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INLEIDING 

Inleiding 

Bepaalde leerlingenpopulaties beantwoorden aan kenmerken die door de antidiscriminatiewetgeving 

zijn beschermd, zoals raciale herkomst, handicap, gender, seksuele geaardheid, zwakkere socio-

economische situatie (SES), … Deze leerlingen worden in het onderwijs geconfronteerd met onge-

lijkheid en uitsluiting. De Diversiteitsbarometer Onderwijs beoogt om op een wetenschappelijke 

manier diversiteit en discriminatie op basis van criteria die door de antidiscriminatiewet zijn 

beschermd, in kaart te brengen in het onderwijs. 

Deze studie kadert in een langlopend project van Diversiteitsbarometers in drie belangrijke socio-

economische domeinen: werk (opgesteld in 2012), huisvesting (opgesteld in 2014) en onderwijs. 

Elke Barometer is een ‘momentopname’ en schetst een stand van zaken in verband met diversiteit 

en discriminatie in de hiervoor genoemde sectoren. Er wordt een cyclische herhaling na zes jaar 

voorzien die toelaat om te volgen hoe de discriminatiegraad en de situatie op het vlak van diversiteit 

zich in deze drie sectoren ontwikkelen. 

Deze studie zoomt in op het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. We maken een onderscheid 

tussen drie delen in deze studie. 

1. In een eerste deel wordt een analytische review gepresenteerd van bestaand onderzoek inzake 

diversiteit en discriminatie in het onderwijs. We geven een overzicht van wat we over deze pro-

blematieken reeds weten. We overlopen de huidige wetenschappelijke kennis met betrekking tot 

de schoolloopbanen van leerlingen met een migratieachtergrond, met een functiebeperking, uit 

zwakkere socio-economische situaties en volgens seksuele geaardheid. Bij ieder van deze 

diversiteitsdimensies nemen we steeds mogelijke geslachtsverschillen mee in rekening; 

2. Het tweede deel bespreekt de resultaten van een studie naar het gevoerde diversiteitsbeleid en 

de diversiteitspraktijken om met diversiteit om te gaan in scholen uit het basis- en secundair 

onderwijs. In dit hoofdstuk bespreken we zowel de resultaten uit de survey-analyses als de 

bevindingen uit de focusgroepen. In de bevragingen gaan we allerlei aspecten van ‘diversiteit’ 

na: het beleid ter zake, de managementstijl van de directie, de inspanningen omtrent 

toegankelijkheid, de redelijke aanpassingen, persoonlijke meningen, binnenklasdifferentiatie, 

bereidheid om diverse leerlingen in de klas op te nemen, competentie-inschatting enzoverder. 

In de focusgroepen leggen we aan middenveld- en onderwijsorganisaties de resultaten voor en 

vragen hen naar herkenbaarheid vanuit hun expertise en ervaring. Zij formuleren ook 

beleidsaanbevelingen en we nodigen hen uit ook na te gaan of de resultaten aanleiding tot 

zelfreflectie in de organisatie kunnen zijn; 

3. Ten slotte zoomt het derde deel specifiek in op de attestering en studiekeuze binnen het 

secundair onderwijs. We maken gebruik van populatiegegevens om de attesteringsbeslissingen 

van scholen in kaart te brengen en we analyseren ook de gevolgen van de attesteringen voor de 

verdere schoolloopbaan van de leerlingen. Hierbij leggen we de focus op de leerlingen met een 

B-attest. We bevragen de secundaire scholen naar hun oriënteringsbeleid en oriënteringspraktijken. We 

gebruiken gestandaardiseerde gevalsbeschrijvingen om meer sluitende uitspraken te kunnen 

formuleren of verschillen in attesteringen louter terug te brengen zijn tot verschillen in 

leerprestaties dan wel het gevolg kunnen zijn van specifieke vooroordelen of stereotyperingen. 
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INLEIDING 

Deze drie delen worden gerapporteerd in drie afzonderlijke technische rapporten, gevolgd door een 

syntheserapport met een samenvatting met de belangrijkste elementen uit deze drie technische rap-

porten. Dit rapport is het technisch rapport over deel 3 de studie-oriëntering in het voltijds gewoon 

secundair onderwijs. 
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HOOFDSTUK 1 | STUDIE-ORIËNTERING IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: SITUERING EN ONDERZOEKSVRAGEN  

1 |  Studie-oriëntering in het secundair onderwijs: 

situering en onderzoeksvragen 

1.1 Situering 

Het secundair onderwijs (SO) in Vlaanderen wordt gekenmerkt door de combinatie van een vroege 

oriëntering (‘vroege tracking’) en een nog steeds ongelijke waardering van de onderwijsvormen. 

Deze combinatie kan zorgen voor een reproductie van sociale ongelijkheid door verschillen in de studiekeuzes 

naar achtergrondkenmerken van leerlingen. De vroege oriëntering kan er immers toe leiden dat oriëntering 

niet zozeer gebeurt op basis van de talenten of belangstelling van de leerlingen maar eerder gebeurt 

op basis van de voorkeuren van ouders en de voorkeuren en adviezen van leerkrachten en scholen.1 

Nicaise2 argumenteert dat de studiekeuze van de ouders vaak vertrekt van de wens tot (minstens) 

statusbehoud. Leerkrachten zouden dan weer eerder op basis van prestaties en studiehouding (in 

functie van de vorming van homogene subgroepen) adviseren dan op basis van belangstelling of 

talenten. En omdat op 12 jaar de prestaties ook sterk kunnen verbonden zijn met de sociale achter-

grond van leerlingen, gaat de oriëntering naar de hiërarchisch gepercipieerde onderwijsvormen al 

snel gepaard met een sterke sociale selectie. 

Figuur 1.1 Structuur van het secundair onderwijs in Vlaanderen 

 

 

1  Commissie Monard, 2009. 

2  Nicaise, 2014. 
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HOOFDSTUK 1 | STUDIE-ORIËNTERING IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: SITUERING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

1.1.1 A-stroom of B-stroom 

Zoals opgenomen in bovenstaande figuur, kunnen kinderen na het lager onderwijs doorstromen 

naar het 1ste leerjaar A (A-stroom) of het 1ste leerjaar B (B-stroom).3 Deze keuze is bepalend voor 

de verdere schoolloopbaan; éénmaal in de B-stroom is het meest voorkomende vervolg het 

beroepssecundair onderwijs (BSO).4 Uit de cijfers blijkt ook dat de oriëntatie naar het 

beroepsvoorbereidend onderwijs ook nog in belangrijke mate gebeurt in het tweede leerjaar. Dit 

stemt overeen met de populatiegegevens: in het tweede leerjaar is het percentage leerlingen in het 

beroepsvoorbereidend jaar zo’n 50% hoger dan in het eerste leerjaar (18,6% versus 12%).5 

Ook reeds opgelopen schoolse vertraging (door zittenblijven in het basisonderwijs) manifesteert 

zich bij de studie-oriëntatie aan het begin van het secundair onderwijs; daar waar gemiddeld 11% 

van de leerlingen start in het eerste leerjaar B bedraagt dit 9% bij de leerlingen die geen schoolse 

vertraging hebben opgelopen in het lager onderwijs en 36% bij de leerlingen die wel vertraging 

hebben opgelopen.6  

Onderzoek toont aan dat sociale achtergrond bovenop de al dan niet opgelopen vertraging, een 

belangrijke rol speelt bij de studie-oriëntatie; de wijze waarop vertraging en studie-oriëntatie elkaar 

beïnvloeden hangt opmerkelijk samen met de sociaal-economische en sociaal-culturele achtergrond 

van de leerlingen. Kinderen van laaggeschoolde of inactieve ouders, anderstalige kinderen of 

kinderen met een niet-westerse nationaliteit worden vaker naar het 1ste leerjaar B georiënteerd, ook 

indien ze nog geen schoolse vertraging hebben opgelopen.7 Omgekeerd worden kinderen die wel 

schoolse vertraging hebben opgelopen opmerkelijk minder naar de B-klas georiënteerd indien ze 

hooggeschoolde moeders of actieve vaders hebben.8 

1.1.2 Doorstroom 

In Vlaanderen dienen horizontale loopbaankeuzes gemaakt te worden tijdens het secundair 

onderwijs (keuzes die betrekking hebben op de aard van het gevolgde onderwijs: de gevolgde 

onderwijsvorm en richting). En ook al laat in Vlaanderen een diploma secundair onderwijs, 

ongeacht de gevolgde onderwijsvorm (ASO, TSO, BSO, KSO), toe om door te stromen naar haast 

alle richtingen binnen het hoger onderwijs, toch is het duidelijk dat niet alle onderwijsvormen even 

goed voorbereiden op het hoger onderwijs.9 

 

3 De B-klas is een afzonderlijke klas in het eerste leerjaar secundair onderwijs, speciaal voor jongeren die in het basisonderwijs (grote) 

vertraging (2 jaar of meer) hebben opgelopen. Zij kunnen daarna doorstromen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar, maar ook 

naar het eerste leerjaar A (brugfunctie). Een keuze die zeer bepalend is voor de verder gevolgde schoolloopbaan aangezien 

minder dan 5% van de starters in het eerste leerjaar B nog de overstap maakt naar de A-stroom (brugfunctie). Eenmaal in de B-

structuur terechtgekomen is de meest gevolgde weg het BSO. 

4  Groenez et al., 2009. 

5  Groenez et al., 2009. 

6  Groenez et al., 2009. 

7  Groenez et al., 2009. 

8  Groenez et al., 2009. 

9  Spruyt et al., 2009. 
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Figuur 1.2 Studieoriëntering op 15 jaar, volgens sociaal-economisch deciel 

 
Bron Nicaise et.al, 2007 op basis van Pisa 2003 

De verschillen in opleidingsoriëntatie en studiekeuze naar sociaal-economische achtergrond blijken 

zich verder uit te kristalleren naarmate de schoolloopbaan vordert. Bovenstaande figuur geeft de 

verdeling van de 15-jarige leerlingen naar sociaal economisch deciel over de drie grote onderwijsvormen. 

Bij het eerste deciel (groep met laagste sociaal economische positie10) is er amper één leerling op 

tien die op 15 jaar nog in het ASO zit. Bij het tiende deciel is dat bijna 90%. Deze cijfers zijn 

gebaseerd op de PISA-data.11 

Daarenboven komen jongeren uit lagere sociale klassen niet alleen vaker in het BSO of TSO 

terecht, zij worden ook vaker georiënteerd naar het deeltijds beroepsonderwijs of het leercontract. 

  

 

10  ESCS-index: economische, sociale en culturele status, berekend o.a. op basis van beroep en studieniveau van de ouders, 

indicatoren van materiële rijkdom of cultureel kapitaal. 

11  Hirtt et al., 2007. 

deciel
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Figuur 1.3 Studieoriëntering in het secundair onderwijs (% 1ste leerjaar B en 4de leerjaar BSO) naar 

diploma moeder, activiteit vader, geslacht, nationaliteit bij geboorte en gezinssituatie 

 

Groenez et al.12 toonden bovendien aan (zie bovenstaande figuur) op basis van gegevens van de 

panelstudie Belgische Huishoudens (PSBH) dat daar waar gemiddeld 1 op 4 leerlingen in het vierde 

leerjaar BSO volgen, dit meer dan 50% bedraagt voor kinderen waarvan de moeder ten hoogste een 

getuigschrift lager onderwijs heeft behaald. Jongeren met een niet-westerse nationaliteit volgen 

vaker het BSO dan jongeren met een West-Europese nationaliteit (meer dan de helft van de 

Maghrebijnse jongeren komt al in het eerste leerjaar in de B-stroom terecht, en meer dan 70% in 

het 4e jaar BSO). Net zoals bij de analyses over schoolse vertraging blijkt de nationaliteit effect te 

hebben op de studieoriëntatie, ook wanneer andere sociale ongelijkheidsindicatoren mee in 

aanmerking worden genomen (Groenez et al., 2009).  

Daarnaast maakte deze studie13 ook duidelijk dat de lage participatiegraad aan het BSO van kin-

deren van hogergeschoolden niet zozeer het gevolg is van een lage startkans in de B-stroom, zij 

worden gedurende hun secundaire schoolloopbaan bijna nooit naar het BSO georiënteerd of kiezen bijna 

nooit voor het BSO. 

1.1.3 B-attesten 

In het secundair onderwijs vormt de klassenraad het centrale beoordelingsorgaan. Dit zijn de direc-

teur (of een afgevaardigde) en alle leerkrachten die les geven aan een bepaalde leerling. Op het einde 

van het schooljaar vindt de delibererende klassenraad plaats. Daar wordt beslist over het al dan niet 

geslaagd zijn van de leerlingen en worden oriënteringsattesten toegekend: 

- een leerling die geslaagd is, krijgt op het einde van het schooljaar een A-attest; 

 

12  Groenez et al. 2009. 

13  Groenez et al., 2009. 
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- een B-attest houdt in dat de leerling wel ‘over mag gaan’ naar een volgend schooljaar, maar 

uitgesloten wordt van een aantal studierichtingen. Wil de leerling toch één van de uitgesloten 

studierichtingen volgen, dan moet hij/zij zittenblijven;14 

- een C-attest betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het gevolgde jaar, en dus moet ‘blijven 

zitten’. Dit betekent dat de leerling niet over mag gaan naar een hoger leerjaar; verandering van 

studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel. 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 moet elke school schriftelijk uitleggen waarom ze een B- of een 

C-attest geeft. De school is ook verplicht om tijdens het schooljaar regelmatig en tijdig te 

communiceren over de vorderingen die een leerling maakt en over de remediëring die nodig is. 

Het B-attest dient gezien te worden als een niet-collectieve onderwijskeuze omdat deze niet door 

alle leerlingen en ook niet steeds op hetzelfde ogenblik in de onderwijsloopbaan genomen dient te 

worden (bijvoorbeeld in tegenstelling tot de overgang van basis- naar secundair onderwijs).15 Het 

wordt alleen uitgereikt wanneer een leerling tekorten heeft die binnen een zekere marge blijven. In 

de vastgestelde verschillen naar achtergrondkenmerken van leerlingen inzake studiekeuze, speelt het 

B-attest een speciale rol. 

Deze attesten, die bedoeld zijn om falen te voorkomen, blijken in werkelijkheid de ongelijke 

kansen in de hand te werken. Spruyt, Laurijssen en Van Dorsselaer16 stelden vast op basis van 

SONAR-enquêtegegevens dat leerlingen met een zwakkere socio-economische achtergrond meer in 

een nadelige positie verkeren dan hun studiegenoten: In eerste instantie ontvangen zij, mede op 

basis van hun gemiddeld mindere schoolse prestaties, vaker een B-attest dan hun studiegenoten met 

een hogere socio-economische positie. Maar daarenboven zorgen de minder ambitieuze keuzes die 

gemaakt worden door deze groep na een B-attest, voor meer gelimiteerde verdere onderwijskansen 

en –mogelijkheden. Volgens Spruyt17 bepaalt de sociale herkomst de feitelijke oriëntering na een B-

attest, waarbij kansarme leerlingen vaker de waterval ervaren terwijl kansrijke leerlingen eerder blijven zitten en/of 

een overstap maken binnen dezelfde onderwijsvorm, om toch de kansen op doorstromen naar hoger onderwijs gaaf te 

houden. De gegevens van Spruyt et al.18 (2009) tonen inderdaad aan dat de doorstroomkansen naar 

het hoger onderwijs vooral verminderen wanneer men van onderwijsvorm verandert na het 

ontvangen van een B-attest; van richting veranderen binnen dezelfde onderwijsvorm heeft geen 

uitgesproken invloed. Deze vaststelling werd ook gemaakt door Groenez19 en Groenez et al.20 die 

op basis van de panelstudie Belgische huishoudens de doorstroom en oriëntering in het lager en 

secundair onderwijs onderzocht.  

Dit zien we ook in onderstaande grafiek. Op basis van doorstroomgegevens tussen 1991-2001 

(11 schooljaren) schetsen Groenez et al.21 de evolutie in het aandeel leerlingen met schoolse vertra-

ging. Naarmate leerlingen vorderen in het secundair onderwijs neemt het aandeel leerlingen met 

schoolse vertraging logischerwijze toe, opvallender is dat de kloof tussen de sociale groepen 

verkleint. Dit is het gevolg van een tegengestelde beweging: enerzijds hebben kinderen van 

lagergeschoolden een hogere kans op vroegtijdige uitstroom uit het secundair onderwijs 

(ongekwalificeerde uitstroom of doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs); anderzijds 

lopen kinderen van hogergeschoolden gedurende het secundair onderwijs aanzienlijk vaker 

 

14  Er worden geen B-attesten gegeven in 1B en in 5ASO, 5KSO en 5TSO. 

15  Spruyt et al., 2009. 

16 Spruyt, Laurijssen en Van Dorsselaer, 2009. 

17  Spruyt, 2014. 

18  Spruyt et al., 2009. 

19  Groenez, 2006. 

20  Groenez et al., 2009. 

21  Groenez et al., 2009. 
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achterstand op dan kinderen van laaggeschoolden. Dit heeft vooral te maken met hun studie-

oriëntatie, zij starten vaker in de A-stroom en worden gedurende hun schoolloopbaan minder vaak 

naar het TSO en BSO georiënteerd. Anders gezegd, zij worden vaker in de A-stroom gehouden en ‘betalen’ 

daarvoor in de vorm van een verhoogde kans op vertraging.  

De studie-oriëntatie in het secundair onderwijs is immers van het grootste belang voor de verdere 

onderwijskansen (bv. toegang tot het hoger onderwijs). In die zin kan het oplopen van vertraging te 

verkiezen zijn boven het veranderen van studierichting om zo de vrijwaring van die kansen te 

bekomen. 

Figuur 1.4 Evolutie van het percentage leerlingen met schoolse vertraging doorheen het secundair 

onderwijs (%) naar diploma moeder 

 

Sociaal-economische verschillen in studiekeuze hebben bovendien niet alleen nefaste gevolgen voor 

de leerlingen zelf, maar ook nefaste gevolgen voor de schoolcultuur en het leerklimaat in de ‘zwak-

kere’ afdelingen/scholen en de aantasting van democratische burgerschapsattitudes (ressentiment, 

xenofobie, ondemocratische attitudes).22 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Waarom zien we verschillen naar sociaal-economische achtergrondkenmerken tussen leerlingen in 

de studiekeuzes? Een aantal redenen hiervoor werden reeds aangehaald: Nicaise23 stelt dat 

leerkrachten op basis van prestaties en studiehouding (in functie van de vorming van homogene 

subgroepen) adviseren, minder op basis van belangstelling of talenten. En omdat prestaties ook 

vaak verbonden worden met de sociale achtergrond van leerlingen, gaat de oriëntering naar de 

hiërarchisch gepercipieerde onderwijsvormen al snel gepaard met een sterke sociale selectie. 

Nicaise24 argumenteert ook dat de studiekeuze van de ouders vaak vertrekt van de wens tot 

 

22  Nicaise, 2014. 

23  Nicaise, 2017. 

24  Nicaise, 2014. 
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(minstens) statusbehoud. Daarnaast citeren we Pfeffer25 die stelt dat ook de strategische kennis van 

ouders over en vertrouwdheid van ouders met het onderwijssysteem een rol speelt en dat ouders 

met een hoger opleidingsniveau beter zicht hebben op de gevolgen van bepaalde keuzes voor de 

verdere schoolloopbaan.  

Boudon26 geeft aan dat het samenspel van zogenaamde primaire en secundaire effecten van 

sociale achtergrond aan de basis liggen van onderwijsongelijkheid. Leerprestaties zijn primaire 

effecten van sociale achtergrond, secundaire effecten van sociale achtergrond zijn een restcategorie 

van effecten die niet terug te brengen zijn tot de invloed van leerprestaties. Om het 

beslissingsproces gerelateerd aan studiekeuzes te kunnen analyseren en de invloed van secundaire 

effecten te kunnen nagaan, is het van belang om te kunnen controleren voor leerprestaties. In deze 

studie willen we hier een antwoord op formuleren. 

In eerste instantie brengen we de situatie verder in kaart en ditmaal op basis van populatiegegevens:  

1. In welke mate ontvangen leerlingen met een zwakkere sociaal-economische achtergrond (we 

kijken niet alleen naar SES maar ook naar de discriminatiegronden gender en herkomst) vaker 

een A/B/C-attest dan leerlingen met een sterkere sociaal-economische achtergrond?  

2. En in welke mate maken leerlingen met een zwakkere sociaal-economische achtergrond een 

andere keuze na het ontvangen van een B-attest dan leerlingen met een sterkere sociaal-

economische achtergrond? 

We willen nog een stap verder gaan dan het louter beschrijven van de situatie. Specifiek willen we 

ook nagaan waarom leerlingen met een zwakkere sociaal-economische achtergrond vaker een B-

attest ontvangen dan leerlingen met een sterkere sociaal-economische achtergrond? 

Een eerste en wellicht belangrijkste oorzaak is het verschil in gemiddelde leerprestaties tussen ver-

schillende sociaal-economische groepen. Kinderen met een zwakkere sociaal-economische achter-

grond presteren gemiddeld minder goed. Maar eerder onderzoek toonde reeds aan dat de 

onderwijsongelijkheid niet uitsluitend terug te brengen is tot de verschillen in studieprestaties tussen 

kinderen met een verschillende sociale achtergrond.27 

In eerste instantie kijken we naar het oriënteringsbeleid en de oriënteringspraktijken op school-

niveau. In de Franstalige gemeenschap voerde Grisay28 een onderzoek uit bij 1 500 leerlingen van 

het vijfde leerjaar in het lager onderwijs. Uit dat onderzoek bleek dat leerlingen met dezelfde 

resultaten op een gestandaardiseerde toets Frans in verschillende scholen anders geëvalueerd en 

gedelibereerd werden. De deliberatiebeslissing blijkt dus niet altijd gebaseerd te zijn op de 

werkelijke capaciteiten en op objectieve leermoeilijkheden van de leerling, maar weerspiegelt ook 

verschillen in gewoonte of beleid tussen de diverse onderwijsinstellingen.  

Anthoons et al.29 stelden vast dat de deliberatiepraktijk van verschillende scholen aanzienlijke ver-

schillen vertoont, zowel wat betreft de gegevensverzameling, de deliberatiecriteria als de eigenlijke 

deliberatiebeslissing. Uit een onderzoek bij 6 scholen stelden zij vast dat scholen verschillen in de 

gehanteerde examencriteria en het relatief belang van deze criteria bij de eigenlijke beslissing. 

Hierbij speelt de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school een rol.  

Daarnaast kunnen ook de gewoonten en het beleid van een school de deliberatiebeslissing beïn-

vloeden. Hierbij denken we aan de invloed van visie van de school, de wijze van evalueren 

(permanent vs. via examens), eventuele afwijkingen van de officiële richtlijnen, etc.30 Zo valt ook 

niet uit te sluiten dat sommige scholen het B-attest bewust gebruiken als selectie-instrument: 

 

25  Pfeffer, 2008. 

26  Boudon, 1974. 

27  Boudon, 1974. 

28  Grisay, 1984. 

29  Anthoons et al., 2004. 

30  Struyf, 2000. 
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“Daarbij komt nog dat het B-attest door sommige elitescholen meer dan eens verkeerd gebruikt wordt om alleen de 

sterksten over te houden”.31 

In deze studie buigen we ons over volgende onderzoeksvragen: 

1. We kijken naar kenmerken van de scholen en hun leerlingenpopulatie: in welke mate zien we 

verschillen in het aandeel uitgereikte A/B/C-attesten tussen scholen met verschillende kenmer-

ken? En in welke mate zien we verschillen in hoe leerlingen met een B-attest reageren 

naargelang de kenmerken van de scholen en van de leerlingenpopulatie? 

2. Welke rol spelen de oriënteringspraktijken binnen de scholen mogelijkerwijze? Zien we 

verschillen tussen scholen naar het gevoerde oriënteringsbeleid en de oriënteringspraktijken? 

Kunnen we deze verschillen linken aan scholen met bepaalde kenmerken zoals een hoog 

aandeel hoge-SES-leerlingen, weinig diversiteit naar herkomst, aandeel A/B/C-attesten, ... 

Hoewel de leerprestaties een grote invloed hebben op de deliberatiebeslissing en dus op de wijze 

waarop een leerling verder kan doorstromen in het secundair onderwijs, hebben ook andere 

factoren een invloed. Zo stellen Verhoeven & Tessely32 dat de klassenraad bij haar 

deliberatiebeslissing niet alleen met de leerresultaten rekening moet houden, maar ook met andere 

factoren, zoals de vroegere schoolloopbaan, informatie van het CLB en gesprekken met ouders en 

leerlingen. Uit onderzoek van Struyf33 blijkt dat scholen ook effectief bijkomende criteria in 

aanmerking nemen bij de deliberatie. Veel voorkomende criteria zijn: de evolutie van de leerling 

tijdens dat schooljaar, de inzet van de leerling, de thuissituatie en gezondheidsproblemen.34 

Niet alleen de individuele leerprestaties, bepaalde schoolkenmerken zoals het oriënteringsbeleid 

en de oriënteringspraktijken op schoolniveau zouden dus een mogelijke verklaring kunnen bieden 

voor de geobserveerde verschillen tussen kinderen met een verschillende sociale achtergrond. Het 

valt niet uit te sluiten dat ook specifieke vooroordelen of stereotyperingen een advies naar leerlingen toe 

kunnen beïnvloeden.  

Om meer sluitende uitspraken te kunnen formuleren of de verschillen in ontvangen attesten louter 

terug te brengen zijn tot verschillen in leerprestaties, is het van belang om te kunnen controleren voor 

de leerprestaties van leerlingen. In deze studie willen we dit doen aan de hand van vignetten (zie 

hoofdstuk 2 Onderzoeksmethode) om volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1. Ontvangen leerlingen met dezelfde leerprestaties maar met verschillende 

achtergrondkenmerken ook verschillende attesten/adviezen? 

2. Gaat dit ook gepaard met verschillen in de argumenten die gebruikt worden om de attesten te 

motiveren en wordt de keuze voor het al dan niet geven van attesten door leden van de 

delibererende klassenraad ook beïnvloed door bepaalde vooroordelen en stereotyperingen die 

men linkt aan bepaalde groepen van leerlingen? 

 

 

 

31  Bieke De Fraine, KU Leuven/Bron: De standaard, 12-10-2012, 1 op de 10 leerlingen in middelbaar krijgt B-attest. 

32  Verhoeven & Tessely, 2000. 

33  Struyf, 2000. 

34  Struyf, 2000. 
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2 |  Onderzoeksmethode  

In het onderzoeksluik oriëntering maken we gebruik van populatiegegevens om de 

attesteringsbeslissingen van scholen in kaart te brengen en analyseren we ook de gevolgen van de 

attesteringen voor de verdere schoolloopbaan van de leerlingen. Hierbij leggen we de focus op de 

leerlingen met een B-attest. 

Daarnaast willen we ook een zicht krijgen op de mate waarin scholen een formeel beleid inzake 

oriëntering ontwikkelen en inzetten, welke praktijken het oriënteringsproces beïnvloeden, wat de rol 

is van de individuele en collectieve houdingen van leerkrachten en hoe attesten gemotiveerd en 

beargumenteerd worden. Dit doen we enerzijds aan de hand van een gestandaardiseerde enquête, 

anderzijds maken we ook gebruik van gestandaardiseerde situatiebeschrijvingen (vignetten) om 

inzicht te krijgen in de argumenten die bij de attesteringen gebruikt worden. 

2.1 Administratieve data 

In een eerste luik gebruiken we de bestaande administratieve data (met name de leerlingendatabank van 

de Vlaamse gemeenschap) om de attesteringsbeslissingen van scholen in het gewoon voltijds secun-

dair onderwijs in kaart te brengen. Op basis van deze populatiegegevens voor de schooljaren 2006-

2007 t.e.m. 2013-2014 analyseren we in een eerste stap de verschillen in het aandeel A/B/C-

attesteringen tussen de scholen en gaan we na of deze verschillen samenhangen met bepaalde 

schoolkenmerken (studieaanbod, verstedelijkingsgraad, net, schoolgrootte) en kenmerken van de 

leerlingenpopulatie (naar schoolse vertraging, sociaal-economische status, geslacht en 

herkomstdiversiteit). Vervolgens brengen we op basis van deze administratieve data ook de 

gevolgen van dit attesteringsbeleid op de verdere schoolloopbaan in kaart. Hierbij leggen we de 

focus op de leerlingen met een B-attest. Zij kunnen immers beslissen om al dan niet van 

richting/onderwijsvorm te veranderen of te blijven zitten, al dan niet gepaard met een schoolwissel. 

De mate waarin deze beslissingen al dan niet divergeren tussen leerlingen uit verschillende sociale 

groepen zal bepalen hoe de leerlingenmix binnen een school verandert naarmate de leerlingen 

vorderen in het onderwijs. 

2.1.1 Afbakening van de scholen  

In deze oefening is een goede afbakening van de scholen nodig. We verduidelijken. Net zoals de 

(leerlingen-)bevolking is ook de groep van scholen onderhevig aan veranderingen. Nieuwe 

vestigingsplaatsen worden opgericht en andere verdwijnen. Soms worden scholen administratief 

opgesplitst in verschillende eenheden, maar treden ze naar de buitenwereld duidelijk op als één 

school.  

Om scholen longitudinaal (over de schooljaren) te kunnen volgen en te verhinderen dat 

overgangen van leerlingen tussen verschillende administratieve eenheden (maar binnen dezelfde 

school) als schoolveranderingen worden gekenmerkt wordt een algoritme gebruikt dat poogt de 

reële scholen af te bakenen.  

Dit algoritme zal vestigingsplaatsen samenvoegen tot een nieuwe eenheid op basis van 

adreslocaties en de leerlingenstromen. Dit gebeurt enkel voor die vestigingsplaatsen die onder 
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dezelfde inrichtende macht ressorteren. Voor het schooljaar 2014-2015 worden 1 218 

vestigingsplaatsen zo samengevoegd tot 615 nieuwe eenheden. 

2.1.2 Afbakening van de schoolkenmerken 

Binnen de administratieve data hanteren we volgende indeling naar verschillende schoolkenmerken. 

2.1.2.1 Net 

Wij hanteren de volgende indeling: 

1. GO!: gemeenschapsonderwijs; 

2. VGO: vrij gesubsidieerd onderwijs; 

3. OGO: officieel gesubsidieerd onderwijs. 

2.1.2.2 Verstedelijkingsgraad: functionele verstedelijkingsgraad (Halleux) 

De functionele verstedelijking geeft het belang en de verscheidenheid van de aanwezige functies weer, bij 

uitstek kenmerken die het stedelijke karakter weerspiegelen en een invloed hebben op de omgeving: 

de commerciële functie (op basis van de aankoopgewoonten van de bevolking), de schoolfunctie 

(op basis van het schoollopende inwoners) en de werkfunctie (op basis de actieve bevolking in de 

gemeente). 

Wij hanteren volgende indeling: 

1. centrumsteden; 

2. sterke functionele verstedelijking; 

3. matig functionele verstedelijking; 

4. zwakke functionele verstedelijking. 

2.1.2.3 Onderwijsaanbod  

Het onderwijsaanbod wordt gedefinieerd door de onderwijsvorm(en) die de school aanbiedt in het 

derde leerjaar. Wij hanteren de volgende indeling: 

1. ASO (of ASO-KSO); 

2. ASO-TSO; 

3. ASO-TSO-BSO; 

4. KSO; 

5. KSO-TSO-BSO; 

6. TSO; 

7. TSO-BSO; 

8. BSO. 

2.1.2.4 Schoolgrootte 

In de onderstaande figuur geven de verticale lijnen de cut-offs weer die gebruikt zijn om op basis 

van het populatiebestand 4 categorieën naar schoolgrootte te maken. Wij hanteren de volgende 

indeling: 

1. <250 leerlingen; 

2. 250<500 leerlingen; 

3. 500<1 000 leerlingen; 

4. ≥1 000 leerlingen. 
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Figuur 2.1 Verdeling van de scholen in het voltijds gewoon secundair onderwijs naar schoolgrootte 

(schooljaar 2013-2014) 

 

2.1.2.5 Evolutie schoolgrootte 

Hiertoe wordt het aantal leerlingen in 2013-2014 gedeeld door het aantal leerlingen in 2006-2007. 

Wij hanteren de volgende indeling: 

1. <0,75: sterke krimp; 

2. 0,75<0,95: krimp; 

3. 0,95-1,05: stabiel; 

4. 1,05<1,25: groei; 

5. ≥1,25: sterke groei. 
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Figuur 2.2 Evolutie van de schoolgrootte in het voltijds gewoon secundair onderwijs (2013-2014 t.o.v. 

