!zal!brengen,!is!echter!een!andere!vraag.!De!
kwaliteitsstandaarden!in!het!hoger!onderwijs!kunnen!immers!na!verloop!van!tijd!wijzigen!waardoor!
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het!algemeen!studierendement!weer!verandert.!Een!vraag!die!we!ons!dan!ook!kunnen!stellen! is!of!
het!verhogen!van!het! studierendement!wel!altijd!een!zinvolle!doelstelling! is.!Studierendement!kan!
ook!verstaan!worden!als!het!bereikte!opleidingspeil!ten!opzichte!van!het!opleidingspeil!bij!aanvang!
van!de!studie!(Nedermeijer,!2009).!Volgens!de!human#capital#theory!kan!elke!bijkomend!gevolgde!les!
of!cursus!het!menselijk!kapitaal!van!het!individu!en!van!de!samenleving!verhogen!(Becker,!1993).!In!
deze!visie!heeft!het!onderwijs!vooral!een!vormende! functie!en!brengt!een!actieve!participatie!aan!
het! hoger! onderwijs! bijna! altijd! een! positieve! uitkomst! met! zich! mee.! Studiesucces! is! dan! het!
resultaat!van!de!vooruitgang!die!de!student!door!het!volgen!van!een!opleiding!of!vak!maakt!en!niet!
louter!het!resultaat!van!het!slagen!voor!een!vak.!

5.3 Toekomstig'onderzoek'

Ten!slotte! leiden!de!bevindingen!van!deze!studie!ons!tot!een!aantal!nieuwe!vragen.!Zo!hebben!we!
gevonden! dat! de! kenmerken! van! de! studenten! in! de! opleiding! een! invloed! hebben! op! het!
studierendement! van! de! student,! maar! weten! we! niet! waarom! bepaalde! kenmerken! net! deze!
invloed!op!het!studierendement!van!de!studenten!hebben.!Toekomstig!onderzoek!zou!zich!kunnen!
richten!op!de!motivaties,!ambities!en!inzet!van!de!studenten!in!bepaalde!types!opleidingen.!Zo!zou!
het! mogelijk! worden! om! te! achterhalen! in! welke! mate! bepaalde! kenmerken! van! de! opleiding!
samenhangen! met! subjectieve! factoren! die! mee! verklaren! waarom! deze! kenmerken! een! invloed!
hebben!op!het!studierendement.!

Een!andere!vraag!is!in!welke!mate!de!hier!vastgestelde!invloeden!nog!een!rol!spelen!na!het!eerste!
academiejaar! in! het! hoger! onderwijs.! Zwakken! de! effecten! van! de! achtergrondkenmerken! van! de!
studenten!af!na!verloop!van!tijd?!Dit!zou!kunnen!betekenen!dat!bepaalde!studenten!gewoon!meer!
tijd! nodig! hebben! om! zich! te! integreren! in! hun! opleiding.! Onderzoek! dat! daarop! focust,! kan! ook!
belangrijke!inzichten!geven!over!de!manier!waarop!de!studievoortgang!van!studenten!tot!stand!komt!
en!verder!verloopt.!
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Bijlage'1:'Lijst'van'de'hogeronderwijsinstellingen'waarin'de'beginnende'studenten'zich'
hebben'ingeschreven!

Naam'instelling/campus'

Aantal'
beginnende'
studenten'

Percentage'
beginnende'
studenten'

Aantal'
aangeboden'

studiegebieden'

