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Diversiteitsbarometer Onderwijs in de 
Franse Gemeenschap 

Samenvatting 

De toenemende diversiteit van onze samenleving brengt aanzienlijke uitdagingen voor de actoren uit 
de onderwijswereld met zich mee. Deze uitdagingen zijn bijzonder belangrijk omdat discriminatie van 
de betrokken populaties op grond van de verschillende discriminatiecriteria (meer bepaald etnische 
afstamming, sociale afkomst, seksuele geaardheid, handicap en gender) bij wet verboden is. Toch 
hebben LGBT-leerlingen, leerlingen met een zwakke sociaaleconomische achtergrond of met een 
migratieachtergrond en leerlingen met een handicap in België op school met heel wat ongelijkheid 
en uitsluitingsprocessen te maken. Genderongelijkheid blijft op school ook een hardnekkig probleem. 
Ondanks de vele inspanningen slaagt het Belgische onderwijssysteem er niet in om ze weg te werken.  

 

Doelstellingen 

De hoofddoelstelling van de Diversiteitsbarometer Onderwijs is onderzoek te verrichten naar de 
factoren die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot het ontstaan van deze 
ongelijkheden op de verschillende niveaus van het Belgische leerplichtonderwijs (kleuter-, lager en 
secundair onderwijs) om een wetenschappelijk instrument te ontwikkelen om deze factoren te 
bepalen. Dit instrument moet leiden tot concrete aanbevelingen om de onderwijsactoren uit te 
rusten met het oog op het terugdringen van de ongelijkheid op school en tot het uitrollen van een 
gelijkekansenbeleid in het hele onderwijssysteem. De meerwaarde van de Barometer zit hem vooral 
in zijn ruime en geïntegreerde aanpak: deze tool vormt een kader met verschillende 
analysemethodes en -niveaus dat de ambitie heeft om een overzicht van de problematiek te bieden 
en tegemoet wil komen aan de beperkingen waarmee bestaande onderzoeken over gelijke kansen en 
ongelijkheden in het onderwijssysteem af te rekenen hebben.  

Dit rapport is de Diversiteitsbarometer Onderwijs voor de Franse Gemeenschap. Het onderzoek dat 
tot dit rapport heeft geleid, werd gevoerd door onderzoekers van GERME (Université libre de 
Bruxelles) in samenwerking met twee onderzoeksteams van het HIVA Onderzoeksinstituut voor 
Arbeid en Samenleving van de KULeuven en het Steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent. Die 
twee laatste onderzoeksteams hebben de Diversiteitsbarometer Onderwijs voor de Vlaamse 
Gemeenschap uitgewerkt. De drie onderzoeksteams hebben meer dan een jaar samengewerkt aan 
de ontwikkeling van gemeenschappelijke wetenschappelijke instrumenten om de diversiteit en de 
ongelijkheden in de respectievelijke onderwijssystemen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap te 
onderzoeken. Enkele aanpassingen bleken noodzakelijk om rekening te houden met de specifieke 
eigenheden van de beide systemen. Het onderzoeksrapport over de Duitstalige Gemeenschap werd 
gerealiseerd door HIVA-KULeuven. 

 

Voorwerp van het onderzoek  

De Diversiteitsbarometer focust op vijf criteria die door de antidiscriminatiewetgeving wordt 
beschermd: (1) etnische afstamming, (2) handicap, (3) seksuele geaardheid en (4) sociale afkomst. 
Gender (5) wordt hier als een transversale dimensie beschouwd. Hierna volgt een korte definitie van 
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deze vijf criteria uit de antidiscriminatiewetgeving zoals wij ze in het kader van dit onderzoek 
invullen.  

De term 'etnische afstamming' wordt hier als overkoepelend criterium voor alle zogenaamde 
wettelijke 'raciale' criteria gebruikt, met andere woorden nationaliteit, nationale of etnische 
afstamming, zogenaamd ras en huidskleur. In het kader van dit onderzoek breiden we deze criteria 
uit tot geloof en levensbeschouwing.  

'Handicap' verwijst naar bepaalde individuele (fysieke, geestelijke, intellectuele of zintuiglijke) 
beperkingen die langdurig zijn en die in een context zonder aanpassingen kunnen beletten dat 
personen met een handicap volledig en effectief in de samenleving kunnen participeren.  

Sociale afkomst verwijst naar de economische en sociale positie van een individu, een gezin of een 
groep in een hiërarchisch opgebouwde maatschappelijke structuur. 

Het begrip seksuele geaardheid verwijst naar heteroseksualiteit, homoseksualiteit en biseksualiteit 
(hierna in het rapport samengevat onder de noemer 'holebi'). In het kader van de 
Diversiteitsbarometer Onderwijs gaat het om de seksualiteit van holebi's op school in het algemeen, 
waar ze worden geconfronteerd met normen en genderstereotypen die heteronormativiteit in de 
hand werken en die het uiten van hun seksualiteit verhinderen of stigmatiseren.  

Gender wordt hoofdzakelijk transversaal in combinatie met andere criteria onderzocht.  

De operationalisering van deze discriminatiegronden verschilt in de verschillende delen van dit 
rapport. In het eerste deel (literatuurstudie) gaan we na hoe in bestaande onderzoeken en studies 
tegen de criteria wordt aangekeken. Meestal gaat het om een sociologische benadering en om een 
aanpak afgestemd op de onderwijscontext in de Franse Gemeenschap met oog voor de politieke, 
juridische en sociale initiatieven voor ieder beschermd criterium. Voor de rest van het rapport hangt 
deze operationalisering af van de manier waarop de diversiteitskwesties worden geformuleerd en 
behandeld in de twee andere delen van het rapport die hierna uitvoerig worden beschreven. 