2006-2007) 

 

2.1.2.6 Lln gr2/lln gr1 

Hoe verhoudt het leerlingenaantal in de tweede graad zich ten opzichte van het leerlingenaantal in 

de eerste graad? Hiertoe wordt het aantal leerlingen in de tweede graad gedeeld door het aantal 

leerlingen in de eerste graad. In scholen waar de 2° graad in verhouding tot de 1° graad steeds 

minder leerlingen bevat, zal deze indicator waarden optekenen lager dan 1. In scholen waarvoor de 

2° graad in omvang stabiel blijft ten opzichte van de 1° graad zal de indicator rond de waarde 1 

schommelen. In scholen waarvoor de 2° graad omvangrijker wordt door zij-instroom, zal de 

indicator waarden aannemen die verder boven 1 liggen. 

          
krimp                   stabiliteit                 groei 

Wij hanteren de volgende indeling: 

1. <0,75: sterke krimp: aantal leerlingen in 2° graad daalt met minstens 25% t.o.v. 1° graad; 

2. 0,75<0,95: krimp: aantal leerlingen in 2° graad daalt met 5-25% t.o.v. 1° graad; 

3. 0,95-1,05: stabiel: aantal leerlingen in 2° graad blijft stabiel t.o.v. 1° graad; 

4. 1,05<1,25: groei: aantal leerlingen in 2° graad stijgt met 5-25% t.o.v. 1° graad; 

5. ≥1,25: sterke groei: aantal leerlingen in 2° graad stijgt met minstens 25% t.o.v. 1° graad. 
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Figuur 2.3 Leerlingenverhouding tussen tweede graad en eerste graad in het voltijds gewoon secundair 

onderwijs (2013-2014) 

 

2.1.2.7 Lln gr3/lln gr2 

Hoe verhoudt het leerlingenaantal in de derde graad zich ten opzichte van het leerlingenaantal in de 

tweede graad? Hiertoe wordt het aantal leerlingen in de derde graad gedeeld door het aantal 

leerlingen in de tweede graad. In scholen waar de 3° graad in verhouding tot de 2° graad steeds 

minder leerlingen bevat, zal deze indicator waarden optekenen lager dan 1. In scholen waarvoor de 

3° graad in omvang stabiel blijft ten opzichte van de 2° graad zal de indicator rond de waarde 1 

schommelen. In scholen waarvoor de 3° graad omvangrijker wordt door zij-instroom, zal de 

indicator waarden aannemen die verder boven 1 liggen.  

Wij hanteren de volgende indeling: 

1. <0,75: sterke krimp: aantal leerlingen in 3° graad daalt met minstens 25% t.o.v. 2° graad; 

2. 0,75<0,95: krimp: aantal leerlingen in 3° graad daalt met 5-25% t.o.v. 2° graad; 

3. 0,95-1,05: stabiel: aantal leerlingen in 3° graad blijft stabiel t.o.v. 2° graad; 

4. 1,05<1,25: groei: aantal leerlingen in 3° graad stijgt met 5-25% t.o.v. 2° graad; 

5. ≥1,25: sterke groei: aantal leerlingen in 3° graad stijgt met minstens 25% t.o.v. 2° graad. 
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Figuur 2.4 Leerlingenverhouding tussen derde graad en tweede graad in het voltijds gewoon secundair 

onderwijs (2013-2014) 

 

2.1.3 Afbakening kenmerken van de leerlingenpopulatie 

De administratieve data laten volgende indeling naar verschillende kenmerken van de leerlingen-

populatie toe. 

2.1.3.1 Schoolse vertraging 

We berekenen het aandeel leerlingen op schoolniveau met schoolse vertraging. Dit is de vertraging 

die een leerling oploopt ten opzichte van de groep normaalvorderende leerlingen van hetzelfde 

geboortejaar. Schoolse vertraging is niet noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook 

veroorzaakt worden door ziekte, atypische studieovergangen, enz. Wij hanteren de volgende 

indeling van scholen: 

1. ≤5% schoolvertraging; 

2. 5%<25% schoolse vertraging; 

3. 25%<50% schoolse vertraging; 

4. 50%<75% schoolse vertraging; 

5. ≥75% schoolse vertraging. 
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Figuur 2.5 Aandeel leerlingen met schoolse vertraging in het voltijds gewoon secundair onderwijs (2013) 

 

2.1.3.2 Aandeel leerlingen naar sociaal-economische status (SES-leerlingen) 

De sociaal-economische status van leerlingen wordt bepaald aan de hand van twee criteria: het 

diploma van de moeder en het ontvangen van een studietoelage. Hoge-SES-leerlingen zijn 

leerlingen die geen studietoelage ontvangen en wiens moeder minstens een diploma hoger 

secundair onderwijs heeft. Wij hanteren de volgende indeling van scholen op basis van het aandeel 

leerlingen met hoge SES op schoolniveau: 

1. ≤25% lln met hoge SES; 

2. 25%<50% lln met hoge SES; 

3. 50%<75% lln met hoge SES; 

4. ≥75% lln met hoge SES. 
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Figuur 2.6 Aandeel leerlingen met hoge SES -status in het voltijds gewoon secundair onderwijs 

(2013-2014) 

 

2.1.3.3 Aandeel vrouwelijke leerlingen 

De berekening van de fractie vrouwelijke leerlingen op schoolniveau geeft aan dat er een groep 

scholen is met nauwelijks vrouwelijke leerlingen. Daarom hanteren we de volgende indeling: 

1. ≤5% vrouwelijke lln; 

2. 5%<25% vrouwelijke lln; 

3. 25%<50% vrouwelijke lln; 

4. 50%<75% vrouwelijke lln; 

5. ≥75% vrouwelijke lln. 
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Figuur 2.7 Aandeel vrouwelijke leerlingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs (2013-2014) 

 

2.1.3.4 De Herfindahl-index 

De etnische diversiteit op schoolniveau wordt uitgedrukt in de Herfindahl-index en weerspiegelt de 

variëteit naar nationaliteit en thuistaal. We onderscheiden 7 groepen: 

1. leerlingen met Belgische nationaliteit en Nederlands als thuistaal; 

2. leerlingen met Belgische nationaliteit, die het Nederlands niet als thuistaal hebben; 

3. leerlingen met Nederlandse nationaliteit en Nederlands als thuistaal; 

4. leerlingen met EU-15 nationaliteit of nationaliteit uit VS, Canada, Groenland, Australië of 

Nieuw-Zeeland; 

5. leerlingen met nationaliteit uit de overige Europese landen (EU-13 of buiten EU); 

6. leerlingen met nationaliteit Turkse of Maghrebijnse landen; 

7. leerling met Afrikaanse, Aziatische nationaliteit. 

De formule is de volgende:  

                   ∑  
 

 

   

  

Een waarde van 0 betekent dat er op die school geen enkele herkomstdiversiteit bestaat. Een 

waarde die 1 benadert, betekent een zeer grote diversiteit.  
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Figuur 2.8 Diversiteit naar herkomst in het voltijds gewoon secundair onderwijs (2013-2014) 

 

2.1.3.5 Evolutie van het aandeel hoge-SES-leerlingen 

Hiertoe wordt het aandeel leerlingen met hoge SES-waarde in 2013 gedeeld door het aandeel leer-

lingen met hoge SES in 2006. Wij hanteren de volgende indeling van scholen: 

1. <0,75: sterke krimp; 

2. 0,75<0,95: krimp; 

3. 0,95-1,05: stabiel; 

4. 1,05<2: groei; 

5. ≥2: sterke groei. 
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Figuur 2.9 Evolutie van het aandeel hoge-SES-leerlingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs 

(2013-2014 t.o.v. 2006-2007) 

  

2.1.3.6 Evolutie van de herkomst-diversiteit 

Hiertoe wordt de Herfindahl-index in 2013 gedeeld door Herfindahl-index in 2006. Wij hanteren de 

volgende indeling: 

1. <0,75: sterke krimp diversiteit; 

2. 0,75<0,95: krimp; 

3. 0,95-1,05: stabiel; 

4. 1,05<2: groei; 

5. ≥2: sterke groei diversiteit. 
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Figuur 2.10 Evolutie van de herkomstdiversiteit in het voltijds gewoon secundair onderwijs (2013-2014 t.o.v. 

2006-2007) 

 

2.2 Vragenlijst oriënteringsbeleid en -praktijken 

De vragenlijst oriëntering en de gevalstudies (vignetten) werden ontwikkeld op basis van een 

analyse van literatuurbronnen35 en gesprekken met personen uit het veld (CLB, experten). Zo werd 

meer inzicht verworven in bestaande evaluatie- en deliberatiepraktijken. Via gesprekken met het 

CLB en op basis van de arresten van de Raad van State werd meer inzicht verworven in “moeilijke 

cases” van deliberatiebeslissingen en de argumenten die in deze situaties gebruikt worden. Hieruit 

bleek dat er verschillende factoren zijn die een invloed kunnen hebben op de deliberatiebeslissing: 

het eindresultaat van een leerling, de studierichting, de persoonlijke kenmerken van de leerling, 

bestaande deliberatieregels, de dynamiek binnen een delibererende klassenraad, … Op basis van 

deze input werd de componenten van de survey (vragenlijsten, vignetten) ontwikkeld. 

 

35  J. Verhoeven, G. Devos, W. Bruylant, V. Warmoes, Evalueren in Vlaamse secundaire scholen. Een onderzoek bij leraren en 

directeurs. Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2002,194 p; Struyf, E., Evalueren: een leerkans voor leraren en leerlingen. Over de 

evaluatiepraktijk in de klas en het evaluatiebeleid op school, Leuven, Universitaire Pers, 2000. 
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Figuur 2.11 Factoren die een invloed kunnen hebben op een deliberatiebeslissing 

 

Het surveyluik oriëntering tracht het formele kader van het oriënteringsbeleid en de 

oriënteringspraktijken op school in kaart te brengen. Volgende rubrieken komen hierbij aan bod.  

Tabel 2.1 Rubrieken in de survey oriënteringsbeleid en -praktijken 

Oriënteringsbeleid: 
formeel kader  

 

Evaluatiebeleid/procedure Aantal examenreeksen, berekening eindresultaat, belang dagelijks werk, rapporten 

Formele deliberatiecriteria Deliberatienota, richtlijnen over het toepassen van formele deliberatiecriteria (eindresultaat, 
dagelijks werk, inzet, sociale situatie, gedrag, klasgemiddelde, punten voorgaande jaren, ...) 

Deliberatiebeslissingen Mogelijke beslissingen: A/B/C attest, clausulering, herexamens, vakantietaken 

Remediëringsbeleid Beleid inzake remediëring op school 

Klassenraden Rol en werking van begeleidende en delibererende klassenraad 

Oriënteringspraktijken  

Deliberatie- en klassenraad-
praktijken 

Gebruikte deliberatiecriteria en motivering van deliberatiebeslissingen, beslissingsmecha-
nismen, schriftelijk advies. 

Vrijwillig oriëntatie-advies  

Subjectief oordeel Persoonlijke mening over evaluatie-en oriënteringsbeleid, onderwijs en imago school 

De rubriek oriënteringspraktijken peilt naar de praktijken van deliberatiebeslissingen en oriëntatie-

adviezen, zoals de gebruikte deliberatiecriteria en het voorkomen van verschillende deliberatieprak-

tijken. Er wordt ook gepeild naar de subjectieve mening van respondenten over het evaluatie-en 

oriëntatiebeleid en andere relevante aspecten zoals het buurtimago van de school (dat een impact 

kan hebben op het deliberatiebeleid). Om de vragenlast te verdelen worden andere rubrieken en 

Deliberatie 

beslissing  

Eind-
resultaat 
leerling 

Dynamiek 

klassenraad  

Deliberatie-
regels 
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vragenitems bevraagd bij verschillende respondenten (leerkrachten, klastitularissen, directie of 

ondersteunend personeel).  

In de testfase werden deze rubrieken voorgelegd aan een divers testpubliek van leerkrachten, 

directie en CLB. Op basis van deze input werd de vragenlijst verder verfijnd. Zo gaf de testfase ons 

meer duidelijkheid welke batterijen van vragen we respectievelijk beter aan het directiepersoneel, 

dan wel het onderwijzend personeel konden voorleggen. Daarbij kregen we ook meer inzicht in 

bepaalde evaluatie- en oriënteringspraktijken.  

2.3 Op zoek naar motivaties en argumenten door middel van vignetten 

Om inzicht te krijgen in de motivaties en argumenten die gebruikt worden bij de motivering van de 

attesteringen van de leerlingen wordt gebruik gemaakt van de vignettentechniek (Rossi & Anderson, 

1982). Bij de vignettentechniek worden hypothetische situaties ter beoordeling aan respondenten 

voorgelegd. 

Vignetten kennen een ruim toepassingsgebied en worden ingezet in bv. marktonderzoek naar 

consumentenpreferenties (Grønhøj & Bech-Larsen, 2010), onderzoek in welzijn/zorg over de 

vorming van diagnostische opinies en beslissingen over behandelingswijzen (Fook et al., 1997; 

Hughes & Huby, 2002; Sim et.al. 1998), in politieke wetenschappen in onderzoek over de 

normatieve basis voor publiek beleid (Caro et al., 2010) (voor een overzicht van het gebruik van de 

vignettentechniek voor de bevraging van opvattingen en houdingen van leerkrachten zie Poulou 

(2001)). In Nederland gebruikten Smeets et al. (2007) vignetten om na te gaan in hoeverre 

leerkrachten zich vaardig achten om onderwijs te geven aan leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. 

In de gedragswetenschappen zijn vignetten een vaak toegepaste techniek in de studie naar de basis 

van complexe beslissingen (Kanninen, 2007; Louviere, Hensher, & Swait, 2000).  

Het gebruik van vignetten als onderzoekstechniek beantwoordt aan de behoefte om ook in com-

plexe situaties de antwoorden van verschillende respondenten met elkaar te kunnen vergelijken 

(Alexander & Becker, 1978). Vignetten worden dan gebruikt om hypothetische situaties of 

personen te beschrijven en respondenten die informatie te verstrekken die noodzakelijk is om hun 

keuze op te baseren (Hughes & Huby, 2004). De beschrijving wordt typisch gevolgd met vragen 

over verwacht gedrag, vaak onder de vorm van likert schalen of checklists.  

Vignetten worden vaak gebruikt wanneer het niet praktisch of niet haalbaar is om werkelijk 

gedrag te bestuderen. De studie van persoonlijke opvattingen en waarden is een gevoelig 

onderwerp. Vignetten laten respondenten toe hun eigen perceptie weer te geven, zonder direct 

persoonlijk betrokken te worden. Het voordeel van deze hypothetische situatiebeschrijvingen is dat 

de respondenten hun eigen antwoorden niet hoeven te vertekenen en sociaal wenselijke 

antwoorden te geven, omdat er geen gevaar van statusverlies dreigt door eerlijke antwoorden te 

geven (Alexander & Becker, 1978). 

De beschrijving van de hypothetische situatie laat onderzoekers toe om controle uit te oefenen op 

de verstrekte informatie en zo de interne validiteit van het onderzoek te verhogen. Hoewel 

vignetten heel wat concrete elementen bevatten, zijn ze niet directief in de zin dat ze de respondent 

toelaten een eigen mening te vormen in een welomschreven situatie. Zo ontlokken vignetten 

individuele EN vergelijkbare antwoorden. In surveystudies zijn vignetten een goedkope manier 

voor een benaderende toepassing van experimenten om gedrag te bestuderen (Caro et al., 2011). 
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Goede vignetten geven beschrijvingen van realistische situaties en kunnen daardoor, zoals goede 

verhalen, de interesse van de respondenten wekken en gedachtegangen oproepen (Miles, 1990). 

Hierdoor worden leerkrachten als het ware gestimuleerd om te rapporteren over de afwegingen die 

ze maken. Idealiter wordt er dus gebruik gemaakt van ‘tough cases’ waar de respondent over twijfelt 

en die dus ook voldoende variatie in antwoorden opleveren tussen verschillende respondenten.  

2.3.1 Operationalisering van de vignetten voor dit onderzoek 

Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van deze methodologie om inzicht te krijgen in de 

beslissingen en de afwegingen van leerkrachten of directie bij deliberatiebeslissingen, vrijwillige 

oriëntatie-adviezen en vraagstukken over uitsluiting van bepaalde leerlingen.  

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een combinatie van een open en gesloten vraagstelling bij een 

hypothetisch scenario (vignet) over een specifieke leerling. Het vignet bevat de informatie over de 

kenmerken van de leerling zoals:  

- kenmerken van de leerprestaties van te oriënteren leerling; 

- huidige studierichting en onderwijsvorm; 

- discriminatiegronden; 

- andere informatie. 

Op basis van dit vignet wordt de respondent (leerkracht) gevraagd om in eerste instantie een 

uitspraak te doen over het attest dat hij zelf zou aanraden. Merk op dat het met deze vraagstelling 

niet mogelijk is om een inzicht te krijgen in de argumenten van de oriëntering. Daarom wordt in 

een volgende vraag verduidelijkt dat de leerling in kwestie een A/B of C-attest heeft gekregen. 

Vervolgens wordt de respondent gevraagd in een checklist van mogelijke redenen en argumenten 

de waarschijnlijkheid te rapporteren dat een bepaalde reden een doorslaggevende rol heeft gespeeld 

in het oriënteringsresultaat. Hierdoor wordt het mogelijk om de (ingeschatte) rol van de 

verschillende deliberatiecriteria in te brengen.  

Op een gelijkaardige manier worden vignetten uitgewerkt voor de vrijblijvende oriënterings-

adviezen van leerkrachten en het advies van de begeleidende klassenraad dat handelt over de 

definitieve uitsluiting van een leerling.  

Binnen dit onderzoek wordt dus gebruik gemaakt van 3 soorten vignetten:  

1. Vignetten deliberatiebeslissing binnen een delibererende klassenraad: situatieschets van 

een deliberatiebeslissing van een leerling binnen de delibererende klassenraad. Er wordt gebruik 

gemaakt van twee types van situatieschetsen: type 1-vignet (twijfel tussen B-attest vs. C-attest) 

en type 2-vignet (twijfel tussen A-attest vs. B-attest). Bij de gesloten vraag wordt het vignet 

verankerd naar een bepaald type attest, meer precies B-attest of C-attest bij een type 1-vignet en 

een A-attest vs. B-attest bij een type 2-vignet. 

2. Vignet vrijblijvend oriëntatie-advies van leerkracht: situatieschets van spontaan oriëntatie-

advies dat een leerkracht op vraag van de ouders geeft. Bij de vignetten over vrijwillig 

oriëntatie-advies wordt enkel gebruik gemaakt van type 1-vignetten (twijfel tussen heroriëntatie-

advies (B-attest) vs. advies tot zittenblijven (C-attest)). Bij de gesloten vraag wordt dit vignet 

verankerd naar een advies tot heroriëntatie of zittenblijven. 

3. Vignet over het advies van de begeleidende klassenraad dat handelt over de uitsluiting 

van een leerling: situatieschets van een leerling die betrapt is op bepaalde gepleegde feiten die 

ingaan tegen het schoolreglement (roken van een joint, graffiti) en waarbij de begeleidende klas-

senraad moet oordelen over het advies dat aan de directie gegeven wordt (alternatieve sanctie, 
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opstarten tuchtprocedure voor uitsluiting). Bij de gesloten vraag wordt dit vignet verankerd 

naar een advies voor tijdelijke of definitieve uitsluiting.  

Elke leerkracht krijgt 2 vignetten over de oriënteringsattesten en 1 over vrijblijvende oriënterings-

advies. In de survey kunnen leerkrachten aangeven welke situatieschets het best aansluit bij hun 

persoonlijke lesopdracht en op basis daarvan krijgen zij het meest passende vignet aangeboden in 

de websurvey. Het vignet over het advies van de begeleidende klassenraad in geval van uitsluiting 

wordt voorgelegd aan de directie en in de bevraging naar de leerkrachten opgenomen met een 

filtervraag om enkel die leerkrachten die reeds aan zo’n klassenraad hebben deelgenomen, hierover 

te bevragen. 

De vignetten bevatten verschillende typen informatie en zijn daarom ook opgebouwd uit verschil-

lende componenten. Enerzijds bevatten ze informatie-elementen (studierichting en -jaar, resultaten) 

waarvan we weten dat ze een expliciete rol spelen bij oriëntatie en deliberatiebeslissingen, anderzijds 

zijn ook enkele discriminatiegronden toegevoegd aan de scenario’s (sociaal-economische status 

SES, herkomst, beperking, gender). Dit zijn informatie-elementen waarvan we willen onderzoeken 

of ze een meer subtiele/latente rol spelen bij oriëntatie- en deliberatiebeslissingen.  

We verduidelijken dit aan de hand van het vignet TYPE B/C, lj 4 ASO economie. 

2.3.1.1 Informatie-elementen 

a) Studierichting/studiejaar 

De vignetten beschrijven een situatieschets van een leerling in een bepaalde studierichting in het 

tweede of vierde leerjaar, waarvoor een oriëntatie- of deliberatiebeslissing moet gemaakt worden. 

De keuze voor deze studierichtingen/studiejaren is gebaseerd op het relatieve voorkomen van B-

attesten in bepaalde studierichtingen in het secundair onderwijs en de vaststelling dat scholieren in 

het tweede en vierde leerjaar belangrijke oriënteringskeuzes maken. De selectie van studierichtingen 

Tijdens een delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar worden de leerlingen van 

klas 4 Economie beoordeeld door de leerkrachten die hen een attest zullen toekennen op basis 

van hun schoolresultaten. Momenteel ligt het dossier op tafel van Laura, een leerlinge die al 2 

jaar op deze school zit. Op school werd ze al enkele keren terecht gewezen op haar overmatig 

GSM-gebruik tijdens de lesuren. Ze is sociaal en heeft veel vriendinnen op school, houdt van 

muziek en danst graag. In haar vrije tijd helpt ze haar grootouders met de boodschappen. Haar 

opa komt haar vaak halen op school, gezien haar ouders als eigenaar van een zaak erg 

onregelmatige werkuren hebben. Laura haar eindresultaat voor dit jaar is 44% met buizen op 

volgende vakken; Economie (42%), Frans (35%), Biologie (32%) en Geschiedenis (33%). 

Vraag 1: Indien de delibererende klassenraad plaats vond in uw school welk attest zou u persoonlijk geven aan 
deze leerling? 
A-attest 
B-attest 
C-attest 
Herexamens 
 
Vraag 2: De delibererende klassenraad heeft beslist om een B/C attest te geven. Verschillende argumenten 
kunnen ingeroepen worden om deze beslissing te staven. Kan u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat deze 
argumenten een rol gespeeld hebben in deze beslissing? 
 
Lijst van argumenten 
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werd gemaakt op basis van de populariteit (herkenbaarheid voor andere leerkrachten) en de 

feitelijke onderwijsbeslissingen die leerlingen nemen na het krijgen van een B-attest. Zo is het 

belangrijk richtingen te kiezen waar leerlingen, ook na het krijgen van een B-attest toch nog in 

dezelfde onderwijsvorm kunnen blijven. Een B-attest impliceert dus voor deze studierichtingen niet 

automatisch een vormovergang voor de leerling omdat de studierichting niet ‘de laatste optie’ vormt 

binnen de eigen onderwijsvorm. Volgende studierichtingen en leerjaren werden opgenomen in de 

selectie.  

Tabel 2.2 Mogelijke onderwijsposities van de leerling in de vignetten 

Leerjaar secundair onderwijs  Studierichting  

2A Moderne Wetenschappen, Sociale en Technische wetenschappen 

2B Nijverheid  

4ASO Economie 

4TSO Handel, Elektrotechnieken 

4KSO Beeldende en architecturale kunsten 

4BSO  Kantoor, Basismechanica  

b) Studieresultaten 

De vignetten over deliberatiebeslissingen en het spontane oriëntatie-advies bevatten informatie over 

de studieresultaten van de leerling in kwestie (algemeen resultaat en de onvoldoendes op enkele 

hoofdvakken en bijvakken). De behaalde percentages werden zo gekozen dat ze twijfel kunnen 

oproepen bij de respondenten (twijfel tussen B/C attest of tussen A/B attest). 

Voor elk van de verschillende studierichtingen werden verschillende vakken geselecteerd die 

gemeenschappelijk in het onderwijsaanbod van deze studierichtingen zitten over alle 

onderwijsnetten heen. Dit is nodig om de situatieschets zo realistisch mogelijk te maken voor de 

respondenten.  

Tabel 2.3 Studieresultaten van de leerling in de vignetten 

 Deliberatiebeslissing 
Type 1 (B/C) 

Deliberatiebeslissing 
Type 2 (A/B) 

Vrijwillig oriëntatie-advies 
(B/C) 

Algemeen resultaat  44% 58% 46% 

Hoofdvak 1 42% 47% 39% 

Hoofdvak 2 35% 49% 41% 

Bijvak 1 32% 48% 34% 

Bijvak 2 33%  32% 

c) Discriminatiegronden  

In de vignetten worden ook vier discriminatiegronden (SES, herkomst, beperking en gender) toege-

voegd aan de scenario’s. De vignetten die de situatieschetsen geven voor de delibererende klassen-

raden gebruiken zes types (SES, herkomst en gender), voor het spontaan oriëntatie-advies worden 

vier types (SES en beperking) gebruikt. 
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Tabel 2.4 Discriminatiegronden voor de vignetten over delibererende klassenraad 

  Belgische herkomst (BH) Vreemde herkomst (VH) 

SES hoog  Vrouw (F) SES hoog, BH, F  SES hoog, VH, F  

SES laag Vrouw (F) SES laag, BH, F SES laag, VH, F 

Man (M) SES laag, BH, M  SES laag, VH, M 

Tabel 2.5 Discriminatiegronden voor de vignetten over spontaan oriëntatieadvies 

 Geen beperking Beperking 

SES hoog  Vrouw (F) SES hoog, geen beperking SES hoog, beperking 

SES laag Vrouw (F) SES laag, geen beperking SES laag, beperking 

Deze discriminatiegronden worden in de vignetten systematisch gevarieerd. Er werd getracht om 

deze discriminatiegronden onopvallend ‘in te blenden’ binnen de situatieschets door deze discrimi-

natiegrond zo subtiel mogelijk te signaleren. Zo wordt geslacht en herkomst gesignaleerd via de 

naam. De sociaal -economische status wordt gesignaleerd via het beroep van de ouders/vader. Het 

al dan niet hebben van een beperking (neuromusculaire aandoening) wordt wel expliciet vermeld 

binnen het vignet. Onderstaande tabel illustreert hoe de verschillende discriminatiegronden binnen 

de vignetten gesignaleerd worden. 

Tabel 2.6 Operationalisatie van de discriminatiegronden in de vignetten 

 Deliberatie 

Type 1 

Deliberatie 

Type 2 

Spontaan oriëntatie-advies 
(altijd type 1) 

Belgische herkomst M Thomas Thomas  

Belgische herkomst V Laura Laura Hanne 

Vreemde herkomst M Mohamed Mohamed  

Vreemde herkomst V Samira Samira  

SES laag  Mannelijk vignet: 

Vader = truckchauffeur 

Vrouwelijk vignet: 

Ouders = arbeider 

Mannelijk vignet: 

Vader = truckchauffeur 

Vrouwelijk: 

Ouders = arbeider 

Ouders werken in fabriek 

SES hoog  Ouders = eigenaar van een 
zaak 

Ouders = eigenaar van een 
zaak 

Ouders werken in bank 

Beperking    Neuromusculaire aandoening 

d) Extra informatie 

De vignetten werden aangevuld met extra informatie om de onderzochte discriminatiegronden 

minder expliciet naar voor te laten komen (hobby’s, ...) In de vignetten werd ook een 

gedragselement toegevoegd zodat het voor respondenten plausibeler is om gedragsargumenten te 

selecteren als reden voor een bepaalde attesteringsbeslissing. Bij de ontwikkeling van de vignetten 

werd er rekening mee gehouden dat de gegeven informatie in het vignet niet impliciet bepaalde 

discriminatiegronden oproept bij de respondent. Extra informatie (zoals hobby’s, namen, enz.) 

werd daarom zo neutraal mogelijk vermeld.  
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2.3.1.2 Argumenten 

Op basis van dit vignet wordt zoals gesteld in eerste instantie aan de respondent gevraagd om een 

uitspraak te doen over het attest dat hij zelf zou aanraden (vraag 1). Daarna wordt in een volgende 

vraag verduidelijkt dat de leerling in kwestie een A/B of C-attest heeft gekregen (verankering) en 

wordt aan de respondent gevraagd om in een lijst van mogelijke redenen/argumenten aan te duiden 

hoe waarschijnlijk het volgens hem/haar is dat een bepaalde reden een doorslaggevende rol heeft 

gespeeld in het oriënteringsresultaat. Hierdoor wordt het mogelijk om de (ingeschatte) rol van de 

verschillende deliberatiecriteria in te brengen. 

Afhankelijk van de verankering van het vignet (A/B/C-attest) kunnen andere argumenten 

ingeroepen worden. Voor elk van de verschillende vignetten werden lijsten met argumenten 

geconstrueerd die peilen naar de afwegingen die respondenten maken bij het beoordelen van de 

situatieschets. Bij het beoordelen van deze argumenten kunnen bepaalde vooroordelen over gedrag, 

inzet en de discriminatiegronden naar voor komen. Argumenten worden beoordeeld op een 5-

puntenschaal van ‘niet waarschijnlijk’ naar ‘heel waarschijnlijk’.  

De argumenten worden ingedeeld in een aantal groepen. De eerste set van argumenten peilt naar 

het belang van de leerresultaten, de tweede set behandelt argumenten m.b.t. de verdere schoolloopbaan 

van de leerling. Vervolgens komt een derde set van argumenten aan bod die het gedrag van de 

leerling inroepen. Ten vierde wordt gepeild naar het belang van het beheersen van de Nederlandse 

taal. De vijfde set argumenten peilt naar het belang van de voorkeuren (van de leerling en ouders) en de 

aanwezige ouderlijke ondersteuning. De laatste set bevraagt de rol van de school. Merk op dat deze 

argumenten in wisselende volgorde aan de respondenten worden aangeboden.  
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Tabel 2.7 Overzicht van de argumenten bij de vignetten over delibererende klassenraad en het 

vrijblijvend advies 

  Delibererende 
klassenraad 

Vrijblijvend 
advies 

  Type 1 Type 2 Type 1 

 Verankering B C A B B C 

Resultaten De resultaten voor de hoofdvakken zijn doorslaggevend bij het bepalen van deze 
beslissing. In dit geval zijn er te grote tekorten op de hoofdvakken. 

X X  X X X 

 De resultaten voor de keuzevakken zijn doorslaggevend bij het bepalen van deze 
beslissing. In dit geval zijn er te grote tekorten op de keuzevakken. 

X X  X X X 

 Bij het attesteren van leerlingen weegt het gemiddelde eindresultaat van de leerling 
het zwaarste door. In dit geval is het gemiddelde van de leerling te laag. 

X X X X X X 

 Deze resultaten zijn het gevolg van een éénmalig onderpresteren.  X X  X  X 

Loopbaan Gegeven de resultaten van de leerling, is deze het meest gebaat met een 
heroriëntatie naar een andere onderwijsvorm. De leerling hoort niet thuis in deze 
onderwijsvorm. 

X   X X  

 De leerling is het meest gebaat met een snelle heroriëntatie naar een opleiding die 
meer in de lijn ligt van zijn/haar capaciteiten. 

X   X X  

 Het is belangrijk de leerling zo te oriënteren dat hij/zij zeker een diploma of getuig-
schrift kan behalen. 

X   X X  

 Door dit attest te geven, wordt vermeden dat de leerling schoolse vertraging 
oploopt door te blijven zitten. 

X   X X  

 Het is van belang deze leerling zo lang mogelijk in deze onderwijsvorm onderwijs te 
laten volgen. 

 X X   X 

 Het is belangrijk om studenten met een duidelijk beroepsprofiel zo te oriënteren dat 
ze snel kunnen instromen in de arbeidsmarkt. 

X   X X  

 Het is voor deze leerling belangrijk om de kansen op doorstroom naar het hoger 
onderwijs zoveel mogelijk intact te houden. 

 X X   X 

 Het is belangrijk om bepaalde leerlingen zo te oriënteren dat ze minder praktische 
vakken zullen hebben. 

X   X X  

Gedrag Het is van belang een goede klasdynamiek te behouden. Mogelijk verstoort deze 
leerling met zijn/haar gedrag de goede orde in de klas. 

X X X X X X 

 Mogelijk heeft de klassenraad bij het nemen van de beslissing rekening gehouden 
met de reputatie van de school. De leerling zal misschien op termijn de reputatie 
van de school beschadigen. 