Percentage'
aangeboden'

studiegebieden'
Hogeschool' 27971' 66,3%' 118' 61,1%'
Artesis!Plantijn!Hogeschool!Antwerpen/Artesis!
Hogeschool!Antwerpen! 1493! 3,5%! 10! 5,2%!
Artesis!Plantijn!Hogeschool!Antwerpen/Plantijn:
Hogeschool!van!de!provincie!Antwerpen! 930! 2,2%! 5! 2,6%!
Karel!de!Grote:Hogeschool! 2405! 5,7%! 6! 3,1%!
Hogeschool!Thomas!More/Katholieke!
Hogeschool!Kempen! 1670! 4,0%! 6! 3,1%!
Hogeschool!Thomas!More/Lessius!
Mechelen/Katholieke!Hogeschool!Mechelen! 941! 2,2%! 5! 2,6%!
Erasmushogeschool!Brussel! 868! 2,1%! 9! 4,7%!
Hogeschool!Sint:Lukas!Brussel! 152! 0,4%! 3! 1,6%!
LUCA!School!of!Arts/Hogeschool!voor!
Wetenschap!&!Kunst! 941! 2,2%! 4! 2,1%!
Katholieke!Hogeschool!Leuven! 1331! 3,2%! 5! 2,6%!
Hogeschool!Gent! 3960! 9,4%! 10! 5,2%!
Katholieke!Hogeschool!Sint:Lieven! 1377! 3,3%! 5! 2,6%!
Hogeschool!PXL/XIOS!Hogeschool!Limburg! 801! 1,9%! 4! 2,1%!
Katholieke!Hogeschool!Limburg! 1503! 3,6%! 6! 3,1%!
Hogeschool!PXL/Provinciale!Hogeschool!Limburg! 1152! 2,7%! 7! 3,6%!
Hogeschool!West:Vlaanderen! 1232! 2,9%! 6! 3,1%!
Katholieke!Hogeschool!Vives!Noord/Katholieke!
Hogeschool!Brugge:Oostende! 1011! 2,4%! 4! 2,1%!
Katholieke!Hogeschool!Vives!Zuid/Katholieke!
Hogeschool!Zuid:West:Vlaanderen! 1787! 4,2%! 6! 3,1%!
HUB:EHSAL/EHSAL:Europese!Hogeschool!Brussel! 1042! 2,5%! 5! 2,6%!
Groep!T:Internationale!Hogeschool!Leuven! 429! 1,0%! 2! 1,0%!
Hogere!Zeevaartschool! 70! 0,2%! 1! 0,5%!
Hogeschool!Thomas!More/Lessius!Hogeschool!
(Antwerpen)! 791! 1,9%! 4! 2,1%!
Arteveldehogeschool! 2085! 4,9%! 5! 2,6%!
Universiteit' 14216' 33,7%' 75' 38,9%'
Universiteit!Gent! 5412! 12,8%! 19! 9,8%!
Katholieke!Universiteit!Leuven! 5091! 12,1%! 19! 9,8%!
Vrije!Universiteit!Brussel! 1119! 2,7%! 15! 7,8%!
HUB:KUBrussel/Katholieke!Universiteit!Brussel! 57! 0,1%! 2! 1,0%!
Universiteit!Hasselt! 358! 0,8%! 4! 2,1%!
Universiteit!Antwerpen! 1843! 4,4%! 13! 6,7%!
transnationale!Universiteit!Limburg! 336! 0,8%! 3! 1,6%!
Totaal' 42187' 100,0%' 193' 100,0%'
!
' '
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Bijlage'2:'De'studiegebieden'waarvoor'de'beginnende'studenten'zich'hebben'ingeschreven'in'de'
professionele'bachelor!

Studiegebied'

Aantal'
beginnende'
studenten'

Percentage'
beginnende'
studenten'

Aantal'
instellingen'

Percentage'van'
studiegebieden'

Architectuur! 473! 2,1%! 6! 6,1%!
Audiovisuele!en!beeldende!kunst! 52! 0,2%! 1! 1,0%!

Biotechniek! 521! 2,3%! 5! 5,1%!

Gezondheidszorg! 3253! 14,1%! 17! 17,2%!
Handelswetenschappen!en!bedrijfskunde! 6913! 30,1%! 17! 17,2%!

Industriële!wetenschappen!en!technologie! 3400! 14,8%! 17! 17,2%!
Muziek!en!podiumkunsten! 41! 0,2%! 3! 3,0%!

Nautische!wetenschappen! 17! 0,1%! 1! 1,0%!