De Diversiteitsbarometer Onderwijs bekijkt de diversiteitskwesties in het onderwijssysteem van de 
Franse Gemeenschap vanuit verschillende invalshoeken: de ongelijkheidskwestie, de directe en 
indirecte discriminatieprocessen die bijdragen tot het ontstaan of het versterken van ongelijkheden 
en tot slot de manier waarop scholen omgaan met diversiteit. 
 
Ongelijkheden op school verwijzen hier naar het verschil in positie tussen de verschillende groepen 
leerlingen in het onderwijssysteem. Deze verschillen in positie ontstaan en/of worden versterkt door 
de werking en de organisatie van het onderwijssysteem en leiden tot ongelijke kansen tussen de 
groepen leerlingen. Hierna komen aan bod: ongelijkheden toe te schrijven aan sociale afkomst, 
gender, seksuele geaardheid, handicap en etnische afstamming van leerlingen. Wat de ongelijkheden 
op grond van etnische afstamming betreft, spreken we over 'etnoraciale ongelijkheden' om rekening 
te houden met alle kenmerken zoals huidskleur, afkomst, nationaliteit en taal die in een gegeven 
samenleving worden geassocieerd met een etnische en/of raciale categorisering die tot 
ongelijkheden kan leiden. Etnoraciale stratificatie verwijst naar mechanismen die leiden tot een 
ongelijke verdeling van economische, sociale, politieke en symbolische middelen op basis van 
indicatoren die de samenleving met een etnische en/of raciale categorisering associeert.1  
 
Hier verstaan we onder discriminatie een proces dat leidt tot minder rechten voor een groep of tot 
een andere behandeling van een individu wegens een vooroordeel dat met een van de beschermde 
criteria verband houdt.2 In dit onderzoek maken we een onderscheid tussen directe en indirecte 
discriminatie. Onder directe discriminatie verstaan we een onderscheid dat ertoe leidt dat een 
persoon minder gunstig wordt behandeld dan een andere persoon in een vergelijkbare situatie, 
zonder dat dit gerechtvaardigd kan worden. Onder indirecte discriminatie verstaan we een geheel 
                                                           
1
 Safi 2013  

2
 Maclet 2012  
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van ogenschijnlijk neutrale maatregelen (reglementen, organisatie enz.) die personen benadelen die 
door een beschermd criterium worden gekenmerkt. Er is ook sprake van indirecte discriminatie 
wanneer processen zoals stereotypen of vooroordelen spelen waarvan de actoren zich niet bewust 
zijn en die resulteren in een ongunstigere behandeling van groepen leerlingen die door de 
onderzochte beschermde criteria worden gekenmerkt.  
 

Literatuurstudie: diversiteit en ongelijkheden in het onderwijs in de 
Franse Gemeenschap 

Het eerste deel van het rapport bestaat uit een stand van zaken van de kennis over diversiteits- en 
ongelijkheidskwesties in het onderwijs in de Franse Gemeenschap op de verschillende niveaus van 
het leerplichtonderwijs (lager en secundair).  

In eerste instantie toont de literatuurstudie aan hoezeer de politieke, juridische en sociale 

initiatieven voor de groepen leerlingen gekenmerkt door de criteria sociale afkomst, etnische 

afstamming en een handicap erop wijzen dat een sociale mix in het onderwijssysteem geen 

vanzelfsprekendheid is. Recent is wel vooruitgang geboekt om op scholen tot een betere mix te 

komen voor leerlingen met een zwakkere sociaaleconomische achtergrond en leerlingen met een 

handicap. Scholen namen ook maatregelen en initiatieven om diversiteit op het vlak van taal en 

cultuur te promoten. Wat de beschermde criteria gender en seksuele geaardheid betreft, is het 

afgelopen decennium het initiatief voor een veelbelovend programma - EVRAS - genomen. We zijn 

benieuwd naar de effecten ervan zolang de stereotypen op het vlak van gender en seksuele 

geaardheid zich blijven manifesteren. 

In tweede instantie legt de literatuurstudie de heel ongelijke loopbanen bloot van groepen leerlingen 

met een zwakkere sociale afkomst, maar ook van leerlingen van vreemde herkomst en van leerlingen 

met een handicap. Deze drie groepen worden al in het kleuteronderwijs geconfronteerd met 

segregerende processen die cumulatief op hun schooltraject wegen. Het aspect 'gender' komt 

minder aan bod in studies over schoolloopbanen in het onderwijssysteem van de Franse 

Gemeenschap. De uitermate genderspecifieke keuzes in het kwalificerend onderwijs lijken erop te 

wijzen dat de genderstereotypes hardnekkig zijn.  