X X  X X X 

Taal Een mogelijk gebrek aan voldoende kennis van de Nederlandse taal door de 
leerling, zal deze beslissing mee bepaald hebben. 

X X  X X X 

Thuis De beslissing voor dit type attest werd misschien mee ingegeven door de wens van 
de ouders. 

X X X X X X 

 Het niveau van ondersteuning dat de leerling thuis krijgt, zal mogelijk meegespeeld 
hebben bij de beslissing van de delibererende klassenraad. 

X X X X X X 

 De beslissing werd misschien mee ingegeven door de studievoorkeur van de leerling 
zelf 

X X X X   

School De klastitularis/directeur heeft mogelijk een beslissende rol gespeeld bij deze 
beslissing van de delibererende klassenraad. 

X X X X   

 Deze beslissing werd misschien mee ingegeven door de school die deze leerling 
graag op de school wil behouden. 

 X X    
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2.4 Steekproeftrekking en contacten met de scholen 

Bij de selectie van de scholen werd een gestratificeerde steekproef getrokken naar: 

- niveau (4): gewoon en buitengewoon lager onderwijs, gewoon voltijds en buitengewoon secundair 

onderwijs; 

- net (3): VGO, OGO en GO! 

- sociale mix (9): % hoge-SES-leerlingen (3) gekruist met herkomstdiversiteit (3). 

De SES-indicator wordt zoals eerder beschreven, gebaseerd op de individuele leerlingenkenmerken 

‘diploma moeder’ en ‘studietoelage’. Leerlingen met een hoge SES-status zijn die leerlingen die geen 

studietoelage ontvangen en waarvan de moeder minstens een diploma hoger secundair onderwijs 

heeft behaald. Figuur 2.6 (zie hoger) geeft de populatieverdeling van de scholen weer naar aandeel 

hoge SES-leerlingen. We zien een duidelijke rechts scheve verdeling wat betekent dat er veel meer 

scholen zijn met een hoog aandeel hoge SES-leerlingen. Voor de steekproeftrekking gebruiken we 

drie strata gebaseerd op de kwartielen: 

1. scholen behorend tot het laagste kwartiel; 

2. scholen behorend tot de twee middelste kwartielen; 

3. scholen behorend tot het hoogste kwartiel. 

Figuur 2.8 (zie hoger) geeft de populatieverdeling van de scholen weer naar herkomstdiversiteit. We 

zien een duidelijke links scheve verdeling wat betekent dat er meer scholen zijn met een lage her-

komstdiversiteit. Voor de steekproeftrekking gebruiken we drie strata gebaseerd op de kwartielen: 

1. scholen behorend tot het laagste kwartiel; 

2. scholen behorend tot de twee middelste kwartielen; 

3. scholen behorend tot het hoogste kwartiel. 

Om een netto-respons te bereiken van 100 scholen in het voltijds gewoon secundair onderwijs wer-

den in eerste instantie 200 scholen gecontacteerd om mee te werken aan dit onderzoek. Scholen 

werden gecontacteerd via e-mail, in dezelfde week gevolgd door een telefonische contact. Hierbij 

werd de directie gevraagd om een uitnodiging tot deelname aan een gestandaardiseerde enquête (web-

survey) te bezorgen aan het onderwijzend en (pedagogisch) ondersteunend personeel. De bevraging 

van deze doelgroep verliep moeizaam. Daarom werd beslist om na een eerste bevragingsronde voor 

de zomervakantie met een zeer beperkte respons, dit ondanks meerdere herinneringen zowel via 

mail als telefonisch, een tweede bevragingsronde na de zomerperiode 2016 te organiseren met een 

ingekorte vragenlijst. Het grootste knelpunt bij de bevraging was niet enkel de overbevraging van 

het onderwijsveld in Vlaanderen maar ook het feit dat wij niet konden beschikken over 

rechtstreekse contactgegevens van leerkrachten en ondersteunend personeel. Daarom moest alle 

communicatie via de directie van de school verlopen en was de onderzoeksploeg hiervan sterk 

afhankelijk. 

In het gewoon voltijds secundair onderwijs werd de bevragingslast per respondent beperkt door 

één van de twee survey ‘s (nl. survey Diversiteit (zie post 2 van dit onderzoek) en survey 

Oriëntering) aan te bieden samen met de vignetten (3 gestandaardiseerde situatieschetsen). Leden 

van de directie en het pedagogisch ondersteunend personeel kregen geen vignetten aangeboden 

maar wel de beide surveys. Ook binnen de survey diversiteit en oriëntering werd de bevragingslast 

per respondent verder beperkt door surveyonderdelen te spreiden over de leerkrachten, de 

klastitularissen, de directie en het pedagogisch ondersteunend personeel. Onderstaande tabel 

verduidelijkt dit. 
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Tabel 2.8 Toewijzing van de surveys in het voltijds gewoon secundair onderwijs 

 Survey diversiteit Survey oriëntering Vignetten 

Leerkrachten lj 1 ja  ja 

Leerkrachten lj 2  ja ja 

Leerkrachten lj 3 ja  ja 

Leerkrachten lj 4  ja ja 

Leerkrachten lj 5 ja  ja 

Leerkrachten lj 6  ja ja 

Directie en ondersteunend personeel ja ja  

Specifiek voor de vignetten oriëntering werd tot slot nog een derde surveyronde georganiseerd om 

de respons op de vignetten te verhogen. Hierbij werden alle directies uit de twee steekproeven 

gevraagd om een korte enquête met de situatieschetsen te bezorgen aan het onderwijzend 

personeel.  

2.5 Respons 

De volgende tabel geeft de beoogde en netto-respons weer. Voor de survey oriëntering ontvingen 

we respons van 70 scholen en binnen deze scholen van in totaal 146 leden van de directie, het 

onderwijzend of (pedagogisch) ondersteunend personeel. Voor de vignetten ligt de respons dankzij 

de derde surveyronde hoger, we ontvingen respons van 108 scholen en van 377 leden van het 

onderwijzend personeel. 

Tabel 2.9 Beoogde, effectieve en volledige respons voor de survey oriëntering in het voltijds gewoon 

secundair onderwijs 

 Beoogde respons 
(scholen) 

Effectieve respons 
(scholen) 

Effectieve respons 
(individuen) 

Volledige respons 
(individuen) 

Survey oriëntering 100 70 146 138 (94,52%) 

Vignetten 100 108 377 343 (90,98%) 

In de laatste kolom geven we de volledige respons weer (survey ‘s die volledig doorlopen werden 

door de respondent). Hierbij zien we dat 95% van de respondenten die aan de survey oriëntering 

startten, deze ook volledig invulde. Bij de vignetten vulde 91% van de respondenten alle drie de 

situatieschetsen in.  

In figuur 2.12 vergelijken we de respons voor de survey oriëntering op schoolniveau met de 

kenmerken van de schoolpopulatie in het gewoon voltijds secundair onderwijs naar net, 

verstedelijkingsgraad, onderwijsaanbod, schoolgrootte en naar kenmerken van de 

leerlingenpopulatie op schoolniveau (naar sociaal-economische status en herkomst).  

Globaal gezien vormen de scholen in de survey oriëntering een goede weerspiegeling van de 

populatie. Naar net is er een oververtegenwoordiging van de scholen uit het GO! en een 

ondervertegenwoordiging van de scholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. Scholen die in de 

bovenbouw een aanbod hebben in ASO-TSO en BSO zijn licht oververtegenwoordigd. We zien 

daarnaast ook een oververtegenwoordiging van scholen in het hoogste kwartiel van de verdeling 

naar hoge-SES-leerlingen en een lichte oververtegenwoordiging van de scholen met ofwel een lage 

of hoge graad van herkomstdiversiteit. 
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Figuur 2.12 Kenmerken van de respons op de survey oriëntering in vergelijking met de populatie voor het 

gewoon voltijds secundair onderwijs 

 

In figuur 2.13 vergelijken we de respons voor de vignetten op schoolniveau met de kenmerken van de 

schoolpopulatie in het gewoon voltijds secundair onderwijs naar net, verstedelijkingsgraad, onder-

wijsaanbod, schoolgrootte en naar kenmerken van de leerlingenpopulatie op schoolniveau (naar 

sociaal-economische status en herkomst). Ook hier zijn de scholen een goede weerspiegeling van de 

populatie. Naar net is er een oververtegenwoordiging van de scholen uit het GO! en een 

ondervertegenwoordiging van de scholen in het vrij gesubsidieerd onderwijs. Scholen die in de 

bovenbouw enkel een aanbod ASO hebben zijn licht oververtegenwoordigd. We zien daarnaast ook 

een lichte oververtegenwoordiging van scholen in het hoogste kwartiel van de verdeling naar hoge-

SES-leerlingen en een lichte oververtegenwoordiging van de scholen met een lage graad van 

herkomstdiversiteit. 
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Figuur 2.13 Kenmerken van de respons op de vignetten in vergelijking met de populatie voor het gewoon 

voltijds secundair onderwijs 

 

In tabel 2.10 splitsen we de effectieve respons voor de survey oriëntering op naar de personeelscatego-

rieën directie, onderwijzend en pedagogisch ondersteunend personeel. Iets minder dan de helft van 

de respondenten (68 personen of 46%) behoren tot het onderwijzend personeel. Directieleden 

(n=38) en leden van het pedagogisch ondersteunend personeel (n=40) vormen elk iets meer dan 

een kwart van de respondenten.  

Tabel 2.10 Effectieve en volledige respons naar personeelscategorie voor de survey oriëntering 

 Effectieve respons 
(individuen) 

Directie Onderwijzend 
personeel 

Pedagogisch onder-
steunend personeel 

Effectieve respons 146 38 68 40 

Volledige respons 138 (94,52%) 35 (92,10%) 63 (92,65%) 40 (100%) 

Alle leden van het pedagogisch ondersteunend personeel die de survey oriëntering startten, hebben 

deze ook volledig ingevuld. Bij directieleden en onderwijzend personeel zijn er wel enkelen die afge-

haakt hebben, toch bereiken hier ook 92 tot 93% van de deelnemers het einde van de survey. 

Voor de vignetten maken we geen opsplitsing van de respons naar de personeelscategorieën gezien 

enkel leerkrachten dit surveyonderdeel aangeboden kregen. We maken wel een opsplitsing naar de 

verschillende vignettypes die aangeboden werden. Elke respondent krijgt 3 vignetten voorgelegd. 

343 leerkrachten vulden 3 vignetten in, 34 leerkrachten vulden 1 of 2 vignetten in. In totaal werden 

1 089 vignetten ingevuld. 
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Tabel 2.11 Respons op de vignetten naar onderwijspositie, type en verankering 

 Lj2 Lj4 Totaal 

Vignet 1 type B 52 140 192 

Vignet 1 type C 69 129 198 

Vignet 2 type A 50 135 185 

Vignet 2 type B 57 118 175 

Vignet 3 type C 47 125 172 

Vignet 3 type B 54 113 167 

 329 760 1089 

Het vignet over het advies van de begeleidende klassenraad in geval van definitieve uitsluiting wordt voorgelegd 

aan de directie en de leerkrachten en is in de bevraging opgenomen na een filtervraag om enkel die 

leerkrachten die reeds aan zo’n klassenraad hebben deelgenomen, hierover te bevragen. In de 

bevraging gaven slechts 33 directieleden of leerkrachten aan deelgenomen te hebben aan zo’n 

klassenraad. Slechts 28 onder hen vulden ook de lijst met argumenten in. Gezien deze lage respons 

wordt het vignet uitsluiting niet opgenomen in de bespreking van de resultaten. 

Tabel 2.12 Respons op de vignetten uitsluiting naar type en verankering 

 Effectieve respons (individuen) Effectieve respons op argumenten 

Vignet tijdelijke uitsluiting 17 15 

Vignet definitieve uitsluiting 16 13 

 33 28 
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3 |  Attestering en oriënteringsprofiel op 

schoolniveau 

In dit hoofdstuk gaan we in eerste instantie op basis van administratieve data dieper in op het oriën-

teringsprofiel van scholen met verschillende schoolkenmerken en kenmerken van hun leerlingen-

populatie: het aandeel uitgereikte A/B/C-attesten wordt besproken.  

Ook analyseren we welke beslissingen na het ontvangen van een B-attest kunnen gelinkt worden 

aan bepaalde schoolkenmerken en kenmerken van de leerlingenpopulatie: worden in een ASO-

school andere keuzes gemaakt dan in een BSO-school met dezelfde kenmerken? Worden in scholen 

met veel herkomstdiversiteit andere beslissingen genomen dan in scholen met dezelfde kenmerken 

maar met minder diversiteit?... 

Vervolgens focussen we op het individueel profiel van de leerlingen die het attest krijgen en de 

beslissingen die zij hierna nemen. Wat is de kans dat een leerling met bepaalde 

achtergrondkenmerken een A/B/C-attest ontvangt? En maken leerlingen met verschillende 

achtergrondkenmerken een andere keuze na het ontvangen van een B-attest (zittenblijven of 

doorstromen en van richting veranderen (al dan niet binnen dezelfde onderwijsvorm))? En in welke 

mate ervaart een leerling met dezelfde achtergrondkenmerken een effect van de kenmerken van de 

school waarin hij/zij les volgt? 

3.1 Attestering en studiekeuzes naar schoolkenmerken en kenmerken van de 

leerlingenpopulatie 

In onderstaande figuur geven we een overzicht van het aandeel oriënteringsattesten A/B/C36 in het 

secundair onderwijs (SO) in het schooljaar 2013-14 en dit naar leerjaar en onderwijsvorm. Hieruit 

blijkt dat het aandeel B-attesten in het 2° jaar van de 1° en 2° graad steeds hoger ligt dan in het 1° 

jaar van deze graden. 

- 1° graad: 4 451 B-attesten of 6,8% in lj 1 en 7 383 of 11% in lj 2; 

- 2° graad: 6 056 B-attesten of 8,8% in lj 3 en 7 658 of 11,3% in lj 4. 

In de derde graad kunnen enkel nog B-attesten gegeven worden in bepaalde richtingen van het 

TSO in het 5° leerjaar. 

 

36 Ook de attesteringen na uitgestelde beslissing (A_u, B_u, C_u) zijn opgenomen (uitgestelde beslissingen worden genomen op de 

eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar en houden eventueel rekening met herexamens of vakantiewerk). 

Uitgestelde beslissingen komen echter weinig voor (<2%). 
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Figuur 3.1 Verdeling van de oriënteringsattesten in het secundair onderwijs (schooljaar 2013-2014) naar 

leerjaar en onderwijsvorm 

 

Wanneer we specifiek voor het 2° en 4° leerjaar kijken hoe de verdeling is van de 

oriënteringsattesten per richting (enkel richtingen met meer dan 400 lln werden meegenomen), dan 

kunnen we grote verschillen tussen de richtingen vaststellen.  

Figuur 3.2 Verdeling van de oriënteringsattesten in het tweede leerjaar van het secundair onderwijs 

(schooljaar 2013-2014) naar onderwijsvorm en richting 

  

Zo zien we grotere verschillen in de verstrekte attesten tussen de verschillende richtingen in de 

A-stroom dan tussen de richtingen in de B-stroom. En in het vierde leerjaar zien we minder 
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verschillen in de verstrekte attesten tussen de richtingen binnen het BSO dan binnen het ASO en 

het TSO. 

Figuur 3.3 Verdeling van de oriënteringsattesten in het vierde leerjaar van het secundair onderwijs 

(schooljaar 2013-2014) naar onderwijsvorm en richting 

 

3.1.1 Aandeel A/B/C-attesten naar schoolkenmerken en kenmerken van de 

leerlingenpopulatie 

Uit administratieve data (populatiegegevens leerlingen) blijkt dat, in het schooljaar 2013-2014, er 

gemiddeld 87,5% A-attesten, 8,1% B-attesten en 4,4% C-attesten werden uitgereikt binnen het SO. 

Wanneer we kijken naar het aandeel uitgereikte A-attesten stellen we vast dat dit hoger ligt dan 

gemiddeld in scholen van het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (VGO), in scholen buiten de centrum-

steden, in scholen met enkel een aanbod ASO of een gecombineerd aanbod-ASO-TSO, in grote 

scholen (met meer dan 1000 leerlingen), en in scholen waar het leerlingenaantal niet (sterk) gestegen 

is in 2013 t.o.v. 2006. In scholen met een stijging van het aantal leerlingen sinds 2006, zien we een 

kleiner aandeel A-attesten dan gemiddeld. Een lager dan gemiddeld aandeel A-attesten zien we ook 

in scholen waar de leerlingenaantallen sterk stijgen (met meer dan 25%) tussen de eerste en de 

tweede graad, alsook in scholen waar de leerlingenaantallen tussen de tweede en de derde graad 

sterk dalen of sterk stijgen (met meer dan 25%). 
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Figuur 3.4 Aandeel A-attesten naar schoolkenmerken 

 

Figuur 3.5 Aandeel A-attesten naar kenmerken van de leerlingenpopulatie 
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Naar kenmerken van de leerlingenpopulatie toe, stellen we vast dat het aandeel A-attesten sterk 

hoger ligt dan gemiddeld in scholen met minder dan 25% vertraagde leerlingen net als in scholen 

met een hoog (>75%) aandeel vrouwelijke leerlingen. Ook in scholen met een weinig diverse 

leerlingenpopulatie (naar herkomst) of in scholen waar de herkomstdiversiteit sterk daalde t.o.v. 

2006 ligt het aandeel A-attesten hoger dan gemiddeld. 

Het aandeel A-attesten ligt sterk lager dan gemiddeld in scholen met een klein aandeel (<25%) 

hoge-SES-leerlingen, net als in scholen waar het aandeel hoge-SES-leerlingen sterk daalde t.o.v. 

2006. Ook in scholen met veel herkomstdiversiteit lag het aandeel A-attesten lager dan gemiddeld; 

In het schooljaar 2013-2014 werden er gemiddeld 8% B-attesten uitgereikt binnen het SO. We zien 

dat het aandeel B-attesten sterk hoger ligt dan gemiddeld in scholen van het officieel gesubsidieerd 

onderwijs (OGO), in scholen in centrumsteden, in scholen met enkel een aanbod ASO en/of TSO, 

en in scholen waar het leerlingenaantal sterk krimpt over de graden heen. Vooral in scholen met 

enkel een aanbod BSO of BSO-TSO, in kleine scholen en in scholen met een daling van het aantal 

leerlingen sinds 2006, zien we een beduidend lager aandeel B-attesten dan gemiddeld. 

Figuur 3.6 Aandeel B-attesten naar schoolkenmerken 

 

Naar kenmerken van de leerlingenpopulatie toe, stellen we vast dat het aandeel B-attesten sterk 

hoger ligt dan gemiddeld in scholen met een klein aandeel (<25%) hoge-SES-leerlingen, in scholen 

waar het aandeel leerlingen met hoge SES sterk daalde t.o.v. 2006, in scholen met een sterk divers 

leerlingenbestand naar herkomst en in scholen met meer dan 75% vertraagde leerlingen. Het 

aandeel B-attesten ligt dan weer sterk onder het gemiddelde in scholen met minder dan 25% 

vertraagde leerlingen, in scholen met een weinig diverse leerlingenpopulatie, in scholen met meer 

dan 75% vrouwelijke leerlingen en in scholen waar de herkomstdiversiteit sterk daalde t.o.v. 2006. 
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Figuur 3.7 Aandeel B-attesten naar kenmerken van de leerlingenpopulatie 
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In het schooljaar 2013-2014 werden er gemiddeld 4,4% C-attesten uitgereikt binnen het SO. We 

zien dat het aandeel C-attesten hoger ligt dan gemiddeld in scholen van het officieel gesubsidieerd 

onderwijs (OGO) en het Gemeenschapsonderwijs (GO), in scholen in centrumsteden, in scholen 

met zonder een aanbod ASO, in scholen waar de totale leerlingenaantallen gestegen zijn sinds 2006, 

en in scholen waar het leerlingenaantal stijgt over de graden heen. Vooral in scholen met een 

aanbod ASO (al dan niet in combinatie met andere richtingen) en in grotere scholen zien we een 

kleiner aandeel C-attesten dan gemiddeld. 

Figuur 3.8 Aandeel C-attesten naar schoolkenmerken 

 

Naar kenmerken van de leerlingenpopulatie toe, stellen we vast dat het aandeel C-attesten sterk 

hoger ligt dan gemiddeld in scholen met een klein aandeel (<25%) hoge-SES-leerlingen, in scholen 

waar het aandeel leerlingen met hoge SES sterk daalde t.o.v. 2006, in scholen met een sterk divers 

leerlingenbestand naar herkomst. Het aandeel C-attesten ligt dan weer sterk onder het gemiddelde 

in scholen met een klein aandeel vertraagde leerlingen, in scholen met een weinig diverse leerlingen-

populatie naar herkomst, en in scholen met een groot aandeel hoge-SES-leerlingen. 
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Figuur 3.9 Aandeel C-attesten naar kenmerken van de leerlingenpopulatie 

 

3.1.2 Aandeel A/B/C-attesten naar schoolkenmerken en kenmerken van de 

leerlingenpopulatie: bevindingen op basis van multivariate analyses 

Ook al lijken er voor sommige categorieën van schoolkenmerken op het eerste zicht weinig 

verschillen te zijn, toch zien we dat deze verschillen na multivariate analyse wel significant blijken. 

We bespreken de resultaten van de multivariate analyses aan de hand van berekende marginale 

effecten. De onderstaande figuren laten zich als volgt lezen.  

De referentiecategorie die we hanteren is een kleine school (<250 leerlingen) uit het Gemeen-

schapsonderwijs (GO!), gelegen in een centrumstad, waar enkel ASO aangeboden wordt. De school 

telt minder dan 25% vertraagde leerlingen, minder dan 5% vrouwelijke leerlingen, minder dan 25% 

leerlingen met hoge SES en een lage diversiteit. Ook wordt deze school gekenmerkt door een daling 

van het leerlingenaantal over de graden heen. T.o.v. 2006 daalde het totale leerlingenaantal, daalde 

de diversiteit en daalde het aandeel leerlingen met hoge SES. In dit type school werden 87,11% 

A-attesten uitgereikt, 7,42% B-attesten en 5,47% C-attesten. 

Vervolgens gingen we via multivariate analyse na wat de effecten waren op de uitgereikte oriënte-

ringsattesten bij wijziging van deze schoolkenmerken. We berekenden de marginale effecten. Margi-

nale effecten geven weer hoeveel bv. het aandeel uitgereikte B-attesten verandert wanneer we een 

bepaald schoolkenmerk veranderen. Het effect is aangeduid in de onderstaande figuur; de geblokte 

balkjes wijzen op een significant effect. 
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Figuur 3.10 Relatie tussen verschillende schoolkenmerken en het aandeel A/B/C-attesten per school: 

marginale effecten 

 

Wanneer we kijken naar de B-attesten zien we het sterkste effect m.b.t. de onderzochte 

schoolkenmerken bij het onderwijsaanbod: t.o.v. scholen met enkel een aanbod ASO worden B-

attesten significant minder vaak uitgereikt in scholen met enkel een aanbod BSO of enkel een 

aanbod TSO (of scholen waar de combinatie BSO-TSO wordt aangeboden) en dit onder controle 

van alle andere kenmerken. In scholen met enkel een aanbod ASO worden significant vaker B-

attesten en significant minder C-attesten uitgereikt. Er worden ook meer A-attesten uitgereikt in 

scholen met een aanbod ASO-TSO, TSO-BSO en BSO dan in scholen met enkel een aanbod ASO. 

Na controle voor de verschillende schoolkenmerken en kenmerken van de leerlingenpopulatie 

zien we dat binnen het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) significant minder C-attesten uitgereikt 

worden. In scholen uit het GO! worden significant minder B-attesten uitgereikt. In scholen uit het 

OGO worden dan weer significant minder A-attesten uitgereikt. Kijken we naar de 

verstedelijkingsgraad dan worden A-attesten significant minder uitgereikt in centrumsteden. 

In de kleinste scholen met minder dan 250 leerlingen worden vaker A-attesten en significant 

minder vaak B-attesten gegeven dan in grotere scholen. Scholen die hun leerlingenaantal het sterkst 

zagen dalen sinds 2006, reiken ook significant vaker B-attesten en significant minder vaak A-

attesten uit. Daarnaast zien we ook een verband tussen scholen die hun leerlingenaantal zien stijgen 

over de graden heen en het aandeel uitgereikte C-attesten: scholen met de sterkste groei in 

leerlingenaantallen tussen de eerste en tweede graad zijn scholen waar significant vaker C-attesten 

maar ook significant minder vaak A-attesten worden uitgereikt. 
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Onderstaande tabel zet alle significante verbanden met deze schoolkenmerken op een rij. 

Tabel 3.1 Relatie tussen verschillende schoolkenmerken en het aandeel A/B/C-attesten: verbanden die 

na multivariate analyse significant blijken 

Net OGO minder A-attesten  

GO! minder B-attesten 

VGO minder C-attesten 

Verstedelijking Minder A-attesten in centrumsteden 

Onderwijsaanbod Meer A-attesten in scholen met aanbod ASO-TSO, TSO-BSO en BSO 

Meer B-attesten in scholen met enkel aanbod ASO  

Minder C-attesten in scholen met aanbod ASO 

Schoolgrootte Meer A-attesten in kleinste scholen, minder B-attesten 

Evolutie schoolgrootte Scholen met sterke groei in lln: minder A-attesten, meer B-attesten 

Llngr2/lln gr1 In scholen met groei leerlingen minder A-attesten, meer C-attesten 

Llngr3/lln gr2 In scholen met groei leerlingen meer A-attesten, minder B-attesten 

Figuur 3.11 Relatie tussen verschillende kenmerken van de leerlingenpopulatie en het aandeel 

A/B/C-attesten per school: marginale effecten 

 

Na multivariate analyse bleken volgende verbanden met betrekking tot de kenmerken van de leerlingen-

populatie significant. Opnieuw berekenden we de marginale effecten.  

Zo zien we dat het aandeel uitgereikte C-attesten significant hoger ligt in scholen die een groter 

aandeel vertraagde leerlingen hebben. In deze scholen (met een hoog aandeel vertraagde leerlingen) 

ligt ook het aandeel B-attesten beduidend hoger en het aandeel uitgereikte A-attesten lager.  

In scholen met meer dan 75% vrouwelijke leerlingen daalt het aandeel uitgereikte B-attesten. 
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Een groter aandeel hoge SES-leerlingen op schoolniveau hangt significant samen met een groter 

aandeel A-attesten en een lager aandeel B- en C-attesten (maar deze laatste verbanden blijken niet 

significant). 

Bovendien zien we dat in scholen waar het aandeel hoge SES-leerlingen sinds 2006 sterk toegeno-

men is, dat vooral het aandeel B-attesten sterk gedaald is en de A-attesten gestegen zijn. 

De sterkste en significante verbanden zien we echter naar de aanwezige diversiteit naar herkomst 

op schoolniveau. Naarmate de herkomstdiversiteit groter is, stijgt het aandeel B- en C-attesten en 

daalt het aandeel A-attesten, en dit onder controle van alle andere vermelde schoolkenmerken. 

In scholen waar de diversiteit naar herkomst toegenomen is t.o.v. 2006 zien we vooral een sterke 

significante stijging van het aandeel B-attesten en een daling (weliswaar niet significant) van het aan-

deel A-attesten. 

Onderstaande tabel zet alle significante verbanden met deze kenmerken van de 

leerlingenpopulatie op een rij. 

Tabel 3.2 Relatie tussen verschillende kenmerken van de leerlingenpopulatie op schoolniveau en het 

aandeel A/B/C-attesten: verbanden die na multivariate analyse significant blijken 

% vertraagde lln Groter aandeel: minder A-attesten, meer B en vooral meer C-attesten 

% vrouw lln Indien >75% minder B-attesten 

% hoge ses lln Indien> mediaan meer A-attesten 

Diversiteit naar herkomst Grotere herkomstdiversiteit: minder A-attesten en meer B en C-attesten 

Evolutie % hoge SES Sterke daling in % hoge SES: minder A-attesten en meer B-attesten 

Evolutie diversiteit naar herkomst Sterke daling in herkomstdiversiteit: meer A-attesten en minder B-attesten 

3.1.3 Wat doen leerlingen na het ontvangen van een B-attest?  

Naar schoolkenmerken en kenmerken van de leerlingenpopulatie 

In deze paragraaf nemen we op basis van de administratieve data de patronen onder de loep die ons 

iets vertellen over de keuzes die leerlingen maken na het ontvangen van een B-attest. Hoe reageren 

leerlingen na het ontvangen van een B-attest? Welke beslissing nemen ze? En zien we verschillen 

naar kenmerken van de school en van de leerlingenpopulatie? 

We stellen vast dat na het ontvangen van een B-attest (voltijds secundair onderwijs, leerjaar 1 tot en 

met 5) 15,83% van de leerlingen zijn/haar jaar overdoet. 40,85% verandert van richting maar blijft 

binnen dezelfde onderwijsvorm en 43,33% verandert van richting en van onderwijsvorm. Voor de 

verdere analyses kijken we ook naar het aandeel leerlingen dat hierbij al dan niet van school 

verandert: 

1. leerlingen die na een B-attest hun jaar overdoen in dezelfde school; in totaal gaat het om 

12,94% van de leerlingen die een B-attest ontvingen; 

2. leerlingen die na een B-attest hun jaar overdoen in een andere school: in totaal gaat het om 

2,89% van de leerlingen die een B-attest ontvingen; 

3. leerlingen die na een B-attest in dezelfde school blijven, in dezelfde onderwijsvorm blijven maar 

van richting veranderen: 24,73% van de leerlingen die een B-attest ontvingen; 

4. leerlingen die na een B-attest naar een andere school gaan, in dezelfde onderwijsvorm blijven 

maar van richting veranderen: 16,12% van de leerlingen die een B-attest ontvingen; 

5. leerlingen die na een B-attest in dezelfde school blijven, van onderwijsvorm en van richting ver-

anderen: 23,20% van alle leerlingen die een B-attest ontvingen; 

6. leerlingen die na een B-attest naar een andere school gaan, van onderwijsvorm en van richting 

veranderen: 20,13% van alle leerlingen die een B-attest ontvingen. 
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Zien we verschillen in gemaakte keuzes na een B-attest naar kenmerken van de school en van de 

leerlingenpopulatie? Om deze vraag te beantwoorden, gingen we opnieuw via multivariate analyse 

na wat het effect is van de verschillende onderzochte kenmerken op de beslissing die men neemt na 

een B-attest.  

We hanteerden in deze analyses de volgende referentiecategorie nl. een leerling met een B-attest 

uit een kleine school (<250 leerlingen) uit het GO!, gelegen in een centrumstad, waar ASO 

aangeboden wordt. De school telt minder dan 25% vertraagde leerlingen, minder dan 5% 

vrouwelijke leerlingen, minder dan 25% leerlingen met hoge SES en een lage diversiteit naar 

herkomst. Ook wordt deze school gekenmerkt door een daling van het leerlingenaantal over de 

graden heen. T.o.v. 2006 daalde het leerlingenaantal, daalde de herkomstdiversiteit en daalde het 

aandeel leerlingen met hoge SES.  

Leerlingen met een B-attest uit een school met deze kenmerken beslisten: 

1. in 13,63% van de gevallen om hun jaar over te doen binnen dezelfde school; 

2. in 5,97% van de gevallen om hun jaar over te doen in een andere school; 

3. in 35,51% van de gevallen om van richting te veranderen binnen dezelfde onderwijsvorm in 

dezelfde school; 

4. in 16,85% van de gevallen om van richting binnen dezelfde onderwijsvorm maar in een andere 

school; 

5. in 0,0% van de gevallen om van richting en onderwijsvorm te veranderen maar binnen dezelfde 

school; 

6. in 28,04% van de gevallen van richting, onderwijsvorm en school te veranderen. 