Onderwijs! 5374! 23,4%! 18! 18,2%!
Sociaal:agogisch!werk! 2960! 12,9%! 14! 14,1%!

Totaal' 23004' 100,0%' 99' 100,0%'

!
! !
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Bijlage'3:'De'studiegebieden'waarvoor'de'beginnende'studenten'zich'hebben'ingeschreven'
in'de'academische'bachelor!!

Studiegebied'

Aantal'
beginnende'
studenten'

Percentage'
beginnende'
studenten'

Aantal'
instellingen'

Percentage'
van'studieY
gebieden' Type'instelling'

Archeologie!en!kunstwetenschappen! 223! 1,2%! 3! 2,5%! universiteit!
Architectuur! 590! 3,1%! 3! 2,5%! hogeschool!
Audiovisuele!en!beeldende!kunst! 766! 4,0%! 8! 6,8%! hogeschool!
Bewegings:!en!revalidatiewetenschappen! 817! 4,3%! 3! 2,5%! universiteit!
Biomedische!wetenschappen! 660! 3,4%! 5! 4,2%! universiteit!
Biotechniek! 95! 0,5%! 2! 1,7%! hogeschool!
Diergeneeskunde! 224! 1,2%! 2! 1,7%! universiteit!
Economische!en!toegepaste!economische!
wetenschappen! 2028! 10,6%! 5! 4,2%! universiteit!
Economische!en!toegepaste!economische!
wetenschappen!&!Politieke!en!sociale!
wetenschappen! 55! 0,3%! 1! 0,8%! universiteit!
Farmaceutische!wetenschappen! 523! 2,7%! 4! 3,4%! universiteit!
Geneeskunde! 511! 2,7%! 5! 4,2%! universiteit!
Geschiedenis! 450! 2,3%! 4! 3,4%! universiteit!
Geschiedenis!&!Taal:!en!letterkunde! 198! 1,0%! 2! 1,7%! universiteit!
Gezondheidszorg! 216! 1,1%! 4! 3,4%! hogeschool!

Godgeleerdheid,!godsdienstwetenschappen!en!
kerkelijk!recht! 26! 0,1%! 1! 0,8%! universiteit!
Handelswetenschappen!en!bedrijfskunde! 892! 4,6%! 3! 2,5%! hogeschool!
Industriële!wetenschappen!en!technologie! 1467! 7,6%! 12! 10,2%! hogeschool!
Muziek!en!podiumkunsten! 176! 0,9%! 4! 3,4%! hogeschool!
Nautische!wetenschappen! 53! 0,3%! 1! 0,8%! hogeschool!
Politieke!en!sociale!wetenschappen! 1089! 5,7%! 4! 3,4%! universiteit!
Productontwikkeling! 79! 0,4%! 1! 0,8%! hogeschool!
Psychologie!en!pedagogische!wetenschappen! 1328! 6,9%! 3! 2,5%! universiteit!
Rechten,!notariaat!en!criminologische!
wetenschappen! 2134! 11,1%! 6! 5,1%! universiteit!
Sociale!gezondheidswetenschappen! 175! 0,9%! 2! 1,7%! universiteit!
Taal:!en!letterkunde! 859! 4,5%! 5! 4,2%! universiteit!
Tandheelkunde! 67! 0,3%! 2! 1,7%! universiteit!
Toegepaste!biologische!wetenschappen! 495! 2,6%! 4! 3,4%! universiteit!
Toegepaste!taalkunde! 633! 3,3%! 5! 4,2%! hogeschool!
Toegepaste!wetenschappen! 1112! 5,8%! 3! 2,5%! universiteit!
Verkeerskunde! 18! 0,1%! 1! 0,8%! universiteit!
Wetenschappen! 1121! 5,8%! 6! 5,1%! universiteit!
Wijsbegeerte!en!moraalwetenschappen! 103! 0,5%! 4! 3,4%! universiteit!

Totaal' 19183' 100,0%' 118' 100,0%'
43'hogeschool,'
75'universiteit'

!
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