Deze informatie werd door verschillende onderzoekscentra aan het licht gebracht, ondanks het 

gebrek aan meetgegevens. De literatuurstudie wijst op de beperkingen van administratieve 

databanken in termen van beschikbare variabelen voor elk van de beschermde criteria. Om de 

sociale afkomst te bepalen worden best individuele gegevens verzameld en gebruikt op basis van 

variabelen die trachten om via een meer directe weg informatie te verzamelen over de sociale 

afkomst - bijvoorbeeld aan de hand van het diploma van de moeder - zoals dat in de Vlaamse 

Gemeenschap het geval is. Om de etnische afstamming te bepalen, werden etnische indicatoren 

geneutraliseerd in het ondersteuningsbeleid voor scholen met een zwakke sociaaleconomische 

index, zowel bij het meten als bij de toekenningscriteria. Deze tendens wordt doorgezet in het beleid 

om de vrije schoolkeuze te regelen, want nationaliteit of een andere etnische dimensie maken geen 

deel uit van de prioriteitscriteria voor de inschrijvingen. Nochtans vormen de aan de etnische 

afstamming gerelateerde effecten op de schoolloopbaan, de prestaties en de studie-ervaringen van 

jongeren van vreemde afkomst, voldoende aanleiding om de discussie opnieuw aan te gaan, zeker 

wat de indicatoren betreft, zodat de ontwikkelingen (naast het criterium nationaliteit) beter gevolgd 

kunnen worden. De keuzemogelijkheden blijken tot slot een belangrijk centraal thema met 

betrekking tot de genderongelijkheid. Het zou nuttig zijn dat administratieve databanken die aan de 

onderzoekers ter beschikking worden gesteld, informatie verstrekken over deze variabele van de 

keuzemogelijkheden in het secundair doorstromings- en kwalificatieonderwijs.  
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In derde instantie buigt deze studie zich over de factoren en aspecten die deze ongelijke participatie 

verklaren. Ze staat stil bij de meest doorslaggevende oorzaken, namelijk degene die verband houden 

met de organisatie en de structuren van het onderwijssysteem in de Franse Gemeenschap. De 'quasi-

markt', het watervalsysteem door te vroege oriëntering en als gevolg daarvan de samenstelling van 

de onderwijstypes en -vormen en van de scholen bestendigen niet alleen de sociale en etnoraciale 

ongelijkheden en de ongelijkheden die samenhangen met een handicap, maar versterken die ook 

nog eens. Onze literatuurstudie wijst op de werking van het onderwijssysteem als een quasi-markt, 

die leidt tot het ontstaan van een hiërarchie en concurrentie tussen scholen. Een aantal empirische 

studies onderstreept dat deze quasi-markt bepalend is voor de manier waarop scholen omgaan met 

de diversiteit van leerlingen. We hebben ervoor gekozen om dit idee verder uit te diepen in deel 

twee van dit rapport, dat peilt naar de manier waarop op niveau van de scholen met de diversiteit 

van leerlingen wordt omgegaan. De positie van de scholen in de schoolhiërarchie is onze 

voornaamste invalshoek om de verzamelde kwantitatieve gegevens te onderzoeken en te analyseren 

over de manier waarop scholen omgaan met diversiteit 

In deel drie wordt ook de bestaande kennis per beschermd criterium onderzocht over de attitudes 

van de institutionele actoren, de ouders en de leerlingen op school. De literatuurstudie wijst ook op 

de sterke invloed van bepaalde stereotypen en vooroordelen bij institutionele schoolactoren. 

Hetzelfde geldt voor de heel uiteenlopende houding die ze aan de dag leggen ten aanzien van hun 

leerlingen naargelang hun sociale afkomst, hun etnische afstamming en hun gender. Er blijven echter 

nog heel wat vragen onbeantwoord over de houding van schoolactoren ten opzichte van hun 

leerlingen wanneer deze drie factoren spelen en elkaar onderling beïnvloeden. We analyseren dit in 

deel drie van het rapport dat over studieoriëntering gaat.  
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Omgaan met diversiteit op school: diversiteitsbeleid, 
diversiteitspraktijken en middelen voor diversiteit van de scholen   
 

De Diversiteitsbarometer Onderwijs wil in kaart brengen hoe lagere en secundaire scholen omgaan 
met diversiteit. Omdat de vrijheid van onderwijs scholen wettelijk heel wat handels- en 
beheersvrijheid verleent, is het noodzakelijk om op deze schaal te analyseren hoe ze met diversiteit 
omgaan.  

De analyse focust op drie aspecten: het beleid, de praktijken en de middelen om met diversiteit op 
school om te gaan. In eerste instantie onderzoekt ze het beleid dat scholen voeren om inzicht te 
verwerven in diversiteit in het algemeen en in de diversiteit van groepen op school die worden 
gekenmerkt door de geanalyseerde beschermde criteria in het bijzonder: sociale afkomst, etnische 
afstamming, een handicap en seksuele geaardheid met gender als transversale dimensie. De term 
'beleid' die we hier gebruiken, stemt niet overeen met de juridische, politieke en sociale initiatieven 
en kaders van de Franse Gemeenschap waarover we het in de literatuurstudie hebben gehad. Het 
gaat om het beleid dat scholen voeren en dat door de directies van de schoolinstellingen wordt 
vastgelegd en uitgewerkt. We tonen aan hoezeer dit beleid vorm krijgt door de werking van het 
schoolsysteem dat functioneert als een quasi-markt, wat leidt tot het ontstaan van hiërarchische, 
competitieve verhoudingen tussen scholen die het onderscheid bevorderen. In tweede instantie 
analyseren we de 'diversiteitspraktijken', waaronder we de formele en informele praktijken van 
scholen verstaan om met een diverse leerlingenpopulatie om te gaan. We besteden hierbij 
bijzondere aandacht aan praktijken in de klas. Het gaat meer bepaald om diversiteitspraktijken die 
kaderen in de pedagogische en didactische opdrachten van een school, maar ook over de praktijken 
om te komen tot een goede vorm van samenleven op school in een diversiteitscontext. In derde 
instantie analyseren we de middelen waarover scholen beschikken om een diversiteitsbeleid te 
voeren. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor de manier waarop institutionele schoolactoren 
de schoolomgeving beoordelen waarin ze werken.  