De resultaten van de multivariate analyse (volgende twee figuren) tonen aan dat naar schoolkenmerken 

toe, vooral de onderwijsvorm waarin de leerling les volgt, een belangrijke impact heeft.  
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Figuur 3.12 Relatie tussen verschillende schoolkenmerken en de verschillende keuzes die gemaakt 

worden na een B-attest: marginale effecten 
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ref cat: GO!, centrumstad, ASO, <250 lln, <25% vertraagde lln, <5% vrouwelijke lln, 
weinig hoge SES leerlingen, lage diversiteit, daling leerlingenaantal tussen graden, 
Evolutie 2006-2013: leerlingenaantal gedaald, % hoge SES llln gedaald, diversiteit gedaald 

ref cat.            35,51%    16,85%
13,63%      5,97%
0,00%     28,04%
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Figuur 3.13 Relatie tussen verschillende schoolkenmerken en de verschillende keuzes die gemaakt 

worden na een B-attest: marginale effecten (vervolg) 
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in grotere scholen gaat men er minder vaak voor kiezen om de school te verlaten en kiest men ook 

vaker voor een andere richting binnen dezelfde onderwijsvorm binnen dezelfde school. In scholen 
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jaar over te doen in dezelfde school. Ook wordt er vaker beslist om van richting en/of 

onderwijsvorm te veranderen binnen dezelfde school. Het aandeel vrouwelijke leerlingen in een 

school is ook een relevante factor: naarmate het aandeel vrouwelijke leerlingen stijgt, betreft het 

scholen waar minder vaak binnen dezelfde school gebleven wordt maar wel vaker van school 
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Onderstaande figuren tonen ook duidelijk aan dat de gemaakte keuzes sterk verschillen 

naargelang de aanwezige diversiteit naar herkomst op schoolniveau. In scholen met veel diversiteit 

naar herkomst (t.o.v. de referentiecategorie) zullen leerlingen na een B-attest significant minder 
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ref cat: GO!, centrumstad, ASO, <250 lln, <25% vertraagde lln, <5% vrouwelijke lln, 
weinig hoge SES leerlingen, lage diversiteit, daling leerlingenaantal tussen graden, 
Evolutie 2006-2013: leerlingenaantal gedaald, % hoge SES llln gedaald, diversiteit gedaald 

ref cat: GO!, centrumstad, ASO, <250 lln, <25% vertraagde lln, <5% vrouwelijke lln, 
weinig hoge SES leerlingen, lage diversiteit, daling leerlingenaantal tussen graden, 
Evolutie 2006-2013: leerlingenaantal gedaald, % hoge SES llln gedaald, diversiteit gedaald 

ref cat.            35,51%    16,85%
13,63%      5,97%
0,00%     28,04%
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vaak hun jaar overdoen (t.o.v. scholen met minimale diversiteit naar herkomst) en significant vaker 

in dezelfde school een andere richting kiezen binnen dezelfde onderwijsvorm.  
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Figuur 3.14 Relatie tussen verschillende kenmerken van de leerlingenpopulatie en de verschillende keuzes 

die gemaakt worden na een B-attest: marginale effecten 

 

Figuur 3.15 Relatie tussen verschillende kenmerken van de leerlingenpopulatie en de verschillende keuzes 

die gemaakt worden na een B-attest: marginale effecten (vervolg) 
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ref cat.            35,51%    16,85%
13,63%      5,97%
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Wanneer we kijken naar het aandeel hoge-SES-leerlingen in de school dan stellen we vast dat in 

scholen met een hoog aandeel hoge-SES-leerlingen t.o.v. de referentiecategorie, erna een B-attest 

significant minder vaak besloten wordt om het jaar over te doen binnen dezelfde school. In deze 

scholen (scholen met een hoog aandeel hoge-SES-leerlingen) wordt er wel significant vaker 

besloten een andere richting én school te kiezen binnen dezelfde onderwijsvorm. 

Samengevat geeft dit het volgende overzicht (na multivariate analyse). 

Tabel 3.3 Relatie tussen verschillende schoolkenmerken en kenmerken van de leerlingenpopulatie op 

schoolniveau en de keuzes die leerlingen maken na het ontvangen van een B-attest: verban-

den die na multivariate analyse significant blijken 

REFERENTIECATEGORIE:  
t.o.v. een kleine school (<250 leerlingen) uit het GO!, gelegen in een centrumstad, waar enkel ASO aangeboden wordt. De school 
telt minder dan 25% vertraagde leerlingen, minder dan 5% vrouwelijke leerlingen, minder dan 25% leerlingen met hoge SES en een 
lage diversiteit naar herkomst. Ook wordt deze school gekenmerkt door een daling van het leerlingenaantal over de graden heen. 
T.o.v. 2006 daalde het leerlingenaantal, daalde de herkomstdiversiteit en daalde het aandeel leerlingen met hoge SES. 

Net Indien een school uit het VGO:  
minder keuze voor andere richting binnen dezelfde onderwijsvorm binnen dezelfde school;  
meer keuze voor andere richting binnen dezelfde onderwijsvorm en school verlaten 

Verstedelijking  

Onderwijsaanbod Zittenblijven zonder schoolverlaten: vaakst in scholen met aanbod in meer dan 1 onderwijsvorm 

Zittenblijven en schoolverlaten: vaakst in scholen met aanbod ASO en KSO 

Andere richting binnen onderwijsvorm zonder schoolverlaten: vaakst in scholen met aanbod ASO, ASO-TSO 
en KSO 

Andere richting binnen onderwijsvorm en schoolverlaten: vaakst in scholen met aanbod BSO, T-BSO 

Andere richting en andere onderwijsvorm zonder schoolverlaten: vaakst in scholen met aanbod TSO 

Andere richting en andere onderwijsvorm en schoolverlaten: vaakst in scholen met aanbod A-T-BSO, T-BSO 

Schoolgrootte Andere richting binnen onderwijsvorm zonder schoolverlaten: minst vaak in kleine scholen 

Andere richting binnen onderwijsvorm en schoolverlaten: minst vaak in grootste scholen 

Evolutie schoolgrootte Andere richting binnen onderwijsvorm zonder schoolverlaten: minst vaak in scholen met sterke krimp  

Llngr2/lln gr1 in scholen met sterke krimp tussen graad 1 en 2  

hoogste aandeel zittenblijven en schoolverlaten  

hoogste aandeel andere richting EN onderwijsvorm en schoolverlaten 

in scholen met sterke neveninstroom tussen graad 1 en 2  

hoogste aandeel andere richting EN onderwijsvorm zonder schoolverlaten 

Llngr3/lln gr2 in scholen met sterke krimp tussen graad 2 en 3  

kleinste aandeel zittenblijven zonder schoolverlaten  

hoogste aandeel andere richting EN onderwijsvorm en schoolverlaten 

in scholen met sterke neveninstroom tussen graad 2 en 3  

laagste aandeel andere richting binnen onderwijsvorm zonder schoolverlaten 

% vertraagde lln Hoger aandeel  

zittenblijven zonder schoolverlaten 

andere richting EN onderwijsvorm zonder schoolverlaten 

Lager aandeel  

andere richting binnen onderwijsvorm en schoolverlaten 

% vrouw lln Lager aandeel  

andere richting binnen onderwijsvorm zonder schoolverlaten 

Hoger aandeel  

andere richting binnen onderwijsvorm en schoolverlaten 

zittenblijven en schoolverlaten 

andere richting EN onderwijsvorm en schoolverlaten 

% hoge ses lln Lager aandeel  

zittenblijven zonder schoolverlaten 

Hoger aandeel  

andere richting binnen onderwijsvorm en schoolverlaten 
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Diversiteit naar herkomst Lager aandeel  

zittenblijven en schoolverlaten 

Hoger aandeel  

andere richting binnen onderwijsvorm zonder schoolverlaten 

Evolutie % hoge ses Sterke daling in % hoge ses  

Lager aandeel  

andere richting binnen onderwijsvorm en schoolverlaten 

Evolutie 
herkomstdiversiteit 

/ 

Het is belangrijk om in verdere analyses na te gaan wie de leerlingen zijn die vaker blijven zitten dan 

wel een andere richting kiezen, zij het de lage SES-leerlingen of de hoge SES-leerlingen? Onder 

andere dit komt aan bod in de volgende sectie waar we de individuele leerlingenkenmerken verder 

meenemen bij de analyse van de gemaakte studiekeuzes. 

3.2 Attestering en studiekeuzes van individuele leerlingen 

In het vorige hoofdstuk zijn we dieper ingegaan op het oriënteringsprofiel van scholen met 

verschillende schoolkenmerken en kenmerken van hun leerlingenpopulatie: het aandeel uitgereikte 

A/B/C-attesten werd besproken. Ook analyseerden we welke populatiebeslissingen na het 

ontvangen van een B-attest konden gelinkt worden aan bepaalde schoolkenmerken en kenmerken 

van de leerlingenpopulatie.  

Wat tot hier besproken werd, maakte echter abstractie van het individueel profiel van de 

leerlingen die het attest krijgen en de beslissingen die zij hierna nemen. In dit hoofdstuk focussen 

we op deze individuele kenmerken. 

3.2.1 Wat is de kans op een A/B/C-attest? 

Op basis van de populatiegegevens gaan we via multivariate analyses met individuele leerlingen-

kenmerken na wat de kans is dat een leerling met bepaalde achtergrondkenmerken een A/B/C-

attest ontvangt.  

We nemen in deze multivariate analyse ook de schoolkenmerken en kenmerken van hun leerlin-

genpopulatie mee om zo te controleren in welke mate een leerling met dezelfde achtergrond-

kenmerken een effect ervaart van de kenmerken van de school waarin hij/zij les volgt. 

We gebruiken bij deze analyses dezelfde schoolkenmerken als in de vorige analyses 

(schoolkenmerken en kenmerken van de leerlingenpopulatie; deze worden ook uitgebreid toegelicht 

in hoofdstuk 2).  

Als individuele kenmerken worden de drie discriminatiegronden opgenomen (gender, SES en 

herkomst) en de onderwijspositie van de leerling (aangegeven door het leerjaar en de 

onderwijsvorm).  

De informatie die opgenomen is m.b.t. de leerprestaties is beperkt tot de cumulatieve vertraging 

die de leerling in zijn/haar schoolloopbaan heeft opgelopen.  

Om een goed en zuiver onderscheid te kunnen maken tussen de primaire en de secundaire effec-

ten37 van SES, herkomst en gender volstaan deze gegevens dus niet. Om dit onderscheid zuiver te 

 

37  Boudon (1974) geeft aan dat het samenspel van zogenaamde primaire en secundaire effecten van sociale achtergrond aan de 

basis liggen van onderwijsongelijkheid. Leerprestaties zijn primaire effecten van sociale achtergrond, secundaire effecten van 

sociale achtergrond zijn een restcategorie van effecten die niet terug te brengen zijn tot de invloed van leerprestaties. Om het 

beslissingsproces gerelateerd aan studiekeuzes te kunnen analyseren en de invloed van secundaire effecten te kunnen nagaan, is 

het van belang om te kunnen controleren voor leerprestaties. 
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kunnen maken zou er idealiter gebruik dienen te worden gemaakt van (liefst herhaaldelijke) 

metingen van leerprestaties onder de vorm van gestandaardiseerde toetsen. Wij dienen ons in deze 

analyses noodgedwongen te beperken tot de proxy van leerprestaties, gemeten door het aantal jaren 

schoolse vertraging. 

Alle opgenomen individuele leerlingenkenmerken (geslacht, SES, etnische herkomst, schoolse ver-

traging) zijn significant. Vrouwelijke leerlingen, leerlingen met een hoge SES, leerlingen met de Bel-

gische nationaliteit die thuis Nederlands spreken en leerlingen zonder schoolse vertraging hebben 

op het einde van leerjaren 1 tem 5 een hogere kans op een A-attest en een lagere kans op een B-

attest of een C-attest.  

Alle opgenomen individuele leerlingenkenmerken zijn dus significant. We bespreken en 

analyseren verder in detail de rol van de individuele SES en opvallende interactie-effecten tussen 

individuele SES, de gevolgde onderwijsvorm en de leerlingencompositie in de school op de kans 

dat een leerling een B-attest krijgt. 

Om deze interactie-effecten te verduidelijken geven we in de volgende figuren de geschatte kansen 

weer op een A-/B- of C-attest naar onderwijsvorm, individuele SES-status en leerlingencompositie 

voor leerlingen op het einde van de eerste en tweede graad. In figuren 3.2 en 3.3 geven de geblokte 

balkjes de resultaten voor hoge-SES-leerlingen weer, de volle balkjes de resultaten voor lage-SES-

leerlingen. De verschillende kleuren (in volgorde blauw, oranje, rood en groen) geven een stijgend 

aandeel hoge-SES-leerlingen op de school aan. We vatten de significante resultaten ook samen in 

tabel 3.4 (einde eerste graad) en 3.5 (einde tweede graad).  

Algemeen gezien is op het einde van de eerste graad de kans op een B-attest veel hoger in 2A dan 

in 2B. De kans op een A-attest of C-attest is hoger in de B-stroom. Het interactie-effect SES en 

onderwijsvorm zorgt ervoor dat hoge-SES-leerlingen t.o.v. lage-SES-leerlingen in de A-stroom een 

significant hogere kans hebben op een A-attest en een significant lagere kans hebben op een B-

attest. 

Er is ook een sterk interactie-effect tussen de individuele SES-status en de leerlingencompositie. 

Vaak gaat het hier om continue effecten (een continue stijgende of dalende lijn naarmate het 

aandeel hoge-SES-leerlingen toeneemt), in enkele gevallen uit zich dit dichotoom. We 

verduidelijken. In scholen met een hoger aandeel hoge-SES-leerlingen, ziet een leerling met een 

hoge SES-status de kans op een A-attest stijgen en de kans op een C-attest dalen (continu effect: 

naarmate het aandeel hoge-SES-leerlingen toeneemt, stijgt ook de kans op een A-attest en daalt de 

kans op een C-attest). Kijken we naar de kans op een B-attest dan is deze voor een hoge-SES-

leerling lager wanneer hij/zij in een school zit met minstens 25% H SES leerlingen (dichotoom 

effect). Voor lage-SES-leerlingen stijgt de kans op een B-attest en daalt de kans op A-attest (in de 

A-stroom) in scholen met meer hoge-SES-leerlingen (continu effect). Kijken we naar de kans op 

een C-attest dan is deze voor een lage-SES-leerling in de B-stroom lager wanneer hij/zij in een 

school zit met minstens 25% hoge-SES leerlingen (dichotoom effect). 
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Tabel 3.4 Geschatte kans op behalen van een A-, B- of C-attest op het einde van de eerste graad 

 A-attest B-attest C-attest 

Onderwijsvorm Hoger in 2B Hoger in 2A Hoger in 2B 

SES*Onderwijsvorm Hoger voor H SES 

(in A-stroom) 

Hoger voor L SES (in A-
stroom) 

 

SES* %SES H  
L SES leerling 

Daalt naarmate % H SES lln 
stijgt (in 2A, niet in 2B) 

Stijgt naarmate % H SES lln 
stijgt (in 2A en in 2B) 

Lager in school met min-
stens 25% H SES lln (in 2B) 

H SES leerling Stijgt naarmate % H SES lln 
stijgt (in 2A en in 2B) 

lager in school met minstens 
25% H SES lln (in 2A en 
2B) 

Daalt naarmate % H SES lln 
stijgt (in 2A en in 2B) 

 



 

 

Figuur 3.16 De geschatte kans op een A-/B-/C-attest naar individuele SES, onderwijsvorm en het aandeel hoge-SES-leerlingen op school (einde eerste graad) 

 

Figuur 3.17 De geschatte kans op een A-/B-/C-attest naar individuele SES, onderwijsvorm en het aandeel hoge-SES-leerlingen op school (einde tweede graad) 
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Tabel 3.5 Geschatte kans op behalen van een A-, B- of C-attest op het einde van de tweede graad 

 A-attest B-attest C-attest 

Onderwijsvorm ASO<KSO, TSO<BSO ASO>TSO, KSO>BSO BSO, KSO>TSO>ASO 

SES*Onderwijsvorm Hoger voor H SES 

(in ASO en KSO) 

Hoger voor L SES 

(in ASO en KSO) 

Hoger voor L SES 

(in ASO en KSO) 

SES* %SES H  

L SES leerling 

Lager in scholen met min-
stens 75% H SES lln 

Hoger in scholen met 
minstens 75% H SES lln 

Hoger in scholen met 
minstens 75% H SES lln 

H SES leerling Hoger in scholen met 
minstens 25% H SES lln 

Lager in scholen met 
minstens 25% H SES lln 

Lager in scholen met 
minstens 25% H SES lln 

Op het einde van de tweede graad is de kans op een A-attest het hoogst in 4BSO, en in 4ASO het 

laagst. Vice versa is de kans op een B-attest het hoogst in ASO en het laagst in 4BSO. C-attesten 

worden het vaakst toegekend in 4BSO en 4KSO. Daarnaast zijn er ook significante interactie-

effecten met de onderwijsvorm en de leerlingencompositie van de school. Het interactie-effect SES 

en onderwijsvorm zorgt ervoor dat hoge-SES-leerlingen in 4ASO en 4KSO een significant hogere 

kans hebben op een A-attest en een significant lagere kans hebben op een B-attest of C-attest. 

Er is ook een sterk interactie-effect tussen de individuele SES-status en de leerlingencompositie. 

In tegenstelling tot op het einde van de tweede graad is hier geen sprake van continue effecten maar 

eerder van dichotome effect. Voor hoge-SES-leerlingen uit zich dit in het verschil tussen scholen 

met al dan niet meer dan 25% H SES leerlingen. Heeft een school meer dan 25% H SES leerlingen 

dan stijgt de kans op een A-attest en daalt de kans op een B-attest of C-attest.  

Voor lage-SES-leerlingen is het belangrijk of de school al dan niet 75% H SES leerlingen heeft. Is 

dat het geval dan daalt de kans op een A-attest en stijgt de kans op een B-attest of C-attest. 

3.2.2 Wat na een B-attest? 

Na een B-attest kunnen leerlingen verschillende studiekeuzes maken. Ze kunnen enerzijds het 

advies volgen en een andere studierichting kiezen, al dan niet binnen dezelfde onderwijsvorm. 

Anderzijds kunnen ze er ook voor kiezen om hun jaar over te doen en te blijven zitten. De keuze 

tot zittenblijven leidt dan wel tot schoolse vertraging maar biedt betere kansen om na het secundair 

onderwijs te starten in het hoger onderwijs cf. Spruyt et al.38 Dit geldt ook voor de keuzes die leiden 

tot een andere richting zonder vormovergang. Zonder onderscheid te maken naar leerjaar zien we 

dat in het schooljaar 2013-2014, na een B-attest 43,33% van de leerlingen van richting en van 

onderwijsvorm verandert, 40,85% verandert van richting binnen dezelfde onderwijsvorm en 

15,83% blijft zitten. 

 

38 Spruyt et al., 2009. 
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Figuur 3.18 Wat na een B-attest (voltijds secundair onderwijs, leerjaren 1 t.e.m. 5, schooljaar 2013-2014) 

 

Net zoals in de vorige sectie opteren we ervoor om te verduidelijken hoe de individuele SES-status, 

de gevolgde onderwijsvorm en de leerlingencompositie (aandeel hoge-SES-leerlingen) interageren 

en de keuzes na een B-attest bepalen. We bespreken zowel de keuzes na een B-attest op het einde 

van de eerste en de tweede graad. Opnieuw geven de geblokte balkjes in figuren 3.5 en 3.6 de 

resultaten voor hoge-SES-leerlingen weer, de volle balkjes de resultaten voor lage-SES-leerlingen. 

De verschillende kleuren (in volgorde blauw, oranje, rood en groen) geven een stijgend aandeel 

hoge-SES-leerlingen op de school aan. We vatten de significante resultaten ook samen in tabel 3.6 

(einde eerste graad) en 3.7 (einde tweede graad). 

Tabel 3.6 Geschatte kans op zittenblijven/richtingverandering of vormovergang na een B-attest op het 

einde van de eerste graad 

 Zittenblijven Andere richting,  
zelfde vorm 

Vormovergang 

Onderwijsvorm Hoger in 2A Hoger in 2B Enkel in 2A 

SES*Onderwijsvorm  Hoger voor H SES 

(in A-stroom) 

Lager voor H SES 

(in A-stroom) 

SES* % SES H  

L SES leerling 

Stijgt naarmate % H SES lln 
Stijgt (in 2A en in 2B) 

  

H SES leerling Daalt naarmate % H SES lln 
Stijgt (in 2A en in 2B) 

Stijgt naarmate % H SES lln 
Stijgt (in 2A) 

Daalt naarmate % H SES lln 
Stijgt (in 2A) 

Na een B-attest op het einde van de eerste graad kiezen de meeste leerlingen voor een andere 

studierichting zonder de onderwijsvorm te verlaten. De geschatte kans dat leerlingen na een B-attest 

van richting veranderen zonder vormovergang ligt hoger in de B-stroom dan in de A-stroom. De 

kans op zittenblijven na een B-attest is hoger in de A-stroom dan in de B-stroom. Vormovergangen 

zijn enkel mogelijk voor leerlingen in de A-stroom. 

andere richting en vorm
43,33%

andere richting, zelfde vorm 
40,85%

zittenblijven
15,83%
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Het interactie-effect individuele SES en onderwijsvorm zorgt ervoor dat hoge-SES-leerlingen en 

lage-SES-leerlingen na een B-attest in de B-stroom een even grote kans hebben om van richting te 

veranderen zonder vormovergang. Dit is niet het geval na een B-attest in de A-stroom waar hoge-

SES-leerlingen wel een significant hogere kans hebben op richtingverandering zonder 

vormovergang. In de A-stroom hebben hoge-SES-leerlingen een significant lagere kans dan lage-

SES-leerlingen op een vormovergang na een B-attest. Dit effect wordt versterkt door het 

significante interactie-effect met de leerlingencompositie. Hoe hoger de concentratie aan hoge-SES-

leerlingen, hoe sterker de kans op vormovergang na een B-attest daalt voor hoge-SES-leerlingen 

(van 25% tot 15%).  

Naar de individuele SES-positie zien we nog een opmerkelijk verschillend patroon tussen leerlingen 

met lage SES en leerlingen met hoge SES in interactie met het aandeel hoge-SES-leerlingen op 

school. Lage-SES-leerlingen zien hun kans op zittenblijven na een B-attest toenemen naarmate ze 

schoollopen in een school met een hoger aandeel hoge-SES-leerlingen (van 3 tot 5%). Bij hoge-

SES-leerlingen stellen we het omgekeerde vast: hoge-SES-leerlingen zien hun kans op zittenblijven 

dalen naarmate het aandeel hoge-SES-leerlingen in hun school toeneemt (van 4% tot 3%).  

In scholen met hogere aandelen hoge-SES-leerlingen zien hoge-SES-leerlingen in de A-stroom 

hun kansen op een richtingsverandering zonder vormovergang toenemen (van 70 tot 82%). 

Op het einde van de eerste graad maken hoge en lage-SES-leerlingen verschillende keuzes na een 

B-attest. Het vrijwaren van de verdere loopbaankansen gebeurt bij hoge-SES-leerlingen vooral door 

het vermijden van een vormovergang en niet door zittenblijven. Belangrijk is dat de keuzes na een 

B-attest mee bepaald worden door de leerlingencompositie van de school. Hoe hoger het aandeel 

hoge-SES-leerlingen op school, hoe vaker vormovergangen na een B-attest worden vermeden door 

hoge-SES-leerlingen. Dit versterkt het effect van de attesteringen waar we reeds vaststelden dat 

hogere aandelen hoge-SES-leerlingen op school de kans op een B-attest voor een hoge-SES-

leerlingen deden dalen en de kans op een B-attest voor een lage SES leerlingen deden stijgen. Zo 

leiden attesteringen en studiekeuzes samen tot een homogenisering van de leerlingenpopulatie in de 

verschillende onderwijsvormen. 

 



 

 

Figuur 3.19 Wat na een B-attest op het einde van de eerste graad: geschatte kans op zittenblijven, verandering van studierichting zonder vormovergang en vormovergang naar individuele SES, 

onderwijsvorm en het aandeel hoge-SES-leerlingen op school 

 

Figuur 3.20 Wat na een B-attest op het einde van de tweede graad: geschatte kans op zittenblijven, verandering van studierichting zonder vormovergang en vormovergang naar individuele SES, 

onderwijsvorm en het aandeel hoge-SES-leerlingen op school 
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Na een B-attest op het einde van de tweede graad kiezen de meeste leerlingen voor een andere stu-

dierichting zonder de onderwijsvorm te verlaten. Dit is het geval in 4KSO, 4TSO en 4BSO maar 

niet in 4ASO. Daar is de kans op een vormovergang het grootst. De geschatte kans dat leerlingen 

na een B-attest van richting veranderen zonder vormovergang ligt het hoogst in 4BSO. De kans op 

zittenblijven na een B-attest is het laagst in 4ASO. 

Tabel 3.7 Geschatte kans op zittenblijven/richtingverandering of vormovergang na een B-attest op het 

einde van de tweede graad 

 Zittenblijven Andere richting,  
zelfde vorm 

Vormovergang 

Onderwijsvorm ASO<KSO, TSO,BSO ASO, KSO, TSO<BSO ASO>KSO,TSO 

SES*Onderwijsvorm H SES > L SES in TSO en 
BSO 

H SES > L SES in ASO H SES > L SES in KSO 

 H SES < L SES in KSO H SES < L SES in KSO en 
BSO 

H SES <L SES in ASO en 
TSO 

SES* %SES H  

L SES leerling 

Daalt naarmate % H SES lln 
stijgt 

Hoger in scholen met 
minstens 50% H SES lln (niet 
in ASO) 

Stijgt naarmate % H SES lln 
stijgt 

H SES leerling Lager in scholen met minstens 
50% H SES lln 

Hoger in scholen met 
minstens 50% H SES lln 

Daalt naarmate % H SES lln 
stijgt 

Het interactie-effect tussen individuele SES en de onderwijsvorm zorgt ervoor dat hoge-SES-

leerlingen en lage-SES-leerlingen na een B-attest in 4ASO een even grote kans hebben op zitten-

blijven. Na een B-attest in 4ASO hebben hoge-SES-leerlingen een significant hogere kans op rich-

tingverandering zonder vormovergang en een significant lagere kans op een vormovergang. 

Na een B-attest in 4KSO hebben hoge-SES-leerlingen een significant lagere kans op zittenblijven 

en richtingverandering zonder vormovergang, Hun kans op een vormovergang is significant hoger 

dan deze voor lage-SES-leerlingen. 

Hoge-SES-leerlingen die een B-attest krijgen in 4TSO hebben t.o.v. lage-SES-leerlingen een signi-

ficant hogere kans op zittenblijven en een lagere kans op een vormovergang. Hoge-SES-leerlingen 

die een B-attest krijgen in 4BSO hebben t.o.v. lage-SES-leerlingen dan weer een significant hogere 

kans op zittenblijven en een significant lagere kans op richtingverandering zonder vormovergang.  

Ook op het einde van de tweede graad zijn er significante interactie-effecten tussen individuele 

SES-positie en leerlingencompositie. Zowel lage als hoge-SES-leerlingen zien hun kans op 

zittenblijven na een B-attest dalen naarmate ze schoollopen in een school met een hoger aandeel 

hoge-SES-leerlingen. Voor lage-SES-leerlingen is er sprake van een continu effect, voor hoge-SES-

leerling zien we een dichotoom effect (de kans is lager in scholen met minstens 50% H SES 

leerlingen). 

Bij de kans op richtingverandering zonder vormovergang zien we een gelijkaardig patroon: zowel 

lage als hoge-SES-leerlingen zien hun kans op richtingverandering na een B-attest toenemen naar-

mate ze schoollopen in een school met een hoger aandeel hoge-SES-leerlingen. Dit geldt voor hoge 

SES in alle onderwijsvormen en lage-SES-leerlingen in 4KSO, 4TSO en 4BSO. Voor lage-SES-

leerlingen is er sprake van een continu effect, voor hoge-SES-leerling zien we opnieuw een 

dichotoom effect (de kans is hoger in scholen met minstens 50% hoge-SES-leerlingen). 

Enkel bij de kans op een vormovergang divergeert de richting van het interactie-effect voor lage 

en hoge-SES-leerlingen. Hoge-SES-leerlingen zien hun kans op een vormovergang dalen naarmate 

het aandeel hoge-SES-leerlingen in hun school toeneemt. Bij lage-SES-leerlingen stijgt de kans op 

een vormovergang naarmate het aandeel hoge-SES-leerlingen in hun school toeneemt. 
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Ook op het einde van de tweede graad maken hoge en lage-SES-leerlingen verschillende keuzes na 

een B-attest. Het vrijwaren van de verdere loopbaankansen gebeurt bij hoge-SES-leerlingen vooral 

door het vermijden van een vormovergang en minder door zittenblijven. Belangrijk is dat de keuzes 

na een B-attest mee bepaald worden door de leerlingencompositie van de school. Hoe hoger het 

aandeel hoge-SES-leerlingen op school, hoe vaker vormovergangen na een B-attest worden verme-

den door hoge-SES-leerlingen. Voor lage-SES-leerlingen is dit niet het geval. Na een B-attest kiezen 

zij wel vaker voor een vormovergang naarmate het aandeel hoge-SES-leerlingen op school hoger is.  

Ook op het einde van de tweede graad versterken de keuzes de effect van de attesteringen waar 

we reeds vaststelden dat (1) de kans op een B-attest lager is voor hoge-SES-leerlingen in scholen 

met meer dan 25% hoge-SES-leerlingen en dat (2) de kans op een B-attest voor een lage-SES-

leerling stijgt in scholen met meer dan 75% hoge-SES-leerlingen. Opnieuw leiden attesteringen en 

studiekeuzes samen tot een homogenisering van de leerlingenpopulatie in de verschillende 

onderwijsvormen. 
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4 |  Oriënteringspraktijken in scholen 

Om meer in de diepte zicht te krijgen op het oriënteringsbeleid en de oriënteringspraktijken in de 

scholen, werd via websurvey een aantal verschillende vragenbatterijen voorgelegd aan directie, 

ondersteunend personeel en leerkrachten/klastitularissen van het tweede, vierde en zesde leerjaar 

van een steekproef van secundaire scholen in Vlaanderen. 

De bevraging van deze doelgroep verliep moeizaam. Daarom werd beslist om na een eerste 

bevragingsronde voor de zomervakantie met een zeer beperkte respons, dit ondanks meerdere 

herinneringen zowel via mail als telefonisch, een tweede bevragingsronde na de zomerperiode 2016 

te organiseren met een ingekorte vragenlijst. Het grootste knelpunt bij de bevraging was niet enkel 

de overbevraging van het onderwijsveld in Vlaanderen maar ook het feit dat wij niet konden 

beschikken over rechtstreekse contactgegevens van leerkrachten en ondersteunend personeel. 

Daarom moest alle communicatie via de directie van de school verlopen en was de 

onderzoeksploeg hiervan sterk afhankelijk. 

De resultaten van deze websurvey naar oriënteringspraktijken in de scholen dienen dan ook als 

verkennend gezien te worden. Door koppeling met de beschikbare administratieve data kunnen we 

wel enkele tendensen vaststellen maar blijft het moeilijk om, gegeven de beperkte omvang van de 

verschillende cellen, bevindingen te toetsten op hun significantie. 

4.1 Oriënteringsbeleid 

4.1.1 Formele deliberatiecriteria 

4.1.1.1 Formele deliberatienota 

We polsten bij de respondenten of er op het niveau van de school een formeel document beschikbaar 

was dat vermeldt hoe er gedelibereerd wordt binnen de school. Dit bleek het geval bij 8 op 10 van 

de respondenten. 

We gingen na in welke scholen (schoolkenmerken, kenmerken van de leerlingenpopulatie en aan-

deel A/B/C-attesten in 2013-2014) dit het geval was. Zo zagen we dat grotere scholen vaker 

beschikken over een formeel document waar iedereen naar kan teruggrijpen en dat dit ook meer het 

geval is in scholen met een groot aandeel A-attesten en in scholen met weinig C-attesten. Zoals 

vermeld gaat het hier over bevindingen op basis van bivariate analyses. 

Ingeval kleine scholen toch een dergelijk document hebben, wordt hierin vaker dan in grotere scho-

len, bepaald in welke gevallen er van de algemene voorwaarden mag afgeweken worden. In grotere 

scholen omvat deze deliberatienota dan weer vaker (dan in kleinere scholen met een formeel delibe-

ratiedocument) een duidelijk vastgelegd deliberatiekader (met regels, criteria of procedures) met als 

bedoeling leerlingen zoveel als mogelijk “automatisch” te attesteren. In grotere scholen ligt ook 

vaker het aantal vakken vast waarvoor men tekorten mag hebben. 
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4.1.1.2 Formele deliberatiecriteria 

In dit formeel document worden deliberatiecriteria die een aanduiding zijn van de leerprestaties (het 

eindresultaat van de leerling, het dagelijks werk, de afzonderlijke examenresultaten) het vaakst expli-

ciet vermeld als formele deliberatiecriteria waarmee volgens de standaarden van de school rekening 

wordt gehouden in het deliberatieproces. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat er in 

deze nota vermeld wordt dat er ook dient gekeken te worden naar inzet van de leerling, de huidige 

studierichting en naar de waarschijnlijke studierichting volgend schooljaar. Daarnaast geeft ook de 

helft van de respondenten aan dat deze nota ook melding maakt van andere elementen waarmee 

rekening dient gehouden te worden bij deliberatie zoals eventuele persoonlijke omstandigheden. 

Ongeveer een kwart van de respondenten meldt dat ook expliciet in de deliberatienota het gedrag 

van de leerling en eerder gegeven sancties of waarschuwingen vermeld worden als formele 

deliberatiecriteria.  

4.1.2 Deliberatiebeslissingen 

We polsten bij de respondenten naar welke van volgende redenen het uitreiken van een A-attest wel 

of niet waarschijnlijk maken in hun school. Opnieuw tonen de resultaten aan dat er in bepaalde 

situaties toch wel grote verschillen zijn qua attestering tussen de respondenten, ook wanneer enkel 

de leerprestaties opgesomd worden. Ook bleek dat binnen eenzelfde school verschillende 

respondenten hierover van mening konden verschillen. 
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Tabel 4.1 In welke mate maken volgende redenen het uitreiken van een A-attest wel of niet waarschijnlijk in uw school? 

 Zeker een B/C-attest Waarschijnlijk een 
B/C-attest 

Waarschijnlijk een  
A-attest 

Zeker een A-attest Weet niet Totaal 

Wanneer de leerling voor alle vakken slaagt 
0 

(0,00%) 
0 

(0,00%) 
9 

(13,43%) 
58 

(86,57%) 
0 

(0,00%) 
67 

(100,00%) 

Wanneer het totaalresultaat nipt voldoende is (net 
hoger dan 50%) 

1 
(1,49%) 

19 
(28,36%) 

29 
(43,28%) 

17 
(25,37%) 

1 
(1,49%) 

67 
(100,00%) 

Zware tekorten op 1 hoofdvak 
0 

(0,00%) 
16 

(24,24%) 
35 

(53,03%) 
10 

(15,15%) 
5 

(7,58%) 
66 

(100,00%) 

Kleine tekorten op meerdere hoofdvakken 
2 

(3,03%) 
14 

(21,21%) 
45 

(68,18%) 
3 

(4,55%) 
2 

(3,03%) 
66 

(100,00%) 

Veelvoud van kleine tekorten op andere dan de 
hoofdvakken 

3 
(4,48%) 

23 
(34,33%) 

38 
(56,72%) 

0 
(0,00%) 

3 
(4,48%) 

67 
(100,00%) 

Tekort op een hoofdvak in combinatie met tekorten 
op andere vakken 

8 
(11,94%) 

46 
(68,66%) 

12 
(17,91%) 

0 
(0,00%) 

1 
(1,49%) 

67 
(100,00%) 

Wanneer het totaalresultaat van de leerling lager is 
dan 50% 

24 
(35,82%) 

40 
(59,70%) 

1 
(1,49%) 

0 
(0,00%) 

2 
(2,99%) 

67 
(100,00%) 

       

De globale inschatting dat de leerling de gekozen 
studierichting niet aankan 

9 
(13,43%) 

41 
(61,19%) 

8 
(11,94%) 

3 
(4,48%) 

6 
(8,96%) 

67 
(100,00%) 

Bron Webbevraging Oriëntering, HIVA 2016 
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We polsten bij de respondenten of ze al dan niet akkoord waren met volgende uitspraken. 

Vervolgens gingen we na of we bepaalde tendensen konden vaststellen afhankelijk van de 

schoolkenmerken en kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school waarop de uitspraken 

betrekking hadden. We bespreken hier de meest betekenisvolle observaties. 

Tabel 4.2 Stellingen deliberatiebeslissingen: geef voor volgende stellingen/situaties aan wat voor uw 

school van toepassing is. Geef aan of u akkoord of niet akkoord gaat 

 Akkoord Niet 
akkoord 

NVT Totaal 

Bij het uitreiken van een B-attest, clausuleert de school 
enkel voor de studierichtingen die ze zelf aanbiedt en dus 
kent. 

53 (38,13%) 78 (56,12%) 8 
(5,76%) 

139 
(100,00%) 

Met een onvoldoende voor één enkel hoofdvak kan je op 
onze school nooit een A-attest krijgen.  

10 
(7,09%) 

127 
(90,07%) 

4 
(2,84%) 

141 
(100,00%) 

Met een jaartotaal met een voldoende voor elk vak, kan je 
in onze school ook nog een B-attest krijgen.  

21 
(14,89%) 

114 
(80,85%) 

6 
(4,26%) 

141 
(100,00%) 

Met een jaartotaal van meer dan 50% is het nog steeds 
mogelijk om een C-attest te krijgen.  

53 
(37,59%) 

75 
(53,19%) 

13 
(9,22%) 

141 
(100,00%) 

Inzet, attitudes en sociale vaardigheden van leerlingen zijn 
ook doorslaggevende criteria bij deliberatie. 

78 
(55,32%) 

58 
(41,13%) 

5 
(3,55%) 

141 
(100,00%) 

Ongeveer één derde van de respondenten was akkoord met de stelling ‘Bij het uitreiken van een B–

attest, clausuleert de school enkel voor de studierichtingen die ze zelf aanbiedt en dus kent’. We zien wel dat 

respondenten vaker akkoord gaan met deze stelling naarmate meer van hun leerlingen de school 

verlaten na een B-attest.  

De meeste respondenten gaven aan dat leerlingen in hun school ook met een onvoldoende voor één 

hoofdvak, toch een A-attest konden krijgen. 

Ook gaven 8 op 10 respondenten aan niet akkoord te zijn met de uitspraak dat een leerling met een 

voldoende voor alle vakken, toch nog een B-attest zou kunnen krijgen. Respondenten uit scholen met meer 

B-attesten zijn hier vaker mee akkoord, net zoals respondenten uit scholen waar de uitstroom na A-

attesten laag ligt en de uitstroom na B-attesten hoger ligt. Dit zou kunnen wijzen op een strategie 

van scholen om via B-attesten de zwakkere leerlingen te laten uitstromen. 

Ongeveer 4 op 10 respondenten stelden dat het in hun school nog steeds mogelijk was om met een 

jaartotaal van meer dan 50% een C-attest te krijgen. Respondenten uit scholen met een hoog aandeel 

hoge-SES-leerlingen waren hier vaker mee akkoord, net als respondenten uit scholen met weinig 

diversiteit naar herkomst. Dit kan er op duiden dat de lat in deze scholen hoger wordt gelegd. 

Respondenten uit scholen met een hoog percentage vrouwelijke leerlingen waren hier vaker niet 

mee akkoord. 

Met de stelling dat ‘Inzet, attitudes en sociale vaardigheden van leerlingen ook doorslaggevende criteria zijn bij 

deliberatie’ was iets meer dan de helft van de respondenten akkoord. Respondenten uit scholen met 

een hoog aandeel vrouwelijke leerlingen waren hier meer mee akkoord. Daarnaast waren 

respondenten uit scholen met net veel diversiteit of net weinig diversiteit naar herkomst hier vaker 

niet mee akkoord. Dezelfde vaststelling zien we wat het aandeel hoge-SES-leerlingen betreft: zowel 

in scholen met een hoog aandeel hoge-SES-leerlingen als in scholen met een laag aandeel hoge-

SES-leerlingen waren respondenten minder akkoord met deze uitspraak. Een onevenwichtige 

sociale mix of herkomstdiversiteit (veel of weinig verschillende socio-economische of 

herkomstachtergronden) binnen de school lijkt samen te hangen met een kleinere kans dat rekening 

gehouden wordt met inzet, attitudes en sociale vaardigheden bij deliberatie. Daarnaast werd in 
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kleinere scholen vaker rekening gehouden met inzet, attitudes en sociale vaardigheden dan in 

grotere scholen. 

In een aantal scholen (een kwart van de door ons bevraagde respondenten) worden geen herexamens 

georganiseerd. We polsen bij directie, klastitularissen en ondersteunend personeel in scholen waar 

wel (af en toe) herexamens gegeven worden, naar de redenen. Herexamens worden meestal georga-

niseerd omwille van onduidelijke of onvolledige resultaten wegens afwezigheid (ziekte, ...). Eerder 

zelden worden ze ingezet als een tweede kans om tekorten op te halen of slaagkansen te vergroten. 

Tabel 4.3 Om welke redenen worden in uw school herexamens gegeven? 

 Nee Ja Totaal 

Bij onvoldoendes op hoofdvakken 61 
(81,3%) 

14 
(18,7%) 

75 
(100,0%) 

Bij een tekort/onvoldoende op andere dan de hoofdvakken 69 
(92,0%) 

6 
(8,0%) 

75 
(100,0%) 

Onduidelijk/onvolledig resultaat wegens afwezigheid (ziekte, ...) 19 
(25,3%) 

56 
(74,7%) 

75 
(100,0%) 

Wordt geval per geval beoordeeld (waarbij ook de vaardigheden van de 
student, zijn inzet, etc. worden beoordeeld) 

40 
(53,3%) 

35 
(46,7%) 

75 
(100,0%) 

Om slaagkans in de toekomst te vergroten 67 
(89,3%) 

8 
(10,7%) 

75 
(100,0%) 

Gebrek aan inzet doorheen het jaar 70 
(93,3%) 

5 
(6,7%) 

75 
(100,0%) 

Een aantal stellingen die we voorlegden, gingen over de wijze waarop herexamens binnen de school 

aangewend worden. We bespreken hier de bevindingen op basis van de respondenten uit scholen 

waar wel herexamens georganiseerd werden. 

Tabel 4.4 Stellingen deliberatiebeslissingen (vervolg): geef voor volgende stellingen/situaties aan wat 

voor uw school van toepassing is. Geef aan of u akkoord of niet akkoord gaat 

 Akkoord Niet 
akkoord 

NVT Totaal 

Herexamens worden in onze school vaker gegeven in het laatste jaar 
om de leerling toch de kans te geven om zijn diploma te behalen. 

37 
(26,24%) 

69 
(48,94%) 

35 
(24,82%) 

141 
(100,00%) 

Herexamens worden in de school vaker gegeven aan leerlingen, waar-
van men meent dat ze zich nog kunnen herpakken (bijvoorbeeld 
omdat ze van thuis uit goed ondersteund worden). 

32 
(22,70%) 

72 
(51,06%) 

37 
(26,24%) 

141 
(100,00%) 

Van diegenen die de stelling beoordeelden was ongeveer één derde akkoord met de stelling dat ‘her-

examens vaker gegeven worden in het laatste jaar om de leerling toch de kans te geven om zijn diploma te behalen’. 

Wanneer we de beoordelingen van deze stelling linkten aan de schoolkenmerken, zagen we dat res-

pondenten uit scholen waar leerlingen vaker de school verlieten na een C-attest hier vaker mee 

akkoord waren. Dit kwam vaker voor in scholen met een laag % vertraagde leerlingen, met een laag 

% hoge-SES-leerlingen en in scholen met een beperkte diversiteit naar herkomst. Respondenten uit 

scholen met een hoog aandeel vrouwelijke leerlingen waren hier vaker niet mee akkoord. 

Ten slotte, de stelling dat ‘herexamens in de school vaker gegeven worden aan leerlingen, waarvan men meent 

dat ze zich nog kunnen herpakken (bijvoorbeeld omdat ze van thuis uit goed ondersteund worden)’: opnieuw gaat 

ongeveer één derde van de respondenten uit scholen waar herexamens georganiseerd worden, hier-

mee akkoord. Respondenten uit scholen met een hoog aandeel vrouwelijke leerlingen gaan hier 



82 

 

HOOFDSTUK 4 | ORIËNTERINGSPRAKTIJKEN IN SCHOLEN 

vaker mee akkoord. Ook respondenten uit scholen met een onevenwichtige sociale mix (ofwel een 

hoog aandeel hoge-SES-leerlingen, ofwel een klein aandeel hoge-SES-leerlingen) gaan hier vaker 

mee akkoord, net zoals respondenten uit scholen met weinig diversiteit naar herkomst of waar de 

herkomstdiversiteit sterk daalde t.o.v. 2006. Respondenten uit scholen met een hoog aandeel A-

attesten zijn hier vaker mee akkoord, respondenten uit scholen met veel B-attesten zijn hier net 

vaker niet mee akkoord. 

Vakantietaken worden dan wel weer vaker meegegeven (slechts 8% van de respondenten gaf aan dat 

dit nooit gebeurde in hun school), vooral om de slaagkansen naar de toekomst toe te vergroten. 

Meestal wordt dit ook leerling per leerling bepaald. 

Tabel 4.5 Om welke redenen worden in uw school vakantietaken gegeven? 

 Nee Ja Totaal 

Bij onvoldoendes op hoofdvakken 60 
(63,8%) 

34 
(36,2%) 

94 
(100,0%) 

Bij een tekort/onvoldoende op andere dan de hoofdvakken 69 
(73,4%) 

25 
(26,6%) 

94 
(100,0%) 

Onduidelijk/onvolledig resultaat wegens afwezigheid (ziekte, ...) 71 
(75,5%) 

23 
(24,5%) 

94 
(100,0%) 

Wordt geval per geval beoordeeld (waarbij ook de vaardigheden van de 
student, zijn inzet, etc. worden beoordeeld) 

32 
(34,0%) 

62 
(66,0%) 

94 
(100,0%) 

Om slaagkans in de toekomst te vergroten 33 
(35,1%) 

61 
(64,9%) 

94 
(100,0%) 

Gebrek aan inzet doorheen het jaar 75 
(79,8%) 

19 
(20,2%) 

94 
(100,0%) 

4.1.3 Remediëringsbeleid 

We polsten bij de directies en bij leden van het ondersteunend personeel naar de wijze waarop het 

remediëringsbeleid in hun school vnl. ingevuld werd voor leerlingen met onvoldoendes. Haast alle 

respondenten bevestigden dat in hun school extra studiebegeleiding voorzien wordt voor leerlingen 

met onvoldoendes.  

Deze begeleiding gebeurt meestal door het bespreken van toetsen en examens (82% van de res-

pondenten), door het geven van inhaallessen (82% van de respondenten) of door het voorzien van 

extra taken (78% van de respondenten). Eén respondent op drie bevestigde dat er in hun school 

een medewerker belast wordt met de taak om de vastgestelde tekorten te helpen remediëren. 

4.2 Oriënteringspraktijken: deliberatie- en klassenraadpraktijken 

We polsten bij de respondenten (directies, leerkrachten en klastitularissen) naar hun inschatting 

over de invloed van verschillende leden van de delibererende klassenraad op de 

deliberatiebeslissing. 
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Tabel 4.6 Kan u inschatten hoeveel invloed volgende leden van de delibererende klassenraad in uw 

school hebben op de deliberatiebeslissing? 

 Bijna geen 
invloed 

Weinig 
invloed 

Enigszins 
wat invloed 

Veel invloed Zeer veel 
invloed 

Totaal 

Klastitularis 4 
(4,1%) 

7 
(7,2%) 

33 
(34,0%) 

45 
(46,4%) 

8 
(8,2%) 

97 
(100,0%) 

Leerkrachten van 
hoofdvakken met 
onvoldoende 

2 
(2,1%) 

2 
(2,1%) 

35 
(36,5%) 

46 
(47,9%) 

11 
(11,5%) 

96 
(100,0%) 

Leerkrachten van 
hoofdvakken met 
voldoende 

2 
(2,1%) 

2 
(2,1%) 

41 
(42,3%) 

44 
(45,4%) 

8 
(8,3%) 

97 
(100,0%) 

Vakleerkrachten 5 
(5,1%) 

20 
(20,6%) 

44 
(45,4%) 

23 
(23,7%) 

5 
(5,1%) 

97 
(100,0%) 

Directie 1 
(1,0%) 

12 
(12,5%) 

35 
(36,5%) 

35 
(36,5%) 

13 
(13,5%) 

96 
(100,0%) 

CLB 29 
(31,2%) 

31 
(33,3%) 

26 
(28,0%) 

6 
(6,4%) 

1 
(1,1%) 

93 
(100,0%) 

Hieruit bleek vooral dat de directieleden de invloed van de klastitularis hoger inschatten dan de leer-

krachten en de klastitularis zelf doen. Ook schatten directieleden de invloed van de vakleerkrachten 

hoger in dan de leerkrachten/klastitularis zelf inschatten. 

We gingen na hoe beslissingen binnen de delibererende klassenraad doorgaans genomen worden. 

Meer dan de helft van de respondenten (53,1%) gaf aan dat er in geval van gebrek aan consensus, 

tot stemming overgegaan werd. 40, 6% gaf aan dat de beslissing steeds in consensus diende 

genomen te worden. Slechts een beperkt aandeel van de respondenten verklaarde dat de stem van 

de voorzitter doorslaggevend was in geval van een gebrek aan consensus. 

We legden aan de respondenten ook een aantal stellingen voor die ons iets vertellen over het delibe-

ratieproces tijdens de (delibererende) klassenraden in hun school. Opnieuw gingen we na of we een 

aantal verschillen konden observeren naargelang de schoolkenmerken (op basis van de administra-

tieve beschikbare data). 

Een aantal stellingen hebben te maken met de mate van standaardisatie van de procedures.  

Zo waren de meeste scholen het (eerder of helemaal) eens met de stelling dat tijdens het 

deliberatieproces voornamelijk vaste standaarden of standaardprocedures gebruikt worden, om zo de 

deliberatiebeslissing zo objectief mogelijk te maken. Toch zien we dat respondenten uit kleinere 

scholen minder vaak akkoord waren met deze stelling dan respondenten uit grotere scholen. Ook 

waren respondenten uit scholen met weinig vertraagde leerlingen het hier minder vaak mee eens. 

Ongeveer 4 op 10 respondenten waren het (eerder of helemaal) oneens met de stelling dat in hun 

school ‘tijdens het deliberatieproces toch vaak van de standaardprocedure afgeweken wordt bij het nemen van een 

beslissing’. Scholen waar wel eens afgeweken werd van de standaardprocedure waren vaker scholen 

met een groot aandeel C-attesten of een klein aandeel B-attesten. Respondenten uit grote scholen 

waren het vaker oneens met deze stelling. 

Ongeveer één derde van de respondenten antwoordt neutraal op de stelling dat ‘de formele delibera-

tiecriteria in de school te vaak het karakter aannemen van absoluut bindende regels’, meer dan de helft van de 

respondenten gaat hier niet mee akkoord en slechts 8% is het (eerder of helemaal) eens met deze 

stelling. Opmerkelijk is dat in scholen met enkel een aanbod TSO men het vaker eens was met deze 

stelling (let wel, het gaat hier om beperkte aantallen waarop deze observaties gebaseerd zijn). Naar-

mate het aandeel vertraagde leerlingen binnen de school toenam, waren de respondenten het ook 
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minder sterk oneens en antwoordde men eerder neutraal. Scholen met een onevenwichtige sociale 

mix waren het vaker niet eens met deze stelling, terwijl respondenten uit scholen met een meer 

evenwichtige sociale mix eerder neutraal antwoordden. 

‘Er is veel vraag van leerkrachten naar striktere regels en standaardprocedures om discussie te vermijden of om 

willekeur tegen te gaan’: de meningen over deze stelling waren meer verdeeld. Ongeveer 4 op 10 van de 

respondenten waren het hier (eerder of helemaal) mee oneens, ongeveer 3 op 10 antwoordde 

neutraal en ongeveer een kwart gaf aan het hier (eerder of helemaal) mee eens te zijn. 

Respondenten uit kleinere scholen en respondenten uit scholen met een laag aandeel hoge-SES-

leerlingen waren het hier vaker mee eens. Respondenten uit scholen met weinig A-attesten en 

respondenten uit scholen met veel C-attesten zijn het vaker (eerder of helemaal) eens met deze 

stelling. Naarmate het aandeel A-attesten op schoolniveau stijgt, stijgt ook het aandeel 

respondenten dat het vaker oneens is met deze stelling. Naarmate het aandeel C-attesten echter 

stijgt, stijgt het aandeel respondenten dat het vaker eens is met deze stelling. 

We kunnen voorzichtig besluiten dat vooral in kleine scholen er minder standaardprocedures gel-

den, dat er ook vaker van afgeweken wordt maar dat zij wel vragende partij zijn naar striktere regels. 

We legden de respondenten nog enkele vragen voor die dieper ingaan op het deliberatieproces 

zelf. De meningen hierover waren veel minder verdeeld. 

De meeste respondenten erkennen dat in hun school ‘tijdens de delibererende klassenraad ook de stem 

van de kleinere vakleerkrachten zoveel mogelijk wordt meegenomen in het deliberatieproces’; slechts ongeveer één 

respondent op 10 is het hier (eerder of helemaal) mee oneens. 

Twee derde van de respondenten is het niet eens met de stelling dat men ‘tijdens het deliberatieproces 

soms over onvoldoende informatie beschikt om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen’, 18% van de responden-

ten is het hier wel (eerder) mee eens. Dit lijkt meer het geval in scholen met een onevenwichtige 

sociale mix (hoog aandeel hoge-SES-leerlingen en laag aandeel hoge-SES-leerlingen), met weinig 

A-attesten en/of veel B-attesten en met een klein aandeel vrouwelijke leerlingen. 

‘Tijdens het deliberatieproces speelt ook het studieaanbod van scholen in de omgeving een rol’: slechts 1 

respondent op 10 is het hier (eerder) mee eens, ongeveer twee respondenten op drie waren het hier 

niet mee eens. 

Ten slotte polsten een aantal stellingen naar de mate waarin tijdens het deliberatieproces ook 

rekening gehouden werd met andere criteria naast de leerprestaties.  

Zo ging het merendeel van de respondenten akkoord met de stelling dat er ‘tijdens het 

deliberatieproces veel aandacht is voor de context van de individuele leerling’. Naarmate de schoolgrootte 

toeneemt, stijgt echter wel het aandeel respondenten dat het met deze stelling minder eens is. Ook 

lijkt het dat respondenten uit scholen met een onevenwichtige sociale mix (klein aandeel hoge-SES-

leerlingen of groot aandeel hoge-SES-leerlingen) het hier minder sterk mee eens zijn. 

Ongeveer de helft van de respondenten is het er (eerder of helemaal) mee eens dat ‘tijdens het 

deliberatieproces ook de sociale situatie (thuissituatie) van de leerling meegenomen wordt’. Respondenten uit 

scholen met een hoog % hoge SES zijn het hier sterker mee eens, net als respondenten waar het 

aandeel hoge-SES-leerlingen sterk gestegen is sinds 2006. Ook respondenten uit scholen met weinig 

diversiteit naar herkomst of respondenten uit kleine scholen zijn het vaker eens met deze stelling. 

‘Tijdens het deliberatieproces op onze school worden ook leerattitudes (orde, medewerking, ...) van leerlingen meege-

nomen’: iets meer dan een kwart van de respondenten is het hier (eerder of helemaal) mee oneens. 

De bevindingen tonen dat respondenten uit scholen met weinig diversiteit naar herkomst of een 

hoog aandeel hoge-SES-leerlingen het hier vaker mee eens zijn. Ook respondenten uit scholen met 

een klein aandeel vrouwelijke leerlingen zijn het vaker eens met deze stelling. En ten slotte zijn 

respondenten uit de kleinste scholen het hier het vaakst mee eens. 

Ook over de stelling ‘het gebeurt dat disciplinaire overwegingen (probleemgedrag, ...) de deliberatiebeslissing 

beïnvloeden’ zijn de meningen verdeeld. Meer dan de helft is het hier (eerder of helemaal) mee eens, 
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een kwart is het hier eerder of helemaal mee eens. In scholen met een groot aandeel vrouwelijke 

leerlingen is men het hier vaker mee oneens, net zoals in scholen waar het aandeel leerlingen met 

hoge SES sterk gedaald is sinds 2006. 

Een kwart van de respondenten antwoordt neutraal op de stelling dat ‘tijdens het deliberatieproces ook 

het psychische welzijn van de leerling meegenomen wordt’, bijna twee derde van de respondenten is het hier 

wel (eerder of helemaal) mee eens. Respondenten uit scholen met een hoog % hoge SES zijn het 

hier sterker mee eens, net als respondenten uit scholen met weinig diversiteit naar herkomst. Dit 

zien we ook bij respondenten uit scholen met een laag % C-attesten. 

Ten slotte blijken de meningen sterk verdeeld over de stelling dat ‘tijdens het deliberatieproces enkel 

attitudes meegenomen worden die in het verlengde liggen van het studierichtingsprofiel’. Hierover is men het vaker 

eens in scholen waar enkel TSO aangeboden wordt, in scholen met een laag aandeel hoge-SES-

leerlingen en in scholen met veel diversiteit naar herkomst. Daarnaast zijn respondenten uit scholen 

met een hoog aandeel B- en/of C-attesten het ook vaker eens met deze stelling. 

Voorzichtig kunnen we stellen dat de meningen over de mate waarin andere criteria dan leerpres-

taties meegenomen worden bij de deliberatie, sterker verschillen naargelang de leerlingenkenmerken 

(% vrouwelijke leerlingen, % hoge-SES-leerlingen en de aanwezige diversiteit naar herkomst) van 

de school. Zeker respondenten uit scholen met een hoog % hoge-SES-leerlingen of weinig 

diversiteit naar herkomst lijken vaker rekening te houden met elementen zoals de thuissituatie, 

psychisch welzijn of leerattitudes bij de deliberatie. 
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Tabel 4.7 Stellingen deliberatie- en klassenraadpraktijken: geef bij de volgende stellingen aan in hoeverre u het met de stelling eens bent 

 Helemaal 
oneens 

Eerder 
oneens 

Noch oneens, 
noch eens 

Eerder eens Helemaal eens Totaal 

Tijdens het deliberatieproces in onze school worden voornamelijk vaste standaarden of 

standaardprocedures gevolgd. De bedoeling is om de deliberatiebeslissing zo objectief 

mogelijk te maken. 

3 

(3,16%) 

11 

(11,58%) 

15 

(15,79%) 

43 

(45,26%) 

23 

(24,21%) 

95 

(100,00%) 

Tijdens het deliberatieproces in onze school wordt er toch vaak van de 

standaardprocedure afgeweken bij het nemen van een beslissing. 

7 

(7,37%) 

32 

(33,68%) 

29 

(30,53%) 

26 

(27,37%) 

1 

(1,05%) 

95 

(100,00%) 

De formele deliberatiecriteria in de school nemen te vaak het karakter aan van absoluut 

bindende regels. 

17 

(17,89%) 

38 

(40,00%) 

32 

(33,68%) 

7 

(7,37%) 

1 

(1,05%) 

95 

(100,00%) 

Er is veel vraag van leerkrachten naar striktere regels en standaardprocedures om 

discussie te vermijden of om willekeur tegen te gaan. 

16 

(16,84%) 

24 

(25,26%) 

30 

(31,58%) 

20 

(21,05%) 

5 

(5,26%) 

95 

(100,00%) 

       

Tijdens de delibererende klassenraad wordt ook de stem van de kleinere vakleerkrachten 

zoveel mogelijk meegenomen in het deliberatieproces. 

2 

(2,11%) 

9 

(9,47%) 

20 

(21,05%) 

44 

(46,32%) 

20 

(21,05%) 

95 

(100,00%) 

Tijdens het deliberatieproces ontbreekt het ons soms aan voldoende informatie om 

gefundeerde beslissingen te nemen. 

15 

(15,79%) 

45 

(47,37%) 

18 

(18,95%) 

16 

(16,84%) 

1 

(1,05%) 

95 

(100,00%) 

Tijdens het deliberatieproces speelt ook het studieaanbod van scholen in de omgeving 

een rol. 

28 

(29,47%) 

33 

(34,74%) 

24 

(25,26%) 

7 

(7,37%) 

3 

(3,16%) 

95 

(100,00%) 

       

Tijdens het deliberatieproces in onze school is er veel aandacht voor de context van de 

individuele leerling. 

0 

(0,0%) 

5 

(5,32%) 

12 

(12,77%) 

45 

(47,87%) 

32 

(34,04%) 

94 

(100,00%) 

Tijdens het deliberatieproces wordt ook de sociale situatie van de leerling meegenomen 

(thuissituatie). 

3 

(3,16%) 

9 

(9,47%) 

34 

(35,79%) 

41 

(43,16%) 

8 

(8,42%) 

95 

(100,00%) 

Tijdens het deliberatieproces op onze school worden ook leerattitudes (orde, 

medewerking, ...) van leerlingen meegenomen. 

6 

(6,32%) 

20 

(21,05%) 

11 

(11,58%) 

51 

(53,68%) 

7 

(7,37%) 

95 

(100,00%) 

Het gebeurt dat disciplinaire overwegingen (probleemgedrag, ...) de deliberatiebeslissing 

beïnvloeden. 

34 

(35,79%) 

22 

(23,16%) 

17 

(17,89%) 

20 

(21,05%) 

2 

(2,11%) 

95 

(100,00%) 

Tijdens het deliberatieproces wordt ook het psychische welzijn van de leerling 

meegenomen. 

2 

(2,13%) 

9 

(9,57%) 

24 

(25,53%) 

48 

(51,06%) 

11 

(11,70%) 

94 

(100,00%) 

Tijdens het deliberatieproces worden enkel attitudes meegenomen die in het verlengde 

liggen van het studierichtingsprofiel (dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, 

etc.). 

12 

(12,77%) 

28 

(29,79%) 

20 

(21,28%) 

25 

(26,60%) 

9 

(9,57%) 

94 

(100,00%) 
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5 |  Verschillen in attesteringen en motiveringen na 

controle voor de leerprestaties van leerlingen 

In hoofdstuk 3 verduidelijkten we de verschillen tussen verschillende sociale groepen in de 

ontvangen attesten en de studiekeuzes die ze maken na het ontvangen van deze attesten. Een 

belangrijke oorzaak van deze verschillen zijn de verschillen in leerprestaties tussen deze groepen. In 

deze sectie willen we onderzoeken of ook vooroordelen of stereotyperingen een advies naar 

leerlingen toe kunnen beïnvloeden. 

Om meer sluitende uitspraken te kunnen formuleren of de verschillen in ontvangen attesten louter 

terug te brengen zijn tot verschillen in leerprestaties, en daarnaast ook na te gaan of vooroordelen of 

stereotyperingen een rol spelen, is het daarom van belang om te kunnen controleren voor de leerprestaties van 

leerlingen. Daarom werden in de bevraging van leerkrachten enkele gestandaardiseerde 

gevalsbeschrijvingen opgenomen (vignetten) die toelaten om de vraag te beantwoorden of 

leerlingen met dezelfde leerprestaties maar met verschillende achtergrondkenmerken ook 

verschillende attesten/adviezen ontvangen. Hierbij komt ook de vraag aan bod of eventuele 

verschillen in attesteringen ook gepaard gaan met verschillen in de argumenten die gebruikt worden 

om de attesten te motiveren. Dit maakt het mogelijk om de rol van mogelijke vooroordelen of 

stereotyperingen te verduidelijken. 

Om inzicht te krijgen in de motivaties en argumenten die gebruikt worden bij de motivering van de 

attesteringen van de leerlingen wordt gebruik gemaakt van de vignettentechniek39 Voor meer infor-

matie over de gehanteerde vignettentechniek en de wijze van operationalisatie, verwijzen we naar 

Hoofdstuk 2 van dit technisch rapport. 

5.1 Welke attesten worden gegeven en welke argumenten worden belangrijker 

geacht? 

De resultaten worden in twee stappen besproken. In deze sectie geven we aan welke attesten 

worden gegeven en wat het belang is van de verschillende argumenten in het motiveren van een 

bepaald attest. In de volgende sectie gaan we na of er verschillen zijn in de attesten en de gegeven 

argumentatie naar de verschillende discriminatiegronden.  

5.1.1 Welke attesten worden gegeven?  

We starten met het type 1-vignet, opgezet als situatieschets waarbij een delibererende klassenraad 

voornamelijk de afweging zou maken om een B-attest of C-attest te geven. De resultaten geven aan 

 

39 Rossi & Anderson, 1982. Vignetten kennen een ruim toepassingsgebied en worden ingezet in bv. marktonderzoek naar 

consumenten-preferenties (Grønhøj & Bech-Larsen, 2010), onderzoek in welzijn/zorg over de vorming van diagnostische opinies en 

beslissingen over behandelingswijzen (Fook et al., 1997; Hughes & Huby, 2002; Sim et.al. 1998), in politieke wetenschappen in 

onderzoek over de normatieve basis voor publiek beleid (Caro et al., 2010). Voor een overzicht van het gebruik van de 

vignettentechniek voor de bevraging van opvattingen en houdingen van leerkrachten zie Poulou (2001). In Nederland gebruikten 

Smeets et al. (2007) vignetten om na te gaan in hoeverre leerkrachten zich vaardig achten om onderwijs te geven aan leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften.  
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dat dit opzet gelukt is. Ongeacht de onderwijspositie van de leerling wordt in 95% van de gevallen 

een B- of C-attest gekozen. De fractie A-attesten is verwaarloosbaar en een kleine minderheid 3-4% 

van de respondenten wil de leerling het liefst een tweede kans geven d.m.v. herexamens. De 

afweging tussen B- of C-attest bleek niet eenvoudig, de fractie B- of C-attest schommelt steeds 

tussen de 40% en 55%, behalve voor het tweede leerjaar A waar toch vaker voor een B-attest wordt 

gekozen. 