Voor het onderzoek naar de manier waarop scholen omgaan met diversiteit werden verschillende 

(kwalitatieve-kwantitatieve) methodes gebruikt waarbij in drie fases gegevens werden verzameld:  

(1) Een verkennende kwalitatieve fase om gericht en precies hypotheses en vragen voor de 

kwantitatieve fase te formuleren;  

(2) Een kwantitatieve fase waarbij een enquête werd afgenomen bij een representatieve steekproef 

van lagere en secundaire scholen;  

(3) Een kwalitatieve fase om de resultaten uit de twee eerdere fases te verdiepen. We lichten deze 

drie fases hierna achtereenvolgens toe. Hierbij stellen we voor elke fase de gebruikte methode en de 

belangrijkste resultaten voor. 

Hierna de belangrijkste resultaten van de bevraging over de manier waarop scholen in de Franse 
Gemeenschap met diversiteit omgaan.  

Het aandeel respondenten uit lagere en secundaire scholen dat het helemaal eens is met stellingen 
die bevestigen dat hun school een diversiteitsbeleid ontwikkelt, is bijzonder hoog en dit voor de 
meeste beschermde criteria die we analyseren (alleen voor het beschermd criterium etnische 
afstamming is dit minder het geval). We stellen wel vast dat in het secundair onderwijs de meningen 
van directeurs en leraars verschillen over items met betrekking tot het diversiteitsbeleid en de 
diversiteitsmiddelen: leraars laten zich over bepaalde stellingen in verband met het diversiteitsbeleid 
relatief minder positief uit dan directeurs. Een tendens om positief of heel positief te antwoorden, 
merken we ook bij leraars van het lager en secundair onderwijs als we hen vragen stellen over de 
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diversiteitspraktijken in de klas of over het gemak waarmee ze delicate onderwerpen behandelen. 
Uitzondering is het thema seksuele geaardheid: hier zijn de reacties van de respondenten op 
bepaalde items minder positief. 

Ook interessant is het verschil tussen het lager en het secundair onderwijs wat klachtenprocedures 
betreft. De respondenten uit het lager onderwijs geven aan dat ze die minder vaak gebruiken dan 
hun collega's in het secundair onderwijs. 

Voor het beschermd criterium seksuele geaardheid stellen we vast dat het net in het lager onderwijs 
een rol speelt. In het vrij confessioneel net van het lager onderwijs worden de stellingen over een 
diversiteitsbeleid op het vlak van seksuele geaardheid minder ondersteund. In het secundair 
onderwijs speelt het net geen rol. Nog op het vlak van seksuele geaardheid blijkt uit de antwoorden 
van de respondenten - en vooral uit die van leraars, dat ze stellingen over concrete maatregelen 
zoals documenten voor ouders (in communicatie wordt rekening gehouden met alle gezinsvormen, 
ook met gezinnen met homoseksuele ouders) minder steunen. 

Voor het beschermd criterium sociale afkomst blijkt uit de kennis- en analyse-elementen die uit de 
literatuurstudie en de seminars met deskundigen naar voren kwamen dat de manier waarop scholen 
omgaan met diversiteit samenhangt met de positie van de scholen in de schoolhiërarchie. Eerdere 
studies over competitieve en hiërarchische structuren binnen het onderwijs bepaalden de positie van 
scholen aan de hand van hun SEI-index en van hun structuur (algemeen, technisch, technisch 
kwalificatie en beroeps). Op basis van deze analyses schoven we de hypothese naar voren dat de 
manier waarop scholen omgaan met diversiteit, beïnvloed wordt door hun SEI-index, door hun 
structuur en/of door het aandeel leerlingen met een buitenlandse nationaliteit. In het lager 
onderwijs stelden we vast dat de SEI-strata een rol spelen. Zo is er in scholen met een hoge SEI-index 
relatief minder sprake van een gelijkekansenbeleid dan in scholen met een zwakke SEI-index. In het 
secundair onderwijs speelt een compositie-effect: hoe groter het aantal niet-Belgische leerlingen, des 
te meer informatie men over de sociaaleconomische situatie van de leerlingen probeert te 
verzamelen. 
 
Wat het omgaan met de diversiteit van leerlingen met een handicap betreft, stellen we vast dat er 
minder positief wordt gereageerd op stellingen over concrete maatregelen zoals redelijke 
aanpassingen. In het secundair onderwijs worden stellingen over de scolarisatie van leerlingen met 
een handicap en/of over redelijke aanpassingen minder positief ondersteund door leraars dan door 
directeurs. We stellen ook vast dat de SEI-strata en de structuur in het secundair onderwijs een rol 
spelen. Actoren van scholen met een zwakke SEI-index staan minder achter stellingen over 
bestaande maatregelen die hun school neemt om met de diversiteit van leerlingen met een handicap 
om te gaan. Leraars uit het kwalificatieonderwijs kijken minder positief aan tegen stellingen over de 
scolarisatie van leerlingen met een handicap op hun school. 
 