Figuur 5.1 Antwoord op de vraag “Indien de delibererende klassenraad plaats vond in uw school welk 

attest zou u persoonlijk geven aan deze leerling?” naar onderwijspositie van de leerling voor 

vignet type 1 

 

Het type 2-vignet was opgezet als situatieschets waarbij een delibererende klassenraad voornamelijk 

de afweging zou maken om een A- of B-attest te geven. De resultaten geven aan dat ook dit opzet 

gelukt is. De fractie C-attesten is minimaal, variërend tussen 2-7% afhankelijk van de onderwijsposi-

tie. Opnieuw opteert een minderheid (4 tot 14%) van de leerkrachten ervoor om de leerling een 

tweede kans te geven d.m.v. herexamens. De afweging tussen A- of B-attest was duidelijk niet een-

voudig, de fractie A-attesten schommelt steeds rond de 50%, behalve voor het vierde leerjaar TSO 

en BSO waar toch vaker voor een A-attest wordt gekozen. 
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Figuur 5.2 Antwoord op de vraag “Indien de delibererende klassenraad plaats vond in uw school welk 

attest zou u persoonlijk geven aan deze leerling?” naar onderwijspositie van de leerling voor 

vignet type 2 

 

Het vrijblijvend oriëntatie-advies werd opgezet als een situatieschets waarbij een leerkracht voorna-

melijk de afweging zou maken om ouders het advies te geven om hun kind te heroriënteren dan wel 

te laten zittenblijven. Ongeacht de onderwijspositie van de leerling wordt vaker het advies tot her-

oriëntatie (60 tot 75%) gegeven dan het advies zittenblijven (25 tot 38%).  
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Figuur 5.3 Antwoord op de vraag “Indien de delibererende klassenraad plaats vond in uw school welk 

attest zou u persoonlijk geven aan deze leerling?” naar onderwijspositie van de leerling voor 

vrijblijvend oriëntatieadvies vignet type 1 
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5.1.2 Welke argumenten worden belangrijker geacht?  

Overzicht van scores op argumenten voor de vignetten 

5.1.2.1 Type 1-vignet: waarom een B-attest? Waarom een C-attest? 

We starten met het type 1-vignet waarbij, gegeven de resultaten van de leerling een delibererende 

klassenraad dient te beslissen tussen een B- of C-attest. Figuren 5.4 en 5.5 geven de gemiddelde 

scores per loopbaanpositie (2A, 2B, ASO, 4TSO en 4BSO) weer wanneer de situatieschets 

verankerd werd naar B-attest respectievelijk een C-attest. 

Figuur 5.4 Gemiddelde scores op de argumenten voor vignet klassenraad type 1 (B-attest) naar 

onderwijspositie van de leerling 

 

Het is duidelijk dat niet alle argumenten even belangrijk worden geacht. Bij de beslissing van een 

klassenraad om de leerling een B-attest en geen C-attest te geven, worden argumenten m.b.t. de leerresultaten 

het vaakst aangehaald, net als enkele argumenten m.b.t. de verdere loopbaan van de leerling. Bij de 

leerresultaten spelen het algemene gemiddelde en de resultaten op de hoofdvakken een 

belangrijkere rol dan de resultaten op de keuzevakken. Bij de loopbaanargumenten worden de 

argumenten die ook deels verwijzen naar de leerresultaten met name “gegeven de resultaten hoort 

deze leerling niet thuis in deze onderwijsvorm” en “oriënteren naar een opleiding die in de lijn ligt 

van de capaciteiten” vaker aangeduid samen met het argument “oriënteren zo dat de leerling zeker 

een diploma kan behalen”. 

De argumenten m.b.t. het vermijden van schoolse vertraging en de oriëntering naar de 

arbeidsmarkt scoren gemiddeld tussen de 2,5 en 3. Dit is ook het geval voor de studievoorkeur van 

de leerlingen en het argument dat de klastitularis of de directeur een beslissende rol heeft gespeeld.  

De beheersing van het Nederlands en de inschatting van de ouderlijke ondersteuning scoren 

gemiddeld net onder de 2,5. Waar het belang van de beheersing van het Nederlands nauwelijks vari-

eert naar de onderwijspositie van de leerling is dit duidelijk wel het geval voor de ouderlijke onder-

steuning. In het tweede leerjaar en het vierde leerjaar BSO wordt dit belangrijker geacht dan in het 

vierde leerjaar ASO.  
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Argumenten m.b.t. het gedrag van de leerling worden duidelijk het minst vaak aangehaald, net als 

het argument dat het attest mogelijk mee ingegeven werd door de wens van de ouders.  

Figuur 5.5 Gemiddelde scores op de argumenten voor vignet klassenraad type 1 (C-attest) naar onder-

wijspositie van de leerling 

 

Bij de beslissing van een klassenraad om de leerling geen B-attest maar een C-attest te geven, zijn argumenten 

m.b.t. de leerresultaten duidelijk belangrijker dan alle andere argumenten. Opnieuw spelen het alge-

mene gemiddelde en de resultaten op de hoofdvakken een belangrijkere rol dan de resultaten op de 

keuzevakken. De kans dat de leerresultaten het gevolg zijn van een éénmalig onderpresteren wordt 

het minst vaak aangehaald. Opvallend is hier wel het verschil naar de onderwijspositie van de 

leerling. Dit argument wordt het minst vaak aangehaald in 4ASO en 4TSO. 

De loopbaanargumenten scoren gemiddeld tussen de 2 en 2,5 met enkele uitschieters. Het intact 

houden van de doorstroomkansen naar hoger onderwijs scoort beduidend hoger in 4ASO. Een 

C-attest geven om de leerling zo lang mogelijk in de onderwijsvorm te houden wordt het minst 

vaak aangehaald in 2B. Even belangrijk als de loopbaanargumenten zijn de argumenten dat de 

klastitularis of de directeur een beslissende rol heeft gespeeld, de beheersing van het Nederlands en 

de voorkeur van de leerling. 

Dit wordt gevolgd door de inschatting van de ouderlijke ondersteuning en de mogelijkheid dat de 

school deze leerling graag wil behouden. Net als bij het B-attest worden argumenten m.b.t. het 

gedrag van de leerling beduidend het minst vaak aangehaald, net als het argument dat het attest 

mogelijk mee ingegeven werd door de wens van de ouders.  

5.1.2.2 Type 2-vignet: waarom een A-attest? Waarom een B-attest? 

We vervolgen met het type 2-vignet waarbij, gegeven de resultaten van de leerling, een 

delibererende klassenraad dient te beslissen tussen een A- of B-attest. Figuren 5.6 en 5.7 geven de 

gemiddelde scores weer wanneer de situatieschets verankerd werd naar A-attest respectievelijk een 

B-attest.  



95 

 

HOOFDSTUK 5 | VERSCHILLEN IN ATTESTERINGEN EN MOTIVERINGEN NA CONTROLE VOOR DE LEERPRESTATIES VAN LEERLINGEN  

Het is duidelijk dat ook hier niet alle argumenten even belangrijk worden geacht. Bij de beslissing van 

een klassenraad om de leerling een A-attest te geven, worden de argumenten m.b.t. de leerresultaten 

opnieuw het vaakst aangehaald, net als de argumenten m.b.t. de verdere loopbaan van de leerling. 

Figuur 5.6 Gemiddelde scores op de argumenten voor vignet klassenraad type 2 (A-attest) naar onder-

wijspositie van de leerling 

 

Bij de leerresultaten komt het algemene gemiddelde eindresultaat van de leerling als belangrijkste 

argument naar voor om de leerling in kwestie toch een A-attest toe te kennen. Dit speelt een iets 

belangrijkere rol dan het argument dat de prestaties van de leerling slechts éénmalig ondermaats 

zouden geweest zijn.  

De twee onderzochte loopbaanargumenten blijken ook niet onbelangrijk. De idee om “een 

leerling zo lang mogelijk in deze onderwijsvorm te houden” blijkt een sterk gedeeld argument, 

ongeacht de onderwijspositie waarvoor dit onderzocht werd. Voor het argument “doorstroom naar 

het hoger onderwijs intact houden” merken we wel opvallende verschillen naargelang 

onderwijspositie. Vooral voor 4ASO wordt dit argument vaak aangebracht, voor het technisch en 

beroepsonderwijs is dat argument opvallend minder vaak opgetekend.  

Bij bepaalde argumenten die ingaan op het gedrag van de leerling en de rol van de school, merken 

we dan weer een opvallende uitschieter voor het TSO. Het is duidelijk dat het feit dat de “leerling 

een belangrijke schakel is in de klasdynamiek” en dat de “school deze leerling graag wil houden” bij 

4TSO vaker als argument voor een A-attest wordt gebruikt ten opzichte van de andere onderwijs-

types. Niettemin, het argument m.b.t. het gedrag van de leerling wordt duidelijk het minst vaak aan-

gehaald, net als het argument dat het attest mogelijk mee ingegeven werd “door de wens van de 

ouders”.  

Bij de beslissing van een klassenraad om de leerling geen A-attest maar een B-attest te geven, scoren de 

argumenten aangaande de leerresultaten én de leerloopbaan van de leerling duidelijk het hoogst (cf. 
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figuur 5.7). Hier merken we bij veel van de specifieke argumenten grote verschillen op naar de 

onderwijspositie van de leerling. 

Figuur 5.7 Gemiddelde scores op de argumenten voor vignet klassenraad type 2 (B-attest) naar 

onderwijspositie van de leerling 

 

Zo is de redenering dat een B-attest gepast is omdat “de leerling niet thuis hoort in deze onderwijs-

vorm” en dat een “heroriëntering in de lijn ligt van de capaciteiten” vaker op te tekenen bij 4ASO 

dan bij 4TSO en 4BSO. 

Het argument met betrekking tot de school (“de klastitularis/directeur heeft mogelijk een beslis-

sende rol gespeeld”) en taal (“mogelijk een gebrek aan voldoende kennis van de Nederlandse taal”) 

scoren gemiddeld tussen de 2 en 2,5. Idem voor het argument “misschien mee ingegeven door de 

studievoorkeur van de leerling”. De overige argumenten scoren nog lager. Zo wordt de keuze voor 

een B-attest zelden onderbouwd met argumenten aangaande de negatieve impact van het gedrag 

van de leerling op de klas of de school. Ook het attribueren van de B-attestering aan de thuissituatie 

van de leerling (o.a. inschatting van de ouderlijke ondersteuning) gebeurt zelden. Ook hier zijn 

verschillen merkbaar naar de onderwijspositie van de leerling. Vooral in 2B klinken deze 

argumenten (gedrag en thuissituatie) sterker door.  

5.1.2.3 Vrijblijvend oriëntatie-advies: waarom heroriëntatie? Waarom zittenblijven? 

We vervolgen met het vrijblijvend oriëntatie-advies waarbij, gegeven de resultaten van de leerling 

een leerkracht de ouders adviseert om hun kind te heroriënteren dan wel te laten zittenblijven. 

Figuren 5.8 en 5.9 geven de gemiddelde scores weer wanneer de situatieschets verankerd werd naar 

een advies tot heroriëntatie respectievelijk naar een advies tot zittenblijven. 
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Figuur 5.8 Gemiddelde scores op de argumenten voor vignet vrijblijvend advies type 3 (heroriëntering) 

naar onderwijspositie van de leerling 

 

De conclusies voor het (vrijblijvend) advies naar heroriëntering, zijn gelijkaardig aan deze bij het eerste vignet 

‘klassenraad’ waarbij de leerling een B-attest kreeg. Ook hier wegen de argumenten met betrekking 

tot de resultaten en de loopbaan gemiddeld gezien het meeste door. De resultaats- en 

loopbaanargumenten kennen in alle onderwijsposities ook een vrij gelijkmatige score. Er zijn dus 

geen specifieke jaren of onderwijstypes die deze argumenten opvallend meer of minder gebruiken. 

Argumenten die vasthangen aan gedrag, taal of de thuissituatie van de leerling scoren gemiddeld 

gezien lager dan de eerder vernoemde argumenten (gemiddeld onder de 2,0). Daar zien we wel dat 

voor een aantal argumenten er een uitschieter is voor 4BSO. Daar geldt het argument “mogelijk 

verstoort de leerling de goede orde in de klas” duidelijk sterker als motief voor heroriëntering dan 

in de andere onderwijsvormen. Voor 4ASO geldt hetzelfde voor het taalargument “een mogelijk 

gebrek aan voldoende kennis van de Nederlandse taal”. 

Ook de conclusies voor het (vrijblijvend) advies tot zittenblijven (cf. figuur 5.9), zijn gelijkaardig aan deze bij 

het eerste vignet ‘klassenraad’ waarbij de leerling een C-attest kreeg. Ook hier zijn de argumenten 

m.b.t. de leerresultaten duidelijk belangrijker dan alle andere argumenten. Opnieuw spelen het 

algemene gemiddelde en de resultaten op de hoofdvakken een belangrijkere rol dan de resultaten op 

de keuzevakken. De kans dat de leerresultaten het gevolg zijn van een éénmalig onderpresteren 

wordt het minst vaak aangehaald. Er zijn daarbij weinig opvallende verschillen naar de 

onderwijspositie van de leerling. 

De loopbaanargumenten scoren gemiddeld tussen de 2 en 2,5 met enkele uitschieters. Het intact 

houden van de doorstroomkansen naar hoger onderwijs scoort beduidend hoger in 2A. Net als bij 

het advies tot heroriëntering worden argumenten m.b.t. het gedrag van de leerling het minst vaak 

aangehaald. Voor de leerling in het 2de jaar wordt de gedragsargumenten ook opvallend minder 

vaak aangehaald dan bij de leerlingen in het 4de jaar. Dit geldt ook voor het taalargument. 



98 

 

HOOFDSTUK 5 | VERSCHILLEN IN ATTESTERINGEN EN MOTIVERINGEN NA CONTROLE VOOR DE LEERPRESTATIES VAN LEERLINGEN 

Figuur 5.9 Gemiddelde scores op de argumenten voor vignet vrijblijvend advies type 3 (zittenblijven) 

naar onderwijspositie van de leerling 

 

5.1.3 Verschillen in gegeven attesten en argumenten naar discriminatietypes 

De resultaten worden in twee stappen besproken. In de eerste sectie gaan we na of er verschillen 

zijn in de attesten of oriëntatie-adviezen die leerkrachten geven naar discriminatiegrond. Vervolgens 

gaan we na of er ook verschillen zijn naar discriminatiegrond in de argumenten die gebruikt worden 

om attesten of spontane oriëntatie-adviezen te motiveren.  

5.1.3.1 Verschillen in gegeven attest naar discriminatiegrond 

Om vast te stellen of attesteringsbeslissingen al dan niet verschillen naar de discriminatiegronden 

vergelijken we de kans op A/B/C attesten voor de verschillende discriminatietypes (zie tabel 5.4).  

Tabel 5.1 Discriminatiegronden voor de vignetten over delibererende klassenraad 

SES  Herkomst Belgische herkomst (BH) Vreemde herkomst (VH) 

SES hoog  Vrouw (F) SES hoog, BH, F  SES hoog, VH, F  

SES laag Vrouw (F) SES laag, BH, F SES laag, VH, F 

Man (M) SES laag, BH, M  SES laag, VH, M 

Om interactie-effecten tussen de discriminatiegronden te onderzoeken zijn er in heel wat cellen 

(combinaties van leerjaren en onderwijsvormen) onvoldoende observaties aanwezig. Daarom gaan 

we enkel na wat de hoofdeffecten zijn van de opgenomen discriminatiegronden en maken we 

daarbij gebruik van paarsgewijze vergelijkingen.  

We duiden we de gemiddelde kans op een attest voor de gecombineerde discriminatiegronden 1 

t.e.m. 6 aan met p1 t.e.m. p6. Voor herkomst berekenen we vervolgens het gemiddeld verschil voor 

de drie combinaties SES-M/F (1-2, 3-4, 5-6). 
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– Indien 
        

 
 
        

 
 dan wordt dit attest vaker gescoord bij personen met 

Belgische herkomst 

– Indien 
        

 
 
        

 
 dan wordt dit attest vaker gescoord bij personen met 

vreemde herkomst 

• Voor SES (SES H – SES L) vergelijken we de twee combinaties gn VH F en VH, F (1-3, 2-4) 

– Indien 
     

 
 
     

 
 dan wordt dit attest vaker gescoord bij hoge SES dan bij lage-SES-

leerlingen (SES H < SES L) 

– Indien 
     

 
 
     

 
 dan wordt dit attest vaker gescoord bij lage SES dan bij hoge-SES-

leerlingen (SES H < SES L) 

• Voor gender (F-M) vergelijken we de twee combinaties SES L gn VH en SES L VH (3-5, 4-6) 

– Indien 
     

 
 
     

 
 dan wordt dit attest vaker gescoord bij vrouwen dan bij mannen 

(F>M) 

– Indien 
     

 
 
     

 
 dan wordt dit attest vaker gescoord bij mannen dan bij vrouwen 

(F<M) 

a) Het Type 1-vignet: B- of C-attest? 

We starten met het type 1-vignet, opgezet als situatieschets waarbij een delibererende klassenraad 

voornamelijk de afweging zou maken om een B- of C-attest te geven. We bespreken de resultaten 

voor het vierde leerjaar ASO om vervolgens na te gaan of er verschillen zijn bij de antwoorden van 

de leerkrachten op dit vignet voor de andere onderwijsposities. 

Figuur 5.10 Welk attest wordt gegeven bij vignet type 1 in leerjaar 4ASO naar discriminatietype 
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De antwoorden van de leerkrachten in het vierde leerjaar ASO op dit vignet leiden gemiddeld tot 

een evenredige verdeling tussen B-attesten en C-attesten. We zien duidelijke verschillen naar 

herkomst en SES.  

Aan leerlingen van vreemde herkomst wordt frequenter een B-attest gegeven, leerlingen met een 

Belgische herkomst krijgen vaker een C-attest. Naar sociaal-economische status zien we dat aan 

leerlingen uit een gezin met een lagere sociaal-economische status vaker een B-attest gegeven 

wordt, en aan leerlingen met een hogere sociaal-economische status vaker een C-attest.  

In de volgende figuren verduidelijken we de verschillen naar discriminatiegrond meer in detail.  

Naar herkomst zien we dat aan leerlingen met Belgische herkomst vaker een C-attest wordt 

gegeven. Dit verschil is kleiner in het tweede leerjaar (9,5% in lj 2A en 5% in lj 2B) en loopt op in 

het vierde leerjaar (12% in 4ASO en 11% in 4TSO). In de leerjaren 2B en 4BSO zijn de verschillen 

kleiner dan in de leerjaren 2A, 4ASO en 4TSO. Ook de vaststelling dat aan leerlingen met een 

vreemde herkomst vaker een B-attest wordt gegeven is meer uitgesproken in het vierde leerjaar 

(12% in 4ASO en 8% in 4TSO) dan in het tweede leerjaar (5% in lj 2A).  

Naar sociaal-economische status (SES) zien we dat aan leerlingen met een hoge SES vaker een C-attest 

wordt gegeven. Dit verschil is het grootst in 4ASO (13,5%) en kleiner in 4TSO (5,5%) en 2A (5%). 

De verschillen in de leerjaren 2B en 4BSO zijn verwaarloosbaar. In het leerjaar 2A wordt aan leer-

lingen met een hoge SES ook veel frequenter herexamens aangeboden. De vaststelling dat aan leer-

lingen met een lage SES vaker een B-attest wordt gegeven is het meest uitgesproken in de leerjaren 

2A (13,8%) en 4ASO (13,5%).  

Figuur 5.11 Verschillen in attesteringen bij vignet type 1 naar herkomst 
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Enkel voor de onderwijsposities 2A en 4BSO komen genderverschillen naar voor. In die leerjaren zien 

we dat aan meisjes vaker een C-attest wordt gegeven. In 4BSO krijgen jongens vaker de kans op 

een herexamen en in 2A zien we dat leerkrachten vaker geneigd zijn aan jongens een B-attest te 

geven (4,3%).  

Figuur 5.12 Verschillen in attesteringen bij vignet type 1 naar SES 
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Figuur 5.13 Verschillen in attesteringen bij vignet type 1 naar gender 

 

b) Het Type 2-vignet: A-attest of B-attest? 

We vervolgen de bespreking met het type 2 vignet, opgezet als situatieschets waarbij een delibere-

rende klassenraad voornamelijk de afweging zou maken om een A- of B-attest te geven. We geven 

ter illustratie de resultaten voor het vierde leerjaar TSO om vervolgens na te gaan of er verschillen 

zijn bij de antwoorden van de leerkrachten op dit vignet voor de andere onderwijsposities. 

In de volgende grafiek geven we de antwoorden van de leerkrachten 4TSO weer. Er is een vrij 

evenwichtige verdeling tussen A-attesten en B-attesten, al gaat de afweging - ongeacht de 

discriminatieachtergrond - steeds naar het A-attest.  
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Figuur 5.14 Welk attest wordt gegeven bij vignet type 2 in leerjaar 4TSO naar discriminatietype 

 

In de volgende figuren verduidelijken we de verschillen naar discriminatiegrond.  

Naar herkomst zien we dat aan de leerlingenprofielen met Belgische herkomst vaker een A-attest 

wordt gegeven, in vergelijking met de profielen van vreemde herkomst. Leerlingen van vreemde 

herkomst krijgen frequenter een B-attest. Dit is vooral uitgesproken het geval in 2A en 4TSO. Voor 

de leerjaren 2B krijgen de leerlingenprofielen met vreemde herkomst vaker een C-attest, in 4 BSO 

worden vaker C-attesten toegekend aan de profielen met Belgische herkomst. 

Naar sociaal-economische status (SES) zien we dat aan leerlingen met een hoge SES frequenter een 

A-attest wordt gegeven. Dit verschil is het grootst in 4TSO (10,2%). De verschillen in 4BSO lijken 

eerder verwaarloosbaar. Leerlingen met een lage sociaal-economische status krijgen dan weer opval-

lend vaker een B-attest van de bevraagde leerkrachten. Dit verschil naar sociaal-economische status 

is opmerkelijk groot bij 2B (8,4%) en 4TSO (11%). Opvallende verschillen zien we verder ook in de 

keuze van de leerkrachten voor het aanbieden van herexamens. In 2A en 4ASO wordt de lagere 

kans op A-attest voor de leerlingenprofielen met lage SES gecompenseerd door een verhoogde 

kans op herexamens. In 2B gaat de lagere kans op A-attest voor de leerlingenprofielen met lage SES 

samen met een lagere kans op herexamens.  

De verschillen naar gender zijn over het algemeen minder groot dan deze naar herkomst en SES. 

Op basis van onderstaande staafgrafiek wordt wel duidelijk dat de leerkrachten in dit onderzoek 

geneigd zijn aan meisjes frequenter een A-attest te geven dan aan jongens. Dit verschil neemt echter 

af in het vierde jaar in vergelijking met het tweede. De toekenning van een B-attest gebeurt dan 

weer bij jongens frequenter dan bij meisjes (met uitzondering van 4TSO). De minderheid van 

leerkrachten die op basis van vignettype 2 toch een C-attest toekenden, doen dit frequenter bij de 

mannelijke leerlingenprofielen. In 2B en 4BSO gaat de hogere kans op A-attest voor de vrouwelijke 

leerlingenprofielen samen met een hogere kans op herexamens. 
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Figuur 5.15 Verschillen in attesteringen bij vignet type 2 naar herkomst 

 

Figuur 5.16 Verschillen in attesteringen bij vignet type 2 naar SES 
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Figuur 5.17 Verschillen in attesteringen bij vignet type 2 naar gender 

 

c) Het Type 3-vignet: heroriëntering of zittenblijven? 

Kijken we tot slot naar het type 3-vignet. In dit vignet werd een situatieschets gegeven waarbij een 

leerkracht een vrijblijvend oriëntatie-advies kan geven aan de ouders. Gegeven de resultaten van het 

geschetste profiel is een normale voortgang in school geen optie en wordt de afweging gemaakt 

tussen een advies tot heroriëntering dan wel tot zittenblijven. 
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Figuur 5.18 Welk advies wordt gegeven bij het vrijblijvend oriëntatie-advies in leerjaar 4BSO naar 

discriminatietype 

 

De figuur maakt duidelijk dat (in 2A) de neiging om heroriëntering te adviseren bij leerkrachten 

groter is dan tot zittenblijven. De sociaal-economische status van de leerling in kwestie lijkt daarbij wel 

een bepalende rol te spelen in het vrijblijvend advies van de leerkracht. Leerlingen met een hoge 

sociaal-economische status krijgen vaker het advies tot zittenblijven te horen dan leerlingen met een 

lage sociaal-economische status die vaker worden geadviseerd zich te heroriënteren. Die verschillen 

zijn er niet als we naar fysieke beperking kijken als mogelijke discriminatiegrond. Het al dan niet 

hebben van een fysieke beperking leidt bij de leerkrachten dus niet tot een ander advies. 

In de volgende figuren verduidelijken we de verschillen naar discriminatiegrond. Op basis van het 

onderzoek met vignet 3 zien we dat leerkrachten bij 2A-leerlingen met een hoge SES duidelijk een 

tendens tonen tot het aanraden van zittenblijven. Bij 2B-leerlingen is die tendens omgekeerd maar 

zijn de verschillen minder groot. Deze tendens om leerlingen met een hoge SES het advies tot zit-

tenblijven te geven neemt in het vierde jaar ook enigszins af (4ASO 9,7% en 4TSO 8,3%).  

Zoals al vermeld, is het al dan niet hebben van een fysieke beperking duidelijk geen 

discriminatiegrond bij het geven van een vrijblijvend advies tot al dan niet zittenblijven. 
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Figuur 5.19 Verschillen in adviezen bij vignet type 3 naar SES 
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Figuur 5.20 Verschillen in adviezen bij vignet type 3 naar fysieke beperking 

 

5.1.3.2 Verschillen in de argumenten naar discriminatiecriterium 

In deze sectie analyseren we de antwoorden van de leerkrachten op de vraag hoe waarschijnlijk zij 

het achten dat bepaalde argumenten een rol hebben gespeeld bij de toekenning van attesten of het 

geven van een vrijblijvend oriëntatie-advies. Hierbij focussen we op de vraag of argumenten al dan 

niet verschillend gescoord worden per discriminatiegrond.  

Om vast te stellen of argumenten al dan niet verschillend gescoord worden per discriminatiegrond 

vergelijken we de scores voor de verschillende profielen. Onderstaande tabel geeft aan elke profiel 

een kleur en lijnstijl die worden gebruikt in figuren 5.21 en 5.22. 

SES  Herkomst Belgische herkomst (BH) Vreemde herkomst (VH) 

SES Hoog  Vrouw (F) SES H, BH. F  SES H, VH, F  

 SES Laag Vrouw (F) SES L, BH. F SES L, VH, F 

Man (M) SES L, BH. M  SES L, VH, M 

Om interactie-effecten tussen de discriminatiegronden te onderzoeken zijn er in heel wat cellen 

(combinaties van leerjaren en onderwijsvormen) onvoldoende observaties aanwezig. Daarom kijken 

we enkel naar hoofdeffecten (het afzonderlijk effect van SES, of van herkomst of van gender) 

waarbij we gebruik maken van paarsgewijze vergelijkingen.  
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We duiden de scores voor type 1 tem 6 aan met s1 tem s6 en noteren voor welk discriminatietype 

de score dominant is. We besluiten dat argumenten verschillend scoren op een bepaalde 

discriminatiegrond enkel indien de scores voor alle mogelijk paarsgewijze vergelijkingen in dezelfde 

richting wijzen. 

- Voor herkomst (BH-VH) vergelijken we de drie combinaties SES-M/F (1-2, 3-4, 5-6) 

- indien s1>s2 EN s3>s4 EN s5>s6 dan wordt dit argument vaker gescoord bij leerlingen van 

Belgische herkomst (BH> VH, want stippellijn domineert volle lijn); 

- indien s1<s2 EN s3<s4 EN s5<s6 dan wordt dit argument vaker gescoord bij leerlingen van 

vreemde herkomst (BH<VH, want volle lijn domineert stippellijn). 

- Voor SES (SES H-SES L) vergelijken we de twee combinaties BH F en VH F (1-3, 2-4) 

- indien s1>s3 EN s2>s4 dan wordt dit argument vaker gescoord bij hoge SES dan bij lage-SES-

leerlingen (SES H > SES L, want zwarte lijn domineert blauwe lijn); 

- indien s1<s3 EN s2<s4 dan wordt dit argument vaker gescoord bij lage SES dan bij hoge-SES-

leerlingen (SES H < SES L, want blauwe lijn domineert zwarte lijn). 

- Voor gender (F-M) vergelijken we de twee combinaties SES L BH en SES L VH (3-5, 4-6) 

- indien s3>s5 EN s4>s6 dan wordt dit argument vaker gescoord bij vrouwen dan bij mannen 

(F>M, want blauwe lijn domineert rode lijn); 

- indien s3<s5 EN s4<s6 dan wordt dit argument vaker gescoord bij mannen dan bij vrouwen 

(F<M, want rode lijn domineert blauwe lijn). 

We verduidelijken dit opnieuw aan de hand van vignet type 1, de situatieschets waarbij een delibere-

rende klassenraad, gezien de resultaten van de leerling, de afweging maakt tussen een B-attest of een 

C-attest. In de survey konden de leerkrachten zelf aangeven welke situatieschets naar 

onderwijspositie van de leerling het best aansluit bij hun persoonlijke lesopdracht. In de volgende 

figuur bekijken we de antwoorden op de vignetten van de leerkrachten die de situatieschets over 

een leerling in 4ASO beantwoorden en waarbij aangegeven werd dat de delibererende klassenraad 

had beslist de leerling een B-attest te geven. Vervolgens gaan we na in welke mate er congruentie is 

in de vaststellingen gemaakt voor de verschillende vignettypes naar de vijf mogelijke 

onderwijsposities van de leerling (4ASO, 4TSO, 4BSO, 2A, 2B). 

Gegeven het aantal argumenten worden de resultaten opgesplitst in 2 figuren. De eerste figuur geeft 

de gemiddelde scores op de argumenten die ingaan op de leerresultaten en de verdere 

onderwijsloopbaan, de tweede figuur geeft de argumenten voor de dimensies gedrag, taal, 

leerling/thuis en school. 

Bij de argumenten die ingaan op de studieresultaten zien we dat leerkrachten het waarschijnlijker 

achten dat de studieresultaten op de hoofdvakken en de keuzevakken het B-attest verklaren 

wanneer ze het profiel ‘Belgische herkomst’ beantwoorden.  

Vooral bij de argumenten die ingaan op de verdere schoolloopbaan zien we een aantal verschillen. 

Leerkrachten gaan vaker akkoord met de stelling dat de leerling gebaat is met een heroriëntatie in 

functie van zijn/haar capaciteiten wanneer ze het profiel ‘vreemde herkomst’ of een profiel ‘lage 

SES’ beantwoorden. Leerkrachten die een vignet ‘lage SES’ beantwoorden geven ook vaker aan dat 

de leerling het meest gebaat is met een heroriëntering naar een andere onderwijsvorm, dat het 

belangrijk is om de leerling zo te oriënteren dat hij/zij zeker een diploma kan behalen en achten het 

waarschijnlijker dat een B-attest wordt gegeven om te vermijden dat de leerling schoolse vertraging 

oploopt. Daarnaast geven leerkrachten vaker aan dat het belangrijk is om leerlingen met een 

duidelijk beroepsprofiel zo te oriënteren dat ze snel kunnen instromen in de arbeidsmarkt wanneer 

ze het profiel ‘Belgische herkomst’ beantwoorden. Leerkrachten die een vignet ‘vrouwelijke leerling’ 

beantwoorden, geven vaker aan dat het belangrijk is om leerlingen met een duidelijk beroepsprofiel 

zo te oriënteren dat ze snel kunnen instromen in de arbeidsmarkt en achten het waarschijnlijker dat 

een B-attest wordt gegeven om te vermijden dat de leerling schoolse vertraging oploopt. 
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Het argument dat de leerling mogelijk de Nederlandse taal onvoldoende beheerst als verklaring 

voor een B-attest wordt belangrijker geacht bij leerlingen van vreemde herkomst en bij leerlingen 

met een hoge SES.  

Bij de gedragsargumenten worden geen systematische verschillen gevonden.  

De mogelijkheid dat een B-attest werd gegeven omwille van de ondersteuning thuis interpreteren we 

als een gebrek aan ondersteuning. Voor leerlingen met vreemde herkomst en leerlingen met lage 

SES wordt het dan minder waarschijnlijk geacht dat de ouders voldoende ondersteuning kunnen 

bieden om met zittenblijven wel te slagen in deze richting.  

De mogelijkheid dat een B-attest werd gegeven omwille van de voorkeur van de leerling wordt 

waarschijnlijker geacht door leerkrachten die een profiel ‘vrouwelijke leerling beantwoorden.  
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Figuur 5.21 Vignet Type 1B: argumenten m.b.t. leerresultaten en loopbaan 
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Figuur 5.22 Vignet Type 1B: Argumenten m.b.t. gedrag, taal, leerling/thuis en school 
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In de volgende tabellen overlopen we de verschillende argumenten en gaan we na welke 

argumenten dominant zijn bij het verklaren van de toegekende attesten. We doen dit systematisch 

voor de vijf mogelijke onderwijsposities van de leerling (4ASO, 4TSO, 4BSO, 2A, 2B). Per 

onderwijspositie rapporteren we de conclusies per discriminatiecriterium etnische herkomst (H), 

sociaal-economische status (SES) en geslacht (G). Wordt bij een argument BH aangegeven, dan 

betekent dit dat dit argument vaker wordt aangehaald voor leerlingen met een Belgische Herkomst. 

Naar analogie staat VH voor vreemde herkomst, SES L en SES H voor leerlingen met een lage 

versus hoge sociaal-economische status. Bij geslacht duidt F op dominantie van dit argument bij 

vrouwelijke leerlingen en M bij mannelijke leerlingen.  

We starten met de eerste situatieschets (type 1) waarbij aan de respondenten werd aangegeven dat 

de delibererende klassenraad had beslist de leerling een B-attest te geven (cf. Tabel 5.4). 
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Tabel 5.2 Argumenten bij vignet Type 1 wanneer de delibererende klassenraad een B-attest heeft gegeven: paarsgewijze dominantie naar etnische herkomst (H), sociaal 

economische status (SES) en gender (G) 

 4 ASO 4 TSO 4 BSO 2A 2B* 

 H SES G H SES G H SES G H SES G H 

Te grote tekorten op de hoofdvakken. BH   BH  M  SES H  BH    

Te grote tekorten op de keuzevakken. BH  F     SES L  BH    

Het gemiddelde van de leerling te laag.        SES L F     

Gegeven de resultaten, hoort de leerling niet thuis in deze 
onderwijsvorm. 

 SES L   SES L M     SES L M  

Heroriëntatie naar een opleiding in de lijn van capaciteiten. VH SES L  VH  M VH   VH   VH 

Lln met beroepsprofiel oriënteren naar arbeidsmarkt. BH  F      F     

Zo oriënteren dat lln zeker een diploma kan behalen.  SES L   SES L F   F     

Vermijden dat de leerling schoolse vertraging oploopt.  SES L F  SES L M BH SES L   SES L M  

Zo te oriënteren dat er minder praktische vakken.     SES H F BH    SES H   

Mogelijk verstoort leerling goede orde in de klas.     SES H     VH SES H F  

De leerling zal misschien de reputatie van de school beschadigen.             VH 

Een mogelijk gebrek aan voldoende kennis van de Nederlandse 
taal. 

VH SES H M VH SES H M VH SES H  VH SES H  VH 

Misschien mee ingegeven door de wens van de ouders.              

Het niveau van ondersteuning dat de leerling thuis krijgt. VH SES L  VH SES L  VH   VH SES L   

Misschien mee ingegeven door de studievoorkeur van de leerling.   F VH SES L F    VH    

De klastitularis/directeur heeft mogelijk een beslissende rol 
gespeeld. 

            VH 

* Noot: voor vignet type 1 werd in leerjaar 2B geen profiel SES L F aangeboden, bijgevolg is er enkel uitspraak mogelijk over de dimensie herkomst. 
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Bij de argumenten die ingaan op de studieresultaten zien we dat leerkrachten het waarschijnlijker 

achten dat de studieresultaten op de hoofdvakken en de keuzevakken het B-attest verklaren, 

wanneer ze het profiel ‘Belgische herkomst’ (BH) in 4ASO of 2A beantwoorden. Het argument 

m.b.t. tot de tekorten op de hoofdvakken wordt ook vaker teruggevonden bij leerkrachten die het 

profiel ‘Belgische herkomst’ in 4TSO beantwoorden. Enkel bij de situatieschetsen over 4BSO 

worden de argumenten m.b.t. de resultaten ook vaker gescoord bij leerkrachten die het profiel ‘lage 

SES’ beantwoorden. 

Verschillen naar sociaal-economische status bij de beslissing tot B-attest zien we vaker bij de 

argumenten die ingaan op de verdere schoolloopbaan. Leerkrachten die een vignet ‘lage SES’ 

beantwoorden geven ook vaker aan dat de leerling het meest gebaat is met een heroriëntering naar 

een andere onderwijsvorm (posities 4ASO, 4TSO en 2A), dat het belangrijk is om de leerling zo te 

oriënteren dat hij/zij zeker een diploma kan behalen (4ASO en 4TSO) en achten het 

waarschijnlijker dat een B-attest wordt gegeven om te vermijden dat de leerling schoolse vertraging 

oploopt (4ASO, 4TSO, 4BSO en 2A). Leerkrachten die een vignet ‘hoge SES’ beantwoorden, 

achten het waarschijnlijker dat een B-attest werd gegeven om de leerling zo te oriënteren dat hij/zij 

minder praktische vakken (4TSO en 2A) zal hebben. 

Er zijn ook loopbaanargumenten waarvoor we herhaaldelijke verschillen zien naar herkomst bij de 

beslissing tot B-attest. Leerkrachten gaan, in alle onderwijsposities, vaker akkoord met de stelling 

dat de leerling gebaat is met een heroriëntatie in functie van zijn/haar capaciteiten wanneer ze het 

profiel ‘vreemde herkomst’ beantwoorden. Verschillen naar gender bij de beslissing tot B-attest zien 

we ten aanzien van mannelijke leerlingen in 4TSO en 2A voor de argumenten “de leerling hoort 

niet thuis in deze onderwijsvorm” en “vermijden dat de leerling schoolse vertraging oploopt”. Bij 

het beantwoorden van het profiel vrouwelijke leerling, geven leerkrachten vaker aan dat het 

belangrijk is om leerlingen met een duidelijk beroepsprofiel zo te oriënteren dat ze snel kunnen 

instromen in de arbeidsmarkt (4ASO en4BSO) en dat het belangrijk is om de leerling zo te 

oriënteren dat hij/zij zeker een diploma kan behalen (4TSO en 4BSO). 

Bij de argumenten die ingaan op het gedrag van de leerling, achten leerkrachten die een vignet 

‘hoge SES’ beantwoorden, het waarschijnlijker dat een B-attest werd gegeven omdat de leerling 

mogelijk de goede orde in de klas verstoort (4TSO en 2A). 

Ongeacht de onderwijsposities wordt het argument dat de leerling mogelijk de Nederlandse taal 

onvoldoende beheerst als verklaring voor een B-attest belangrijker geacht bij leerlingen van 

vreemde herkomst en bij leerlingen met een hoge SES. In 4ASO en 4TSO achten leerkrachten dit 

ook waarschijnlijker bij mannelijke leerlingen. 

De mogelijkheid dat een B-attest werd gegeven omwille van de ondersteuning thuis interpreteren we 

als een gebrek aan ondersteuning. Voor leerlingen met vreemde herkomst (4ASO, 4TSO, 4BSO en 

2A) en leerlingen met lage SES (4ASO, 4TSO en 2A) wordt het dan minder waarschijnlijk geacht 

dat de ouders voldoende ondersteuning kunnen bieden om met zittenblijven wel te slagen in deze 

richting.  

De mogelijkheid dat een B-attest werd gegeven omwille van de voorkeur van de leerling wordt 

waarschijnlijker geacht door leerkrachten die een profiel ‘vrouwelijke leerling beantwoorden in 

4ASO en 4TSO of bij leerkrachten die een profiel ‘vreemde herkomst’ beantwoorden in 4TSO en 

2A.  

In de volgende tabel 5.5 bekijken we de antwoorden op de vignetten van de leerkrachten die de 

eerste situatieschets Type 1beantwoorden waarbij aangegeven werd dat de delibererende 

klassenraad had beslist de leerling een C-attest te geven. 

De argumenten die ingaan op de studieresultaten waren gemiddeld gezien het belangrijkst in het toe-

kennen van een C-attest (zie sectie 5.2.2.1). Er zijn wel enkele verschillen naar herkomst, SES en 

gender maar deze komen niet systematisch voor over de verschillende onderwijsposities. Er is één 

uitzondering leerkrachten die een vignet ‘hoge SES’ beantwoorden achten het waarschijnlijker dat 
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de resultaten het gevolg zijn van een éénmalig onderpresteren in 4ASO, 4TSO en 2A. Dit wordt 

ook aangegeven voor de mannelijke leerlingenprofielen. Ook zien we dat leerkrachten die een 

vignet ‘hoge SES’ in 4TSO of 2A beantwoorden verschillende prestatie-argumenten waarschijnlijker 

achten.  

Bij de loopbaanargumenten komt wel een duidelijk patroon naar voor. Leerkrachten die een vignet 

‘hoge SES’ of “Belgische herkomst” beantwoorden, achten het waarschijnlijker dat de argumenten 

“de leerling zo lang mogelijk in deze onderwijsvorm houden” en “de doorstroom naar hoger onder-

wijs intact houden” het C-attest ondersteunen. Dit geldt zowel voor 4ASO als 2A. In 4TSO gaat dit 

enkel op voor de profielen “hoge SES”. 
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Tabel 5.3 Argumenten bij vignet 1 wanneer de delibererende klassenraad een C-attest heeft gegeven: paarsgewijze dominantie naar herkomst (H), sociaal economische 

status (SES) en gender (G) 

 4 ASO 4 TSO 4 BSO 2A 2B* 

 H SES G H SES G H SES G H SES G H 

Te grote tekorten op de hoofdvakken.         M  SES H  VH 

Te grote tekorten op de keuzevakken.   F  SES H   SES L      

Het gemiddelde van de leerling te laag. VH    SES H M BH SES L      

Eénmalig onderpresteren.  SES H M  SES H M BH   BH SES H M  

Leerling zo lang mogelijk in deze onderwijsvorm. BH SES H   SES H  BH   BH SES H   

Doorstroom naar het hoger onderwijs intact houden. BH SES H   SES H   SES H  BH SES H  BH 

Mogelijk verstoort leerling goede orde in de klas.   M       BH SES H M  

De leerling zal misschien de reputatie van de school 
beschadigen. 

VH   VH         VH 

Een mogelijk gebrek aan voldoende kennis van de 
Nederlandse taal. 

            VH 

Misschien mee ingegeven door de wens van de ouders. BH SES H M BH SES H     BH SES H   

Het niveau van ondersteuning dat de leerling thuis krijgt. BH SES H  BH SES H  BH SES H  BH SES H M BH 

Misschien mee ingegeven door de studievoorkeur van de 
leerling. 

  M BH  M  SES H   SES H  BH 

School wil deze leerling graag houden. BH SES L  BH SES L   SES L  BH   BH 

De klastitularis/directeur heeft mogelijk een beslissende rol 
gespeeld. 

   BH     SES L       

* Noot: voor vignet type 1 werd in leerjaar 2B geen profiel SES L F aangeboden, bijgevolg is er enkel uitspraak mogelijk over de dimensie herkomst. 
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Mogelijk negatieve gedrag wordt waarschijnlijker geacht door leerkrachten die een vignet ‘vreemde 

herkomst’ beantwoorden in 4ASO, 4TSO en 2B. Zij achten het immers waarschijnlijker dat een 

C-attest werd gegeven omdat “de leerling misschien de reputatie van de school kan beschadigen”. 

Het argument dat de leerling mogelijk de Nederlandse taal onvoldoende beheerst als verklaring 

voor een C-attest wordt enkel in 2B vaker aangehaald door leerkrachten die een vignet ‘vreemde 

herkomst’ beantwoorden. 

Opmerkelijk zijn de vaststellingen m.b.t. het item ouderlijke ondersteuning. Waar dit bij de 

verankering naar B-attest vaker werd gescoord voor de profielen vreemde herkomst of lage SES, 

gebeurt dit hier systematisch meer voor de profielen “hoge SES” of “Belgische herkomst”. Voor 

leerlingen met een Belgische herkomst of hoge SES wordt het waarschijnlijker geacht dat de ouders 

voldoende ondersteuning kunnen bieden om met zittenblijven wel te slagen in deze richting.  

Het argument dat de school deze leerling wil behouden wordt vaker gescoord voor de profielen 

“lage SES” of “Belgische herkomst”. 

Vervolgens bekijken we de situatieschets Type 2 waarbij een delibererende klassenraad, gezien de 

resultaten van de leerling, de afweging maakt tussen een A-attest of een B-attest. In de tabel 5.6 

bekijken we de antwoorden op de vignetten van de leerkrachten die de tweede situatieschets beant-

woorden waarbij aangegeven werd dat de delibererende klassenraad had beslist de leerling een 

A-attest te geven. 
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Tabel 5.4 Argumenten bij vignet 2 wanneer de delibererende klassenraad een A-attest heeft gegeven: paarsgewijze dominantie naar herkomst (H), sociaal economische 

status (SES) en gender (G) 

 4 ASO 4 TSO 4 BSO 2A 2B* 
 H SES G H SES G H SES G H SES G H G 

Gemiddelde eindresultaat, leerling geslaagd.     SES H        VH  

Eénmalig onderpresteren. BH SES H   SES H     BH SES H  BH  

Leerling zo lang mogelijk in deze onderwijsvorm. BH SES H  BH SES H F    BH SES H  BH F 

Doorstroom naar het hoger onderwijs intact houden. BH SES H  BH SES H F    BH SES H  BH  

Leerling is een belangrijke schakel in die klasdynamiek.    BH           

Misschien mee ingegeven door de wens van de ouders.  SES H   SES H   SES H   SES H M   

Het niveau van ondersteuning dat de leerling thuis krijgt. BH     F    BH   BH M 

Misschien mee ingegeven door de studievoorkeur van de 
leerling. 

BH       SES H M    BH  

School wil deze leerling graag houden. BH    SES H        VH  

De klastitularis/directeur heeft mogelijk een beslissende 
rol gespeeld. 

          SES H    

* Noot: voor vignet type 2 werd in leerjaar 2B geen profiel SES H F aangeboden, bijgevolg is er geen uitspraak mogelijk over de dimensie SES. 
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De argumenten die ingaan op de studieresultaten worden ook bij de toekenning van een A-attest het 

vaakst gescoord. Er zijn geen systematische verschillen naar discriminatiegronden voor het 

argument m.b.t. het gemiddeld eindresultaat. Die zijn er wel voor het argument dat de prestaties 

van de leerling die de klassenraad doen twijfelen tussen een A-attest en B-attest het gevolg zijn van 

een éénmalig onderpresteren. Voor 4ASO en 2A achten leerkrachten die een vignet ‘hoge SES’ of 

“Belgische herkomst” beantwoorden dit waarschijnlijker. In 4TSO geldt dit enkel voor het profiel 

‘hoge SES”. Voor 2B geldt dit voor de profielen “Belgische herkomst”, de dimensie SES werd daar 

niet bevraagd. 

Bij de loopbaanargumenten komt opnieuw hetzelfde patroon naar voor. Leerkrachten die een vignet 

‘hoge SES’ of “Belgische herkomst” beantwoorden achten het waarschijnlijker dat de argumenten 

“de leerling zo lang mogelijk in deze onderwijsvorm houden” en “de doorstroom naar hoger onder-

wijs intact houden” het A-attest ondersteunen. Dit geldt zowel voor 4ASO, 4TSO als 2A. Voor 2B 

geldt dit voor de profielen “Belgische herkomst”, de dimensie SES werd daar niet bevraagd. 

Voor leerlingen met een Belgische herkomst in 4ASO, 2A en 2B wordt het waarschijnlijker 

geacht dat de ouders de leerling voldoende ondersteuning kunnen bieden om in dezelfde richting te 

blijven doorstromen. Ook voor de profielen “Belgische herkomst” wordt de mogelijkheid dat een 

A-attest werd gegeven omwille van de voorkeur van de leerling waarschijnlijker geacht in 4ASO en 

2B. Voor de profielen “hoge SES” wordt de mogelijkheid dat een A-attest werd gegeven omwille 

van de voorkeur van de ouders waarschijnlijker geacht in 4ASO, 4TSO, 4BSO en 2A. 

Vervolgens bekijken we in tabel 5.7 de situatieschets Type 2 waarbij de delibererende klassenraad, 

bij de afweging tussen een A-attest of een B-attest beslist heeft de leerling een B-attest te geven.  

Bij de argumenten die ingaan op de studieresultaten zien we dat leerkrachten het waarschijnlijker 

achten dat de studieresultaten het B-attest verklaren, wanneer ze het profiel ‘lage SES’ 

beantwoorden in 2A.  

Opnieuw zien we meer systematiek in de antwoorden op de loopbaanargumenten. Leerkrachten die 

een vignet ‘lage SES’ beantwoorden geven vaker aan dat de leerling het meest gebaat is met een 

heroriëntering naar een andere onderwijsvorm, met een heroriëntatie in functie van zijn/haar capa-

citeiten. Ze geven ook vaker aan dat het belangrijk is om leerlingen met een duidelijk beroepsprofiel 

zo te oriënteren dat ze snel kunnen instromen in de arbeidsmarkt en achten het ook waarschijnlijker 

dat een B-attest wordt gegeven om te vermijden dat de leerling schoolse vertraging oploopt. Ook 

hier gebeurt dit niet in de B-stroom, maar in 4ASO, 4TSO en 2A. De argumenten dat de leerling 

het meest gebaat is met een heroriëntering naar een andere onderwijsvorm en met een heroriëntatie 

in functie van zijn/haar capaciteiten worden ook voor de leerlingenprofielen ‘vreemde herkomst’ 

vaker gescoord in 4ASO en 2A.  
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Tabel 5.5 Argumenten bij vignet 2 wanneer de delibererende klassenraad een B-attest heeft gegeven: paarsgewijze dominantie naar herkomst (H), sociaal economische 

status (SES) en gender (G) 

 4 ASO 4 TSO 4 BSO 2A 2B* 

 H SES G H SES G H SES G H SES G H G 

Te grote tekorten op de hoofdvakken.          BH SES L   M 

Te grote tekorten op de keuzevakken.  SES L         SES L    

Het gemiddelde van de leerling te laag. BH             M 

Gegeven de resultaten, hoort de leerling niet thuis in deze 
onderwijsvorm. 

VH SES L   SES L     VH SES L  VH  

Heroriëntatie naar een opleiding in de lijn van capaciteiten. VH SES L  VH      VH SES L    

Lln met beroepsprofiel oriënteren naar arbeidsmarkt. BH SES L   SES L F   M  SES L    

Zo oriënteren dat lln zeker een diploma kan behalen.              F 

Vermijden dat de leerling schoolse vertraging oploopt. VH SES L M  SES L  BH    SES L    

Zo te oriënteren dat er minder praktische vakken.             BH  

Mogelijk verstoort leerling goede orde in de klas.      F  SES L M  SES H    

De leerling zal misschien de reputatie van de school beschadigen.           SES H   M 

Een mogelijk gebrek aan voldoende kennis van de Nederlandse taal. VH SES L  VH SES L     VH     

Misschien mee ingegeven door de wens van de ouders. VH   VH   VH  M VH SES L    

Het niveau van ondersteuning dat de leerling thuis krijgt. VH   VH SES L F VH SES L   SES L  VH  

Misschien mee ingegeven door de studievoorkeur van de leerling. VH SES L F  SES L F  SES L  VH SES L    

De klastitularis/directeur heeft mogelijk een beslissende rol gespeeld. BH SES H F   F     SES H  BH  

* Noot: voor vignet type 2 werd in leerjaar 2B geen profiel SES H F aangeboden, bijgevolg is er geen uitspraak mogelijk over de dimensie SES. 
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De beide argumenten die negatief gedrag van de leerling suggereren, worden opnieuw belangrijker 

geacht door de leerkrachten die een vignet ‘hoge SES’ beantwoorden (2A). 

Het argument dat de leerling mogelijk de Nederlandse taal onvoldoende beheerst als verklaring 

voor een B-attest wordt belangrijker geacht bij leerlingen van vreemde herkomst (4ASO, 4TSO en 

2A) en bij leerlingen met een lage SES (4ASO en 4TSO). 

De mogelijkheid dat een B-attest werd gegeven omwille van de ondersteuning thuis interpreteren we 

als een gebrek aan ondersteuning. Voor leerlingen met vreemde herkomst (4ASO,4TSO,4BSO en 

2B) en leerlingen met lage SES (4TSO, 4BSO en 2A) wordt het dan minder waarschijnlijk geacht 

dat de ouders voldoende ondersteuning kunnen bieden om de leerling in deze richting te laten 

overgaan.  

Voor de profielen “vreemde herkomst” wordt de mogelijkheid dat een B-attest werd gegeven 

omwille van de voorkeur van de ouders waarschijnlijker geacht in 4ASO, 4TSO, 4BSO en 2A. 

B-attesten omwille van de voorkeur van de leerling wordt waarschijnlijker geacht voor het profiel 

‘lage ses’, ongeacht de onderwijspositie, net als voor de profielen ‘vrouwelijke leerling in 4ASO en 

4TSO of de profielen ‘vreemde herkomst’ in 4ASO en 2A.  

Tot slot wordt het waarschijnlijker geacht dat de klastitularis of directeur op de delibererende 

klasseraad een beslissende rol heeft gespeeld voor de leerlingen met het profiel ‘hoge ses’ in 4ASO 

of 2A, net zoals voor de profielen ‘Belgische herkomst’ in 4ASO of 2B, of de vrouwelijke leerlingen 

in 4ASO en 4TSO.  

Vervolgens bekijken we de situatieschets waarbij een leerkracht, gezien de resultaten van de leerling, 

de afweging maakt tussen een vrijblijvend advies tot heroriëntatie of tot zittenblijven. In tabel 5.8 

bekijken we de antwoorden op de vignetten van de leerkrachten die de derde situatieschets beant-

woorden waarbij aangegeven werd dat de leerkracht had beslist de leerling een advies tot 

heroriëntatie te geven. 
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Tabel 5.6 Argumenten bij vignet 3 wanneer de leerkracht een vrijblijvend advies tot heroriëntatie heeft gegeven: paarsgewijze dominantie naar beperking (B) en sociaal 

economische status (SES) 

 4 ASO 4 TSO 4 BSO 2A 2B 

 B SES B SES B SES B SES B SES 

Te grote tekorten op de hoofdvakken. B         SES L 

Te grote tekorten op de keuzevakken. B  gn B  gn B      

Het gemiddelde van de leerling te laag. B SES L        SES L 
Eénmalig onderpresteren.       gn B    

Gegeven de resultaten, hoort de leerling niet thuis in deze onderwijsvorm. B    gn B      

Heroriëntatie naar een opleiding in de lijn van capaciteiten.  SES L  SES L    SES L B  

Lln met beroepsprofiel oriënteren naar arbeidsmarkt. B SES L B SES L B  B SES L  SES L 

Zo oriënteren dat lln zeker een diploma kan behalen.       B SES L   

Vermijden dat de leerling schoolse vertraging oploopt.  SES L  SES L  SES L  SES L  SES L 

Zo te oriënteren dat er minder praktische vakken.      SES H   gn B  

Mogelijk verstoort leerling goede orde in de klas. B SES H      SES H   

De leerling zal misschien de reputatie van de school beschadigen.     B     SES L 

Een mogelijk gebrek aan voldoende kennis van de Nederlandse taal.  SES H    SES H B SES H   

Misschien mee ingegeven door de wens van de ouders. B      B  B SES L 

Het niveau van ondersteuning dat de leerling thuis krijgt.  SES L      SES L   
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Bij de argumenten die ingaan op de studieresultaten zien we dat leerkrachten het waarschijnlijker 

achten dat de studieresultaten op de hoofdvakken, de keuzevakken en het gemiddelde het advies tot 

heroriëntering verklaren, wanneer ze het profiel ‘leerling met een beperking’ in 4ASO 

beantwoorden. De argumenten over de hoofdvakken en het gemiddelde zien we ook bij 

leerkrachten die het profiel ‘lage SES’ in 2B beantwoorden. 

Verschillen naar sociaal-economische status bij de beslissing tot een heroriënteringsadvies zien we 

vaker bij de argumenten die ingaan op de verdere schoolloopbaan. Leerkrachten die een vignet ‘lage 

SES’ beantwoorden geven vaker aan dat de leerling het meest gebaat is met een heroriëntering in de 

lijn van zijn/haar capaciteiten (4ASO, 4TSO en 2A), dat het belangrijk is om leerlingen met een 

duidelijk beroepsprofiel te oriënteren naar de arbeidsmarkt (4ASO, 4TSO, 2A en 2B) en achten het 

waarschijnlijker dat een B-attest wordt gegeven om te vermijden dat de leerling schoolse vertraging 

oploopt (alle posities). Leerkrachten die een vignet ‘leerling met een beperking’ beantwoorden, 

achten het waarschijnlijker dat een heroriëntatie-advies wordt gegeven om leerlingen met een 

duidelijk beroepsprofiel te oriënteren naar de arbeidsmarkt (4ASO, 4TSO, 4BSO en 2A). 

Bij de argumenten die ingaan op het gedrag van de leerling, achten leerkrachten die een vignet ‘hoge 

SES’ beantwoorden het waarschijnlijker dat een heroriënteringsadvies werd gegeven omdat de leer-

ling mogelijk de goede orde in de klas verstoort (4ASO en 2A). 
Ongeacht de onderwijsposities wordt het argument dat de leerling mogelijk de Nederlandse taal 

onvoldoende beheerst als verklaring voor een heroriënteringsadvies belangrijker geacht bij 

leerlingen met een hoge SES (4ASO, 4BSO en 2A).  

De mogelijkheid dat een heroriënteringsadvies werd gegeven omwille van de ondersteuning thuis 

interpreteren we als een gebrek aan ondersteuning. Voor leerlingen met lage SES (4ASO en 2A) 

wordt het dan minder waarschijnlijk geacht dat de ouders voldoende ondersteuning kunnen bieden 

om met zittenblijven wel te slagen in deze richting.  

De mogelijkheid dat een heroriënteringsadvies werd gegeven omwille van de voorkeur van de 

ouders wordt waarschijnlijker geacht door leerkrachten die een profiel ‘leerling met een beperking’ 

beantwoorden in 4ASO, 2A en 2B. 

Als laatste bekijken we de situatieschets waarbij aangegeven werd dat de leerkracht had beslist de 

leerling geen heroriëntatie-advies maar een advies tot zittenblijven te geven (cf. Tabel 5.9).  
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Tabel 5.7 Argumenten bij vignet 3 wanneer de leerkracht een vrijblijvend advies tot zittenblijven heeft gegeven: paarsgewijze dominantie naar beperking (B) en sociaal 

economische status (SES) 

 4 ASO 4 TSO 4 BSO 2A 2B 

 B SES B SES B SES B SES B SES 

Te grote tekorten op de hoofdvakken. gn B  gn B   SES L B  B  

Te grote tekorten op de keuzevakken.   B  gn B      

Het gemiddelde van de leerling te laag.  SES L       B  

Eénmalig onderpresteren.  SES H      SES H B SES L 

Leerling zo lang mogelijk in deze onderwijsvorm.           

Doorstroom naar het hoger onderwijs intact houden.  SES H gn B SES H    SES H   

Zo te oriënteren dat er minder praktische vakken.     gn B      

Mogelijk verstoort leerling goede orde in de klas.   gn B SES H B      

De leerling zal misschien de reputatie van de school beschadigen.     B    B  

Een mogelijk gebrek aan voldoende kennis van de Nederlandse 
taal. 

B     SES H B SES L   

Misschien mee ingegeven door de wens van de ouders. gn B SES H gn B     SES H  SES H 

Het niveau van ondersteuning dat de leerling thuis krijgt.  SES H     B   SES H 

 

 



126 

 

HOOFDSTUK 5 | VERSCHILLEN IN ATTESTERINGEN EN MOTIVERINGEN NA CONTROLE VOOR DE LEERPRESTATIES VAN LEERLINGEN 

De argumenten die ingaan op de studieresultaten waren gemiddeld gezien het belangrijkst in het 

toekennen van een advies tot zittenblijven. Er zijn wel enkele verschillen naar SES en beperking. 

Leerkrachten die een vignet ‘hoge SES’ beantwoorden, achten het waarschijnlijker dat de resultaten 

het gevolg zijn van een éénmalig onderpresteren in 4ASO en 2A. Ook zien we dat leerkrachten die 

een vignet ‘leerling met beperking’ in 2B beantwoorden verschillende prestatie-argumenten 

waarschijnlijker achten. Waar de tekorten op de hoofdvakken vaker een rol spelen voor ‘leerlingen 

zonder beperking’ in 4ASO en 4TSO, geldt dit voor leerlingen met beperking in 2A en 2B. 

Bij de loopbaanargumenten achten leerkrachten die een vignet ‘hoge SES’ beantwoorden het 

waarschijnlijker dat het argument “de doorstroom naar hoger onderwijs intact houden” het advies 

tot zittenblijven ondersteunt. Dit geldt zowel voor 4ASO, 4TSO als 2A.  

Mogelijk negatieve gedrag als oorzaak voor een advies tot zittenblijven wordt waarschijnlijker 

geacht door leerkrachten die een vignet ‘leerling met beperking’ beantwoorden in 4BSO en 2B.  
Ook hier herhalen zich de vaststellingen m.b.t. het item ouderlijke ondersteuning. Waar dit bij de 

adviezen tot heroriëntatie vaker werd gescoord voor de profielen lage SES, gebeurt dit bij de 

adviezen tot zittenblijven vaker voor de profielen “hoge SES” in 4ASO en 2B. Voor deze leerlingen 

wordt het waarschijnlijker geacht dat de ouders voldoende ondersteuning kunnen bieden om met 

zittenblijven wel te slagen in deze richting.  

Het argument dat het advies tot zittenblijven wordt gegeven omwille van de voorkeur van de 

ouders wordt waarschijnlijker geacht bij de hoge SES profielen in 4ASO, 2A en 2B. 
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6 |  Studie-oriëntering in het secundair onderwijs: 

samenvatting en conclusies  

Het secundair onderwijs (SO) in Vlaanderen wordt gekenmerkt door de combinatie van een vroege 

oriëntering (‘vroege tracking’) en een nog steeds ongelijke waardering van de onderwijsvormen. 

Deze combinatie kan zorgen voor een reproductie van sociale ongelijkheid door sociaal-economische verschillen 

in de studiekeuzes. De vroege oriëntering kan er immers toe leiden dat oriëntering niet zozeer gebeurt 

op basis van de talenten of belangstelling van de leerlingen maar eerder gebeurt op basis van de 

voorkeuren van ouders en de voorkeuren en adviezen van leerkrachten en scholen.40  

Boudon41 en Breen & Goldthorpe42 argumenteren dat de studiekeuze van de ouders vaak vertrekt 

van de wens tot (minstens) statusbehoud. Leerkrachten zouden dan weer eerder op basis van 

prestaties en studiehouding (in functie van de vorming van homogene subgroepen) adviseren dan 

op basis van belangstelling of talenten. En omdat op 12 jaar de prestaties ook sterk kunnen 

verbonden zijn met de sociale achtergrond van leerlingen, gaat de oriëntering naar de hiërarchisch 

gepercipieerde onderwijsvormen al snel gepaard met een sterke sociale selectie. 

In Vlaanderen zijn de keuzes die gemaakt worden tijdens het secundair onderwijs voornamelijk 

horizontale loopbaankeuzes die vooral betrekking hebben op de aard van het gevolgde onderwijs. 

En ook al laat in Vlaanderen een diploma SO toe om door te stromen naar haast alle richtingen 

binnen het hoger onderwijs ongeacht de gevolgde onderwijsvorm (ASO, TSO, BSO, KSO), toch is 

het duidelijk dat niet alle onderwijsvormen even goed voorbereiden op het hoger onderwijs (Spruyt 

et al., 2009).  