Voor het beschermd criterium etnische afstamming staan de respondenten uit lagere en secundaire 
scholen achter het verbod op het dragen van religieuze symbolen op school. Zowel in het lager als 
het secundair onderwijs spelen het net en de SEI-strata een rol: het verbod wordt relatief minder 
gesteund in het vrij confessioneel onderwijs en in scholen met een hoge SEI-index. Wat taal betreft, 
zijn de respondenten streng met betrekking tot het gebruik van Frans op hun school en dit zowel in 
de klas als op de speelplaats. Samenstelling en SEI-strata spelen wel een rol. Zo is men relatief 
strenger wanneer het aandeel leerlingen met een buitenlandse nationaliteit groot is en hecht men 
minder belang aan het gebruik van het Frans op school door meertalige leerlingen in scholen met 
een hoge SEI-index. Zowel in het lager als het secundair onderwijs blijken respondenten weinig 
gebruik te maken van vertalingen of tolken en van de taalvaardigheden van hun medewerkers bij 
contacten met niet-Franstalige ouders. In het lager en het secundair onderwijs speelt er wel een 
compositie-effect (populatie met de buitenlandse nationaliteit), wat erop kan wijzen dat men meer 
taaldiversiteitsmaatregelen neemt als het percentage van de buitenlandse populatie hoger ligt. 
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Wat de contacten met ouders van vreemde afkomst betreft, stellen we in de lagere school een 
compositie-effect vast: dit kan erop wijzen dat respondenten uit scholen met een groot aantal 
leerlingen met een buitenlandse nationaliteit meer te vinden zijn voor dergelijke contacten. In het 
secundair onderwijs speelt de structuur een rol: het kwalificatieonderwijs hecht meer belang aan 
contacten met ouders met een migratieachtergrond. 
 
Wat gender betreft is er nauwelijks sprake van een compositie-effect. We merken wel dat hoe meer 
jongens een school telt, des te minder leraars akkoord gaan met maatregelen om te komen tot een 
betere gendermix op school. 
 

Wat diversiteit betreft, toonde de analyse van een aantal terreinonderzoeken in onze 
literatuuranalyse aan dat de quasi-markt een impact heeft op de manier waarop scholen omgaan 
met diversiteit, vooral op het vlak van sociale afkomst en etnische afstamming. Dit werd ook 
meermaals bevestigd in de kwalitatieve fases van het onderzoek. De posities van scholen in de 
schoolhiërarchie waren een bevoorrechte invalshoek om de verzamelde gegevens over de manier 
waarop scholen omgaan met diversiteit te onderzoeken en te analyseren. We hebben de impact van 
SEI-strata en van de samenstelling van scholen (aandeel leerlingen met een buitenlandse 
nationaliteit) in het lager en secundair onderwijs bepaald, samen met de impact van de 
schoolstructuur in het secundair onderwijs. Deze analyses tonen aan dat de manier waarop de 
institutionele schoolactoren omgaan met diversiteit voor een deel bepaald wordt door de positie van 
de scholen in de hiërarchische en competitieve structuren die door de werking van ons 
onderwijssysteem ontstaan. Deze analyse impliceert dat niet alle scholen eenzelfde publiek hebben 
en dat bepaalde scholen zich in bepaalde populaties specialiseren. Uit de kwalitatief-kwantitatieve 
analyse blijkt dat scholen met een zwakke positie op de quasi-markt cateren voor een specifiek 
publiek, namelijk leerlingen met een zwakke sociaaleconomische achtergrond en leerlingen van 
buitenlandse origine. 

Uit de literatuurstudie blijkt dat er geen onderzoek is verricht naar de impact van de quasi-markt op 
de manier waarop scholen zich positioneren ten aanzien van leerlingen met een handicap en LGBT-
leerlingen. Wat het beschermd criterium handicap betreft, hebben we kunnen aantonen dat actoren 
van scholen die een minder goede positie op de quasi-markt bekleden, het relatief minder vaak eens 
zijn met stellingen over redelijke aanpassingen en over de integratie van leerlingen met een 
handicap. Dergelijke resultaten lijken de hypothese te ondersteunen dat de actoren van scholen die 
zich al hebben gespecialiseerd in de opvang van groepen leerlingen gekenmerkt door andere 
beschermde criteria dan een handicap, zich minder geschikt voelen om voor deze doelgroep een 
oplossing te bieden. 
 
Een kwalitatieve studie wees op de sterke invloed van de quasi-markt op gendervlak3: bepaalde 
scholen zetten speciaal in op een gemengd leerlingenpubliek en hanteren zelfs een 
emancipatiebeleid voor meisjes. In onze analyses hebben we kunnen vaststellen dat er minder steun 
is voor een betere sociale mix op gendervlak bij leraars als de school een groter aantal jongens telt. 
Hoe meer jongens op school, des te minder de respondenten het eens zijn. Er blijven echter op dit 
vlak nog heel wat vragen onbeantwoord: In welke mate kiezen bepaalde scholen er bewust voor om 
meer waarde aan de ene groep toe te kennen en niet aan de andere of gaan ze bewust voor 
gelijkheid tussen jongens en meisjes? Moeten we hieruit besluiten dat er veeleer sprake is van een 
gendercompositie-effect dan van een bewuste keuze om zich als een genderspecifieke school te 
positioneren? 
 

                                                           
3
 Lenel 2011.  
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De kwantitatieve studie wees op de impact van structuren, maar geeft geen volledig beeld van de 
spanningen bij het onderwijzend personeel als het om diversiteit gaat. De kwalitatieve fases wezen 
er al op dat de diversiteitspraktijken veel "soepeler" zijn dan de antwoorden op een enquête. Dit 
doet vermoeden dat de institutionele actoren niet alleen een afspiegeling zijn van de structuren, 
maar dat ze ook de "doe-het-zelvers" van de diversiteit zijn. Het is dan ook raadzaam om kwalitatieve 
studies te verrichten om de analyse van de lokale praktijken en regels op het vlak van diversiteit 
grondiger te analyseren.4  

Tot slot wijzen we er nogmaals op dat het moeilijk is om onderzoek te verrichten naar diversiteit op 
scholen in de Franse Gemeenschap omdat "diversiteit" en "sociale mix" helemaal geen 
vanzelfsprekendheden zijn in Franstalig België. De manier om van oudsher op een vrij segregerende 
manier met diversiteit om te gaan en de werking van het onderwijs als quasi-markt maken dat 
onderzoek naar een dergelijk onderwerp helemaal niet voor de hand ligt. Er is heel wat 
bewustmakingswerk nodig om de hervormingen naar meer inclusieve systemen door de 
schoolactoren - onderwijzend personeel en ouders - te laten aanvaarden en om te zetten. 
 

Oriëntering in het secundair onderwijs: oriënteringsbeleid, oriënteringspraktijken en 
oriënteringsargumenten 

In het derde deel gaat deze Diversiteitsbarometer Onderwijs dieper in op het oriënteringsproces om 
beter te bevatten hoe leerlingen met een sociaaleconomisch zwakkere achtergrond en jongeren van 
buitenlandse afkomst naar de verschillende richtingen van het onderwijs georiënteerd worden. 
Hoewel het Pact voor een excellentieonderwijs dit wil onderdrukken door in de komende jaren voor 
alle leerlingen tot hun 15 jaar een gemeenschappelijk curriculum in te voeren 5, wordt het Belgisch 
secundair onderwijs nog altijd gekenmerkt door een watervalsysteem als gevolg van te vroege 
oriëntering van meer academische onderwijsvormen (doorstromingsonderwijs) naar meer 
beroepsgerichte onderwijsvormen (kwalificatieonderwijs). De oriëntering is met andere woorden 
een punt waarop de ongelijkheden in het onderwijs van de Franse Gemeenschap samenkomen. Het 
derde deel van dit rapport buigt zich over het oriënteringsproces in het secundair onderwijs. Dit deel 
valt uiteen in twee luiken.  

In het eerste luik bestuderen we het oriënteringsbeleid en de oriënteringspraktijken van secundaire 
scholen. Bij de analyse van hun oriënteringsbeleid en hun oriënteringspraktijken nemen we eerst hun 
attesteringsbeleid onder de loep. Hiervoor hebben we een grondige analyse van de administratieve 
databanken uitgevoerd en gebruiken en ontwikkelen we verschillende indicatoren om de verschillen 
tussen het attesteringsbeleid van scholen in kaart te brengen.  

Om het oriënteringsbeleid en de oriënteringspraktijken van de scholen te analyseren, hebben we 
vervolgens steekproefonderzoek gedaan bij dezelfde steekproef van secundaire scholen die we voor 
de bevraging over het diversiteitsbeleid hebben gebruikt.  

Voor een globale analyse van het attesteringsbeleid in het onderwijssysteem van de Franse 
Gemeenschap hebben we gebruik gemaakt van de administratieve attestendatabank van de Franse 
Gemeenschap. Die vermeldt voor elke secundaire school hoeveel en welk type attesten ze heeft 
uitgereikt. We hebben bivariate analyses gebruikt om het specifieke gewicht van de verschillende 
variabelen te bepalen voor het aandeel A-attesten (geslaagd), B-attesten (geslaagd met uitsluiting 
van bepaalde richtingen) en C-attesten (niet geslaagd en jaar overdoen) per school in de tweede en 
derde graad van het gewoon onderwijs. Vervolgens hebben we multivariate regressieanalyses 
uitgevoerd. Met die verschillende analyses willen we achterhalen welke factoren invloed hebben op 
het uitreiken van de drie types attesten in scholen van het secundair onderwijs in de Franse 

                                                           
4
 Zie in dit verband de studies van Verhoeven, in het bijzonder Verhoeven 2011.  

5
 http://www.pactedexcellence.be 

http://www.pactedexcellence.be/
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Gemeenschap. We hebben een reeks variabelen6 geselecteerd en opgebouwd in een poging om de 
verhouding tussen de A-, B- en C-attesten per secundaire school te duiden. We gebruikten hiervoor 
de volgende variabelen: het onderwijsnet; het richtingaanbod; de grootte van de school; de evolutie 
van de grootte van de school; de verhouding tussen het aantal leerlingen van de eerste en tweede 
graad en tussen het aantal leerlingen van de tweede en derde graad; het aandeel leerlingen met 
schoolse vertraging; de evolutie van het aandeel leerlingen met schoolse vertraging; het aandeel 
leerlingen op school uit wijken met een hoge SEI (eerste kwintiel, de 20 % scholen met de hoogste 
SEI); de evolutie van het aandeel leerlingen uit wijken met een hoge SEI (vergelijking tussen het 
schooljaar 2013-2014 en 2006-2007); het aandeel vrouwelijke leerlingen; de diversiteitsgraad op 
basis van het aantal leerlingen van buitenlandse nationaliteit op school (Herfindahl-index) en de 
evolutie van die diversiteitsgraad op basis van de Herfindahl-index (vergelijking tussen het schooljaar 
2013-2014 en 2006-2007).  
 