Voorts verduidelijkt Spruyt43 dat sterk gedifferentieerde onderwijssystemen zoals het Vlaamse, 

behoefte hebben aan mechanismen om om te gaan met leerlingen die, al dan niet na tegenvallende 

resultaten, van studierichting willen veranderen. Aan het einde van elk schooljaar krijgen Vlaamse 

leerlingen in het secundair onderwijs een studie-attest gebaseerd op hun schoolprestaties. Drie ver-

schillende attesten zijn mogelijk. Een A-attest betekent dat de leerling geslaagd is en verder kan 

gaan naar een volgend studiejaar. Leerlingen die een C-attest krijgen, hebben teveel onvoldoendes 

om naar een volgend studiejaar te gaan en dienen het leerjaar over te doen, ook als ze dan kiezen 

om een andere studierichting te volgen. Een B-attest ten slotte, geeft leerlingen de mogelijkheid om 

over te gaan naar een volgend jaar, maar enkel indien ze van studierichting veranderen. Het is op de 

eerste plaats een manier om leerlingen niet eindeloos vast te houden in een bepaald type onderwijs. 

Het B-attest biedt dus aan de leerling de keuze ofwel om het volgend studiejaar van richting te 

veranderen, ofwel om het studiejaar over te doen.44 Spruyt et al.45 verduidelijken dat het B-attest 

aldus dient gezien te worden als een niet-collectieve onderwijskeuze omdat deze niet door alle 

leerlingen en ook niet steeds op hetzelfde ogenblik in de onderwijsloopbaan genomen dient te 

worden (bijvoorbeeld in tegenstelling tot de overgang van basis- naar secundair onderwijs). Het 

wordt alleen uitgereikt wanneer een leerling tekorten heeft die binnen een zekere marge blijven.  

 

40 (Commissie Monard 2009). 

41  Boudon, 1974. 

42  Breen & Goldthorpe, 1997. 

43  Spruyt, 2009. 

44 Er worden geen B-attesten gegeven in 1B en in 5ASO, 5KSO en 5TSO. 

45  Spruyt et al., 2009. 
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In de sociaal-economische verschillen inzake studiekeuze speelt het B-attest dan ook een speciale 

rol. Deze attesten, die bedoeld zijn om falen te voorkomen, blijken in werkelijkheid de ongelijke 

kansen in de hand te werken. Spruyt, Laurijssen en Van Dorsselaer46 stelden vast op basis van 

SONAR-enquêtegegevens dat leerlingen met een zwakkere socio-economische achtergrond meer in 

een nadelige positie verkeren dan hun studiegenoten: In eerste instantie ontvangen zij, mede op 

basis van hun mindere schoolse prestaties, vaker een B-attest dan hun studiegenoten met een 

hogere socio-economische positie. Maar daarenboven zorgen de minder ambitieuze keuzes die 

gemaakt worden door deze groep na een B-attest, voor meer gelimiteerde verdere onderwijskansen 

en –mogelijkheden. Volgens Spruyt47 bepaalt de sociale herkomst de feitelijke oriëntering na een B-

attest, waarbij kansarme leerlingen vaker de waterval ervaren terwijl kansrijke leerlingen eerder blijven zitten en/of 

een overstap maken binnen dezelfde onderwijsvorm, om toch de kansen op doorstromen naar hoger onderwijs gaaf te 

houden. De gegevens van Spruyt et al.48 tonen inderdaad aan dat de doorstroomkansen naar het 

hoger onderwijs vooral verminderen wanneer men van onderwijsvorm verandert na het ontvangen 

van een B-attest; binnen dezelfde onderwijsvorm blijven en van richting veranderen heeft geen 

uitgesproken invloed. Deze vaststelling werd ook gemaakt door Groenez49 en Groenez et al.50 die 

op basis van de panelstudie Belgische huishoudens de doorstroom en oriëntering in het lager en 

secundair onderwijs onderzocht.  

In het eerste deel van dit onderzoeksluik deel 3 gebruiken we de leerlingendatabank om, deze keer 

niet op basis van survey-gegevens maar op basis van populatiegegevens, het voorkomen van de ver-

schillende attesten, en vooral de op basis van deze attesten gemaakte studiekeuzes in kaart te 

brengen. Bij de keuzes na een B-attest maken we het onderscheid tussen van richting veranderen 

zonder vormovergang, van richting veranderen met vormovergang en zittenblijven.  

In een eerste stap ligt de focus op het schoolniveau en gaan we na in welke mate scholen 

verschillen naar toegekende attesten en de resulterende studiekeuzes van hun leerlingen naar diverse 

schoolkenmerken (studieaanbod, net, verstedelijkingsgraad, omvang schoolpopulatie) en 

kenmerken van hun leerlingencompositie naar sociaal-economische status, geslacht en herkomst. 

Zonder verdere opsplitsing naar onderwijspositie zien we dat, na een B-attest, 43,33% van de 

leerling van richting en van onderwijsvorm verandert, 40,85% verandert van richting binnen 

dezelfde onderwijsvorm en 15,83% blijft zitten. Kijken we naar kenmerken van de leerlingencompositie, 

dan zien we een aantal opmerkelijke vaststellingen. Zo zien we dat de gemaakte keuzes sterk 

verschillen naargelang de aanwezige herkomstdiversiteit op schoolniveau. In scholen met veel 

herkomstdiversiteit (alle andere kenmerken blijven hetzelfde) zullen leerlingen na een B-attest 

significant vaker in dezelfde school een andere richting kiezen binnen dezelfde onderwijsvorm en 

significant minder vaak zittenblijven en de school verlaten. Wanneer we kijken naar het aandeel 

hoge-SES-leerlingen in de school dan stellen we vast dat in scholen met een hoger aandeel hoge-

SES-leerlingen, er significant minder vaak besloten wordt om het jaar over te doen binnen dezelfde 

school en significant vaker besloten wordt om een vormovergang te combineren met een andere 

school.  

Om na te gaan welke leerlingen, in deze scholen, deze keuzes maken, dienen deze analyses verder 

verrijkt te worden met de individuele leerlinggegevens. In een tweede stap brengen we in deze analyses 

dan ook de individuele leerlingenkenmerken in. Uit de analyses blijkt dat alle opgenomen 

individuele leerlingenkenmerken (geslacht, herkomst, SES) een significante rol hebben in het 

verklaren van de attesten en de studiekeuzes na een B-attest. Hetzelfde geldt voor de enige 

 

46  Spruyt, Laurijssen en Van Dorsselaer, 2009. 

47  Spruyt, 2014. 

48  Spruyt et al., 2009. 

49  Groenez, 2006. 

50  Groenez et al., 2009. 
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indicator over de schoolse prestaties, met name de gecumuleerde schoolse vertraging. Leerlingen 

die in hun schoolse loopbaan reeds vertraging hebben opgelopen, hebben een significant grotere 

kans op een vormovergang na een B-attest.  

Eerdere analyses51 toonden dat de verdere schoolloopbaankansen en doorstroomkansen naar het 

hoger onderwijs het meest kwetsbaar zijn indien de leerling na het ontvangen van een B-attest kiest 

om van richting en van onderwijsvorm te veranderen. Leerlingen die na een B-attest ervoor kiezen 

om te blijven zitten of om van richting te veranderen binnen dezelfde onderwijsvorm zien hun ver-

dere doorstroomkansen naar het hoger onderwijs minder in gevaar gebracht. De analyse van de stu-

diekeuzes na attestering naar individuele leerlingenkenmerken bevestigt tot op zekere hoogte wat 

ook Spruyt et al.52 vaststelden op basis van enquêtegegevens.  

Uit deze analyses blijkt dat de studiekeuzes na een B-attest het gevolg zijn van complexe 

interacties tussen individuele kenmerken, schoolkenmerken en schoolcompositiekenmerken.  

Zowel op het einde van de eerste graad als de tweede graad maken hoge en lage-SES-leerlingen 

verschillende keuzes na een B-attest. Ook na een B-attest maken hoge-SES-leerlingen vaker die 

keuzes die de doorstroom en succes in het hoger onderwijs niet in het gedrang brengen. Het 

vrijwaren van de verdere loopbaankansen gebeurt bij hoge-SES-leerlingen vooral door het 

vermijden van een vormovergang en minder door zittenblijven.  

Belangrijk hierbij is dat de keuzes na een B-attest mee bepaald worden door de 

leerlingencompositie van de school. Hoe hoger het aandeel hoge-SES-leerlingen op school, hoe 

vaker vormovergangen na een B-attest op het einde van de eerste en de tweede graad worden 

vermeden door hoge-SES-leerlingen. Voor lage-SES-leerlingen is dit niet het geval. Na een B-attest 

op het einde van de tweede graad kiezen zij wel vaker voor een vormovergang naarmate het aandeel 

hoge-SES-leerlingen op school hoger is. In hoofdstuk 9 stelden we vast dat in scholen met een 

hoger aandeel hoge-SES-leerlingen, na een B-attest vaker vormovergangen voorkomen. Uit deze 

analyses wordt duidelijk dat het vaker de lage-SES-leerlingen in die scholen zijn die deze 

vormovergangen maken.  

Deze verschillen in keuzes na een B-attest versterken het effect van de verschillen in attesteringen. Zowel in 

4ASO, 4KSO als 2A hebben hoge-SES-leerlingen een significant hogere kans op een A-attest en 

een significant lagere kans op een B-attest. Ook hier speelt bovendien een gecombineerd effect met 

de leerlingencompositie. In scholen met hogere aandelen hoge-SES-leerlingen daalt de kans op een 

B-attest voor een hoge-SES-leerling en stijgt de kans op een B-attest voor een lage-SES-leerling. Zo 

leiden attesteringen en studiekeuzes samen tot een homogenisering van de leerlingenpopulatie in de 

verschillende onderwijsvormen. 

Zoals reeds vermeld willen we in deze studie ook op zoek gaan naar verklaringen voor de verschillen 

inzake attesteringen en studiekeuze. Hierbij focussen we op elementen die (naast andere factoren 

waaronder leerprestaties) mogelijkerwijze mee een rol kunnen spelen in de wijze waarop attestering 

gebeurt en hoe studiekeuzes gemaakt worden.  

Zo kijken we in eerste instantie naar het gevoerde oriënteringsbeleid en de oriënteringspraktijken 

op schoolniveau. We kunnen stellen op basis van deze verkennende bevindingen dat het oriënte-

ringsproces, de deliberatie- en klassenraadpraktijken verschillend kunnen verlopen tussen de 

scholen. We hebben ook aanduidingen dat er verschillen zijn in welke mate het oriënteringsadvies 

rekening houdt met andere elementen naast de leerprestaties. Zo was iets meer dan de helft van de 

respondenten het eens met de stelling dat ‘Inzet, attitudes en sociale vaardigheden van leerlingen ook 

doorslaggevende criteria zijn bij deliberatie’. Rekening gehouden met inzet, attitudes en sociale 

vaardigheden gebeurt vaker in kleine dan in grotere scholen. Ook respondenten uit scholen met een 

hoog aandeel vrouwelijke leerlingen onderschreven deze stelling vaker. Tot slot werd duidelijk dat 
 

51  Spruyt et al., 2009. 

52  Spruyt et al., 2009. 
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in scholen met een onevenwichtige (veel of weinig) sociale mix of diversiteit naar herkomst minder 

vaak rekening gehouden wordt met inzet, attitudes en sociale vaardigheden bij deliberatie.  

We willen in dit onderzoek kunnen controleren voor de individuele leerprestaties om zo een goed 

onderscheid te maken tussen primaire en de secundaire effecten van SES, herkomst en gender. We 

verduidelijken waarom.  

Boudon53 geeft aan dat het samenspel van zogenaamde primaire en secundaire effecten van 

sociale achtergrond aan de basis liggen van onderwijsongelijkheid. De primaire effecten van sociale 

achtergrond zijn de effecten die het gevolg zijn van de sociaal-economische verschillen in 

leerprestaties, secundaire effecten van sociale achtergrond zijn dan de additionele effecten die niet 

terug te brengen zijn tot de invloed van leerprestaties. Deze secundaire effecten kunnen zich 

situeren bij de leerling en/of de ouders; zo argumenteert Boudon54 dat de studiekeuze van de 

ouders vaak vertrekt van de wens tot (minstens) statusbehoud. Sociale verschillen worden dan 

gereproduceerd door minder ambitieuze studiekeuzes.  

Anderzijds valt het niet uit te sluiten dat ook specifieke vooroordelen of stereotyperingen een 

advies naar leerlingen toe kunnen beïnvloeden.  

Om meer sluitende uitspraken te kunnen formuleren of de verschillen in ontvangen attesten 

louter terug te brengen zijn tot verschillen in leerprestaties, is het dus van belang om te kunnen 

controleren voor de leerprestaties van leerlingen. In deze studie doen we dit aan de hand van 

gestandaardiseerde beschrijvingen van individuele cases (vignetten). Dit maakt het mogelijk om 

volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

- ontvangen leerlingen met dezelfde leerprestaties maar met verschillende achtergrondkenmerken 

verschillende attesten/adviezen? 

- gaat dit ook gepaard met verschillen in de argumenten die gebruikt worden om de attesten te 

motiveren en wordt de keuze voor het al dan niet geven van bepaalde attesten door leden van de 

delibererende klassenraad ook beïnvloed door bepaalde vooroordelen en stereotyperingen die 

men linkt aan bepaalde groepen van leerlingen? 

Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 3 soorten vignetten. Een eerste situatieschets is 

deze van een deliberatiebeslissing binnen de delibererende klassenraad waarbij, gegeven de 

resultaten van de leerling, de raad voornamelijk de afweging zou maken tussen een B-attest en een 

C-attest. Het type 2 vignet was opgezet als situatieschets waarbij een delibererende klassenraad 

voornamelijk de afweging zou maken om een A- of B-attest te geven. Een derde situatieschets 

beschrijft het geval waarin een leerkracht door de ouders aan de schoolpoort wordt gevraagd een 

(vrijblijvend) oriëntatie-advies te geven. Ook hier geven de resultaten van de leerling aan dat een 

mogelijk advies kan zijn om hun kind te heroriënteren dan wel te laten zittenblijven. 

Op basis van dit vignet wordt de respondent (leerkracht) in eerste instantie gevraagd een 

uitspraak te doen over het attest dat hij zelf zou aanraden. In een volgende vraag wordt verder 

verduidelijkt welk attest de leerling in kwestie heeft gekregen en wordt de respondent gevraagd in 

een checklist van mogelijke redenen en argumenten de waarschijnlijkheid te rapporteren dat een 

bepaalde reden een doorslaggevende rol heeft gespeeld in het oriënteringsresultaat.  

De argumenten worden ingedeeld in een aantal groepen. De eerste set van argumenten peilt naar 

het belang van de leerresultaten, de tweede set behandelt argumenten m.b.t. de verdere schoolloop-

baan van de leerling. Vervolgens komt een derde set van argumenten aan bod die het gedrag van de 

leerling inroepen. Ten vierde wordt gepeild naar het belang van het beheersen van de Nederlandse 

taal. De vijfde set argumenten peilt naar het belang van de voorkeuren (leerling en ouders) en de 

ouderlijke ondersteuning. De laatste set bevraagt de rol van de school. 
 

53  Boudon, 1974. 

54  Boudon, 1974. 
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De resultaten zijn opmerkelijk. Kijken we naar de attesten die leerkrachten geven, dan zien we bij 

het type 1-vignet, opgezet als situatieschets waarbij een delibererende klassenraad voornamelijk de 

afweging zou maken tussen een B-attest en een C-attest, duidelijke verschillen naar onderwijspositie 

en discriminatiegronden (herkomst, SES, en gender):  

- aan leerlingen met een vreemde herkomst wordt, zowel in 4ASO, 4TSO als 2A frequenter een 

B-attest gegeven, leerlingen met een Belgische herkomst krijgen vaker een C-attest in 4ASO, 

4TSO, 2A en 2B; 

- naar sociaal-economische status zien we dat aan leerlingen uit een gezin met een lagere SES vaker 

een B-attest gegeven wordt, en aan leerlingen met een hogere SES vaker een C-attest; 

- naar gender zien we minder verschillen. In de leerjaren 2A en 4BSO zien we dat aan meisjes vaker 

een C-attest wordt gegeven. In 4BSO krijgen jongens vaker de kans op een herexamen en in 2A 

zien we dat leerkrachten vaker geneigd zijn aan jongens een B-attest te geven.  

Ook bij het tweede vignet, opgezet als situatieschets waarbij een delibererende klassenraad voorna-

melijk de afweging maakt tussen een A-of B-attest komen duidelijke verschillen naar voor. 

- naar herkomst zien we dat, opnieuw in 4ASO, 4TSO en 2A aan de leerlingenprofielen met 

Belgische herkomst vaker een A-attest wordt gegeven. Leerlingen van vreemde herkomst krijgen 

frequenter een B-attest. Dit is vooral uitgesproken het geval in 2A en 4TSO; 

- naar sociaal-economische status zien we dat, opnieuw in 4ASO, 4TSO en 2A, aan leerlingen met 

een hoge SES frequenter een A-attest wordt gegeven. Leerlingen met een lage SES krijgen dan 

weer vaker een B-attest in 2B en 4TSO. Opvallende verschillen zien we verder ook in de keuze 

van de leerkrachten voor het aanbieden van herexamens. In 2A en 4ASO wordt de lagere kans op 

A-attest voor de leerlingenprofielen met lage SES gecompenseerd door een verhoogde kans op 

herexamens. In 2B gaat de lagere kans op A-attest voor de leerlingenprofielen met lage SES 

samen met een lagere kans op herexamens; 

- ook hier zijn de verschillen naar gender minder groot dan deze naar herkomst en SES. 

Leerkrachten zijn geneigd aan meisjes frequenter een A-attest te geven dan aan jongens. De 

toekenning van een B-attest gebeurt dan weer frequenter bij jongens dan bij meisjes (met 

uitzondering van 4TSO).  

Kijken we tot slot naar het type 3-vignet, waar de discriminatiegronden SES en fysieke beperking 

aan bod komen. In dit vignet werd een situatieschets gegeven waarbij een leerkracht een vrijblijvend 

oriëntatie-advies kan geven aan de ouders. Gegeven de resultaten van het geschetste profiel is nor-

male vordering geen optie en wordt de afweging gemaakt tussen een advies tot heroriëntering dan 

wel tot zittenblijven. 

- opnieuw zien we dat leerlingen met een hoge SES in 4ASO, 4TSO en 2A vaker het advies tot 

zittenblijven krijgen dan leerlingen met een lage SES die vaker worden geadviseerd zich te herori-

ënteren; 

- die verschillen zijn er niet als we naar fysieke beperking kijken als mogelijke discriminatiegrond. 

Bij de vraag naar de argumentatie van de attesteringsbeslissingen of adviezen worden argumenten 

m.b.t. de leerresultaten het vaakst aangehaald, gevolgd door de argumenten m.b.t. de verdere 

loopbaan van de leerling. Argumenten m.bt. het gedrag de leerlingen worden het minst vaak 

aangehaald. Uit de verschillen in de aangehaalde argumenten naar herkomst en sociaal-economische 

status van de leerling komen duidelijke signalen van een stereotype beeldvorming naar voor die de 

sociale selectie in ons onderwijssysteem ondersteunt. Dit komt het duidelijkst naar voor bij de 

argumenten die de toegekende attesten verklaren vanuit het verdere loopbaanperspectief van de leerling, de 

beheersing van de Nederlandse taal en de ondersteuning thuis of de ouderlijke voorkeuren.  
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Bij de loopbaanargumenten worden, bij gelijke studieresultaten, bij vignetten type 1 B-attesten voor de 

leerlingenprofielen lage SES vaker verklaard met de argumenten dat de leerling het meest gebaat is 

met een heroriëntering naar een andere onderwijsvorm, dat het belangrijk is om de leerling zo te 

oriënteren dat hij/zij zeker een diploma kan behalen en dat een B-attest wordt gegeven om te ver-

mijden dat de leerling schoolse vertraging oploopt. Net zoals bij de verschillen naar de gegeven 

attesten zien we dat deze argumenten veel vaker worden aangehaald voor de profielen in 4ASO, 

4TSO en 2A dan in 4BSO en 2B. Anderzijds worden, bij gelijke studieresultaten, C-attesten voor de 

leerlingenprofielen hoge SES vaker verklaard met de argumenten “de leerling zo lang mogelijk in 

deze onderwijsvorm houden” en “de doorstroom naar hoger onderwijs intact houden”. Ook hier 

worden deze argumenten vaker aangehaald voor de profielen in 4ASO, 4TSO en 2A. Ook bij 

vignet type 2 komt hetzelfde patroon naar voor. Leerkrachten die een vignet hoge SES 

beantwoorden achten het waarschijnlijker dat deze argumenten het A-attest ondersteunen. 

Leerkrachten die een vignet hoge SES beantwoorden, achten het waarschijnlijker dat de prestaties 

van de leerling die de klassenraad doen twijfelen tussen een A-attest en B-attest, het gevolg zijn van 

een éénmalig onderpresteren.  

Ook zien we dat, bij gelijke studieresultaten, leerkrachten de B-attesten voor de 

leerlingenprofielen vreemde herkomst vaker verklaren vanuit de stelling dat de leerling gebaat is 

met een heroriëntatie in functie van zijn/haar capaciteiten. Anderzijds worden, bij gelijke 

studieresultaten, C-attesten voor de leerlingenprofielen Belgische herkomst vaker verklaard op 

basis van de argumenten “de leerling zo lang mogelijk in deze onderwijsvorm houden” en “de 

doorstroom naar hoger onderwijs intact houden”. Ook bij vignet type 2 komt het patroon van 

stereotype beeldvorming naar voor. Leerkrachten die een vignet Belgische herkomst 

beantwoorden, achten het waarschijnlijker dat de argumenten “de leerling zo lang mogelijk in deze 

onderwijsvorm houden” en “de doorstroom naar hoger onderwijs intact houden” het A-attest 

ondersteunen. Ook hier zien we dat leerkrachten die een vignet Belgische herkomst 

beantwoorden het waarschijnlijker vinden dat de prestaties van de leerling die de klassenraad doen 

twijfelen tussen een A-attest en B-attest, het gevolg zijn van een éénmalig onderpresteren. 

Bij het beantwoorden van het profiel vrouwelijke leerling, geven leerkrachten vaker aan dat het 

belangrijk is om leerlingen met een duidelijk beroepsprofiel zo te oriënteren dat ze snel kunnen 

instromen in de arbeidsmarkt (4ASO en4BSO) en dat het belangrijk is om de leerling zo te 

oriënteren dat hij/zij zeker een diploma kan behalen (4TSO en 4BSO). Daarnaast wordt ook voor 

het profiel vrouwelijke leerling, de mogelijkheid dat een B-attest werd gegeven omwille van de 

voorkeur van de leerling waarschijnlijker geacht in 4ASO en 4TSO.  

Het argument dat de leerling mogelijk de Nederlandse taal onvoldoende beheerst als verklaring voor 

een B-attest wordt belangrijker geacht bij leerlingen van vreemde herkomst. Bij het geven van een 

C-attest zien we geen systematische verschillen naar herkomst en SES.  

Opmerkelijk zijn de vaststellingen m.b.t. het item ouderlijke ondersteuning. Waar dit bij de verankering 

naar B-attest vaker werd gescoord voor de profielen vreemde herkomst of lage SES, gebeurt dit bij 

C-attesten meer voor de profielen “hoge SES” of “Belgische herkomst”. Voor leerlingen met 

vreemde herkomst en leerlingen met lage SES wordt het minder waarschijnlijk geacht dat de 

ouders voldoende ondersteuning kunnen bieden om met zittenblijven wel te slagen in deze richting. 

Dit motiveert de keuze voor een B-attest. Voor leerlingen met een Belgische herkomst of hoge 

SES wordt het waarschijnlijker geacht dat de ouders voldoende ondersteuning kunnen bieden om 

met zittenblijven wel te slagen in deze richting. Dit zien we ook bij de aangehaalde verklaringen 

voor een A-attest bij vignet 2: voor leerlingen met een Belgische herkomst wordt het 

waarschijnlijker geacht dat de ouders de leerling voldoende ondersteuning kunnen bieden om in 

dezelfde richting te blijven doorstromen.  
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Voor de profielen hoge SES wordt de mogelijkheid dat een C-attest (vignet 1) of A-attest (vignet 

2) werd gegeven omwille van de voorkeur van de ouders waarschijnlijker geacht in 4ASO, 4TSO en 2A. 

Voor de profielen Belgische herkomst wordt de mogelijkheid dat een C-attest (vignet 1) werd 

gegeven omwille van de voorkeur van de ouders waarschijnlijker geacht in 4ASO, 4TSO en 2A.  

Globaal gezien komt uit deze analyses het beeld naar voor van een stereotype beeldvorming waarbij 

de argumentatie voor attesteringen van leerlingen met hoge SES of Belgische herkomst vaker het 

idee ondersteunt dat de prestaties van deze leerlingen het resultaat zijn van éénmalig onderpresteren 

en dat vormovergangen voor deze leerlingen dienen vermeden te worden. Men houdt deze 

leerlingen m.a.w. het liefst zo lang mogelijk op een onderwijstraject dat de latere overgang naar 

hoger onderwijs niet in het gedrag brengt. Dit wordt verder gemotiveerd vanuit de ouderlijke 

voorkeuren en de stereotype beeldvorming van een sterke ouderlijke ondersteuning van de leerling. 

Bij leerlingen met gelijke resultaten maar met een lage SES of vreemde herkomst worden de 

resultaten niet gekaderd als een éénmalig onderpresteren of worden vormovergangen gezien als 

aansluitend bij de capaciteiten van de leerling (leerlingen van vreemde herkomst). Voor deze 

leerlingen wordt een onderwijsloopbaan in het verschiet gesteld waarbij niet zozeer de 

doorstroomkansen worden bewaakt maar waar het vermijden van schoolse vertraging en het 

behalen van een diploma secundair onderwijs primordiaal is. Ook hier wordt dit gemotiveerd met 

de stereotype beeldvorming van een gebrek aan ouderlijke ondersteuning van de leerling.  

 
 

 





 

 

 

- BIJLAGEN - 



136 

 

BIJLAGE 1 VIGNETTEN 

bijlage 1 Vignetten  

Vignet deliberatiebeslissing binnen een delibererende klassenraad 

Voorbeeld klassenraad TYPE A/B, lj 2 B Nijverheid, mannelijke lage-SES-leerling van vreemde 

herkomst. 

In dit voorbeeld wordt het attest in vraag 2 verankerd naar een A-attest. 

Vignet vrijblijvend oriëntatie-advies van leerkracht 

Voorbeeld vignet vrijblijvend oriëntatieadvies TYPE B/C, lj 4 TSO Handel, vrouwelijke hoge-SES-

leerling met beperking van Belgische herkomst. 

In het kader van een delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar zitten de directeur 

en leerkrachten van de school samen om zich uit te spreken over de resultaten van de leerlingen 

van klas 2 Nijverheid. Zij beoordelen het voorbije en toekomstige traject van de individuele 

leerlingen, waarbij ze rekening houden met de schoolresultaten van de leerling in kwestie. 

Momenteel beraden ze zich over Mohamed, een leerling met enkele tekorten op zijn schoolvakken. 

Mohamed heeft een gemiddeld eindresultaat van 48% en heeft buizen op de volgende vakken: 

Praktijkvak (47%), Wiskunde (49%), Frans (48%). Mohamed is sociaal maar soms nogal sterk 

aanwezig in de klas. Hij zit al sinds het begin van zijn secundaire opleiding op deze school en heeft 

nog geen jaar gedubbeld. Hij komt steeds met de fiets naar school, tenzij het regent, dan brengt zijn 

vader die truckchauffeur is hem naar school. Hij is sportief en speelt mee in de schoolploeg. 

Vraag 1: Indien de delibererende klassenraad plaats vond in uw school welk attest zou u persoonlijk geven aan deze 

leerling? 

A-attest 

B-attest 

C-attest 

Herexamens 

 

Vraag 2: De delibererende klassenraad heeft beslist om een A attest te geven. Verschillende argumenten kunnen 

ingeroepen worden om deze beslissing te staven. Kan u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat deze argumenten een rol 

gespeeld hebben in deze beslissing? 

Lijst van argumenten 

 

  Helemaal niet 

waarschijnlijk 

Eerder niet 

waarschijnlijk 

Eerder wel 

waarschijnlijk 

Heel waarschijnlijk 

Argument         
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In dit voorbeeld wordt het advies in vraag 2 verankerd naar een advies tot heroriëntatie. 

 

  

Aan de schoolpoort wordt u door de ouders van Hanne gevraagd om oriëntatie-advies te geven voor hun 

dochter, een leerlinge uit klas 4 Handel. Hanne heeft een neuromusculaire aandoening aan de benen en zit 

in een rolstoel. De school heeft daarom enkele aanpassingen gedaan aan het schoolgebouw om haar 

mobiliteit te verbeteren. U kent Hanne als een leerling die goed in de groep ligt, maar soms al eens 

tegendraads en koppig is tegenover haar leerkrachten. Ze luistert veel muziek en is ook lid van een 

sportclub voor mensen met een beperking.  

Hanne vertoonde in de eerste examenperiode grote tekorten bij haar afgelegde vakken. Bij de examens van 

Kerstmis had zij een eindresultaat van 46% met 4 buizen, waaronder twee hoofdvakken: Nederlands 

(39%), Frans (41%), Aardrijkskunde (34%) en Techniek (32%). Ondertussen geven de resultaten op het 

dagelijks werk voor deze vakken geen blijk van verbetering. U heeft haar ouders al eerder even toevallig 

ontmoet, gezien ze werken in de bank achter de school. Nu ziet u hen opnieuw. 

 

Vraag 1:  

De ouders vragen u om oriëntatieadvies voor hun kind voor het volgende schooljaar. Wat zou u de ouders adviseren? 

- heroriëntatie naar andere studierichting; 

- jaar overdoen. 

 

Vraag 2: Tijdens een contact met een andere leerkracht werd aan de ouders het advies gegeven om in plaats van zitten te 

blijven hun kind te laten overgaan naar een andere studierichting. Verschillende redenen kunnen ingeroepen worden 

om dit advies te beargumenteren. Kan u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat volgende argumenten een rol gespeeld hebben bij 

de beslissing van deze leerkracht? 

Lijst van argumenten 

 

 Helemaal niet 

waarschijnlijk 

Eerder niet 

waarschijnlijk 

Eerder wel 

waarschijnlijk 

Heel waarschijnlijk 

Argument         
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Vignet over het advies van de begeleidende klassenraad dat handelt over de uitsluiting van 
een leerling 
Voorbeeld begeleidende klassenraad over uitsluiting, vrouwelijke lage-SES-leerling van vreemde 
herkomst. 

In dit voorbeeld wordt het advies in vraag 2 verankerd naar een advies tot tijdelijke uitsluiting. 

 

 

In een begeleidende klassenraad beraadden de directeur, de leerkrachten en de CLB-medewerker van de 

school zich over het mogelijk wegsturen van een leerling van de school. Samira werd dit jaar voor de 

tweede keer betrapt op het roken van een joint op de speelplaats van de school. In het schoolreglement 

staat dat dit strikt verboden is. Gezien haar ouders als arbeider erg onregelmatige werkuren hebben, komt 

haar oma haar vaak ophalen aan de school. Haar ouders werden reeds door de directie aangesproken over 

het gedrag van hun kind. 

De directeur vertelde haar dat hij zwaar tilt aan de feiten. De eerste keer heeft Samira een taakstraf 

gekregen, waarbij ze een huiswerk moest schrijven over de schadelijke effecten van drugs. Het is duidelijk 

dat deze sanctie weinig indruk heeft nagelaten op haar. 

De directeur heeft nu ook de ouders schriftelijk ingelicht van deze nieuwe feiten in een brief, waarin ze 

herinnerd werden aan het reglement van inwendige orde van de school. De directeur vermeldt hierin dat 

hij er ernstig over nadenkt om een tuchtprocedure op te starten. De begeleidende klassenraad wordt 

gevraagd om advies.  

 

Vraag 1: U wordt gevraagd om advies. Als u in deze begeleidende klassenraad zou zitten, welke maatregel zou u dan 

adviseren aan de directeur?  

- geen tuchtsanctie, maar een alternatieve sanctie; 

- opstarten van tuchtprocedure voor uitsluiting (tijdelijk/definitief). 

 

Vraag 2:  

Samira is opnieuw betrapt op het roken van een joint. Dit nieuwe feit heeft ervoor gezorgd dat de directeur de tuchtprocedure 

heeft opgestart en de begeleidende klassenraad ondertussen ook aan de directeur adviseerde om de leerling tijdelijk uit te 

sluiten. De directeur heeft dit advies gevolgd.  

Verschillende redenen kunnen aangehaald worden om dit advies van de delibererende klassenraad te beargumenteren. Kunt u 
aangeven hoe waarschijnlijk het is dat volgende argumenten een rol hebben gespeeld? 

 

Lijst van argumenten 

 

  Helemaal niet 

waarschijnlijk 

Eerder niet 

waarschijnlijk 

Eerder wel 

waarschijnlijk 

Heel waarschijnlijk 

Argument          
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