Op basis van die verschillende indicatoren hebben we analyses uitgevoerd die een aantal 
sleutelfactoren aan het licht hebben gebracht die invloed uitoefenen op het attesteringsbeleid van 
scholen in de Franse Gemeenschap. Zo hebben we een effect van de variabele onderwijsnet 
vastgesteld. Scholen uit het provinciaal onderwijs geven minder B-attesten dan de andere netten, 
terwijl scholen van het vrij confessioneel onderwijs relatief gezien meer B-attesten dan de andere 
netten geven. We stellen ook een netto-effect van het richtingaanbod vast: vooral scholen die enkel 
doorstromingsonderwijs aanbieden, geven meer B-attesten. Scholen die enkel kwalificatieonderwijs 
aanbieden - terwijl alle andere parameters gelijk blijven - geven relatief minder B-attesten. Een ander 
netto-effect is dat van de positie van de school in de concurrentielogica tussen scholen door hun 
doorverwijspraktijken: scholen die een forse daling van hun leerlingenaantallen tussen de tweede en 
derde graad hebben, geven meer B-attesten. Tot slot stellen we vast dat scholen bij een forse daling 
van het aantal leerlingen uit wijken met de hoogste SEI - terwijl alle andere parameters gelijk blijven - 
meer B-attesten geven.  

Hierna een aantal factoren voor het geven van een C-attest: (1) het aandeel leerlingen met een 
sterke sociaaleconomische status vermindert het aantal C-attesten, terwijl alle andere parameters 
gelijk blijven; (2) het aantal leerlingen met schoolse vertraging blijkt dan weer tot een groter aantal 
C-attesten te leiden; (3) ook het net heeft een effect: in het autonoom en het vrij confessioneel 
onderwijs worden minder C-attesten gegeven; (4) het richtingaanbod heeft ook een effect: er 
worden relatief minder C-attesten gegeven in het kwalificatieonderwijs dan in het 
doorstromingsonderwijs; (5) hoewel we bij de B-attesten dit verband niet hebben kunnen aantonen, 
wordt een verhoging van de diversiteitsgraad volgens de Herfindahl-index (schooljaar 2013-2014 ten 
opzichte van 2006-2007) - terwijl alle andere parameters gelijk blijven - geassocieerd met een groter 
aantal C-attesten. De verhouding tussen de eerste en tweede graad heeft ook een effect op het 
aantal afgeleverde C-attesten. Scholen met een groter aantal leerlingen in de tweede graad, geven 
meer C-attesten. Dit geldt ook voor de verhouding tussen de derde en de tweede graad. Scholen met 
een groter aantal leerlingen in de derde graad, geven meer C-attesten.  

De resultaten van de multivariate regressieanalyses voor de A-attesten (geslaagd) bevestigen 

logischerwijs een aantal vastgestelde tendensen voor B-attesten (geslaagd met uitsluiting van 

bepaalde richtingen) en voor C-attesten (niet geslaagd). Het richtingaanbod heeft een duidelijk 

effect: er worden minder A-attesten gegeven in het doorstromingsonderwijs dan in het 

kwalificatieonderwijs of dan in scholen die de beide onderwijsvormen aanbieden. Het net speelt ook 

een rol: het gemeentelijk onderwijs geeft minder A-attesten. De grootte van de school speelt een 

belangrijke rol. Hoe groter de school, des te minder A-attesten ze geeft. Scholen met een groot 

aantal leerlingen uit wijken met de sterkste SEI geven ook meer A-attesten. Ook scholen waar het 

                                                           
6
 Voor meer details over de opbouw van deze verschillende variabelen verwijzen we naar de technische 

rapporten. 
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aantal leerlingen uit wijken met de sterkste SEI tussen 2006 en 2013 is toegenomen, geven meer A-

attesten. Scholen met een groot aantal leerlingen met schoolse vertraging, geven minder A-attesten. 

Scholen met een grote diversiteit in termen van nationaliteit, geven ook minder A-attesten. De 

verhouding tussen de tweede en eerste graad heeft ook invloed op het geven van A-attesten. 

Scholen met een groter aantal leerlingen in de tweede graad, geven meer A-attesten. Ook de 

verhouding tussen de derde en tweede graad speelt een rol (scholen met een groter aantal 

leerlingen, geven meer A-attesten). Dit wijst op de invloed van de selectie- en doorverwijzingslogica. 

In tweede instantie hebben we het evaluatiebeleid, het remediëringsbeleid en het oriënteringsbeleid 
van scholen onderzocht, samen met deliberatiepraktijken in de klassenraden. We formuleerden de 
hypothese dat deze verband hielden met de sociaaleconomische kenmerken van de leerlingen en dus 
met de SEI-strata van de scholen, maar ook met de structuur en de grootte van de scholen (aantal 
leerlingen op school). We hebben enkele multivariate analyses uitgevoerd om het effect van de SEI-
strata, van de grootte en van de structuur van de school na te gaan. We hebben ook rekening 
gehouden met het effect van de samenstelling (aandeel leerlingen met een buitenlandse 
nationaliteit), van de regio en van het net.  

We hebben ook een effect van sociale wenselijkheid vastgesteld. De tendens om het helemaal of in 
grote lijnen eens te zijn met stellingen die pleiten voor de meest objectieve en academische  
evaluatie-, remediërings- en oriënteringscriteria, is groot bij de respondenten. Omgekeerd is men het 
veel minder eens met stellingen die erop wijzen dat beslissingen ingegeven zijn door de eigen logica 
van scholen zoals de marktlogica en de reputatie van de school. We hebben wel vastgesteld dat de 
structuur en samenstelling een rol spelen in het remediëringsbeleid en dat de structuur een effect op 
de deliberatiepraktijken heeft. Wat het remediëringsbeleid betreft, wordt in het 
doorstromingsonderwijs het vaakst vakantiewerk gegeven. Scholen met een groot aantal niet-
Belgische leerlingen blijken bijzonder proactief om leerlingen met problemen te helpen. Ook bij de 
deliberaties is een structuureffect merkbaar. Vooral in het doorstromingsonderwijs wordt het vaakst 
ingestemd met de stelling dat de reputatie van de school een invloed heeft op de beslissingen die 
klassenraden nemen.  

In het tweede luik van dit deel van het rapport gaan we na hoe leraars A-, B- en C-attesten 
toekennen. We gaan specifiek na hoe de verschillende schoolactoren hun praktijken motiveren. Er is 
immers weinig geweten over de verschillende argumenten achter de studieoriënteringspraktijken, in 
het bijzonder over de manier waarop de beschermde criteria etnische afstamming, sociale afkomst 
en gender elkaar onderling beïnvloeden en het proces beïnvloeden voor de toekenning van een A-, B- 
of C-attest tijdens de klassenraden in het secundair onderwijs. We sluiten onze analyse over 
oriëntering en diversiteit af met de onderlinge invloed van de beschermde criteria gender, sociale 
afkomst en etnische afstamming in het kader van de klassenraden. Op basis van een experimentele 
methode met technische vignetten hebben we geprobeerd om te achterhalen hoe sociale afkomst, 
etnische afstamming en gender elkaar onderling beïnvloeden en de argumenten beïnvloeden die 
leraars bij het studieoriënteringsproces hanteren. Om in het licht van gender, sociale afkomst en 
etnische afstamming van de leerling zoals beschreven in de technische vignetten, het belang te 
analyseren van de argumenten voor de beslissingen die in de klassenraad worden genomen, hebben 
we een reeks variantieanalyses uitgevoerd.  

Onze analyses wijzen op tal van effecten op basis van sociale afkomst, etnische afstamming en 
gender afzonderlijk en/of samen. Zo rechtvaardigen leraars hun heroriënteringsbeslissing bij 
leerlingen met een sterke sociaaleconomische status op basis van argumenten die blijk geven van de 
hoge verwachtingen en eisen die ze aan deze leerlingen stellen. Het omgekeerde is het geval bij 
leerlingen met een zwakke sociaaleconomische status: hier geven hun argumenten voor hun 
heroriënteringsbeslissing blijk van een weinig positieve kijk op de gezinsomgeving. Deze resultaten 
sluiten aan bij de resultaten van de literatuurstudie die aantonen dat leraars voorstellingen hebben 
die stroken met die van hun sociale groep, die helemaal anders kunnen zijn dan die van hun 
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leerlingen met een zwakke sociaaleconomische achtergrond. Die vooroordelen kunnen leraars doen 
beslissen om geen steun of remediëring te geven aan leerlingen met een zwakke sociaaleconomische 
achtergrond in de overtuiging dat hun gezinsomgeving geen baat heeft bij deze steun.7  

Onze analyses wijzen ook op de relatieve invloed van de etnische afstamming. Zo gebruiken leraars 
de gezinsomgeving als argument om een A-attest te geven aan leerlingen van Belgische herkomst en 
niet aan leerlingen van vreemde herkomst. Leraars gebruiken vaker het argument van de 
persoonlijke keuze bij leerlingen van vreemde herkomst om een heroriënteringsattest te 
rechtvaardigen, wat niet het geval is bij Belgische leerlingen. In het kwalificatieonderwijs gebruiken 
ze ook het argument van het instandhouden van de reputatie van de school om leerlingen van 
vreemde herkomst te heroriënteren.  

Onze analyses wezen voorts op gendereffecten, net als in de literatuurstudie. Bij leerlingen met een 
zwakke sociaaleconomische achtergrond halen leraars in het doorstromingsonderwijs voor jongens 
vaker het argument aan dat ze voor hen hogere verwachtingen koesteren.  

Tot slot wijzen onze analyses ook op het wisselwerkingseffect tussen alle bestudeerde kenmerken. 
Leraars rechtvaardigen hun beslissing om een jaar te laten overdoen met argumenten waaruit blijkt 
dat ze leerlingen op hun school willen houden als die een sterke sociaaleconomische achtergrond 
hebben, vooral wanneer het gaat om leerlingen van vreemde herkomst. 

 

Conclusies 

Tot slot willen we benadrukken hoe moeilijk het is om diversiteit en oriëntering op school vanuit de 

invalshoek van de beschermde criteria in de Franse Gemeenschap te onderzoeken. Het is moeilijk 

omdat er geen traditie is om hierover informatie te verzamelen; daarnaast is er de gewoonte om op 

een segregerende manier met diversiteit om te gaan en spelen ook de werking van het onderwijsveld 

als een quasi-markt en het watervalsysteem door te vroege oriëntering een rol. We hopen dat we 

met dit onderzoek hebben aangetoond dat deze segregerende structuren moeten worden aangepakt 

en dat dit rapport een inspiratiebron kan zijn om in de toekomst op een nieuwe manier na te denken 

over en om te gaan met diversiteit op school. 

 

 

 

                                                           
7
 André 2012; Houssonloge 2013. 


