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Onderwijs als hefboom



Vlaams onderwijs…

Leerlingen met migratie-achtergrond:

Allochtoon Autochtoon 

Een jaar blijven zitten tijdens de schoolcarrière 42% 31%

De schoolbanken verlaten zonder diploma 43% 10%

Volgt B-stroom in 1ste middelbaar 20% <10%

Bron: Duquet et al., 2006



Opmerkelijk…

niet-vertraagde kinderen met niet-westerse nationaliteit 

hebben een grotere kans op oriëntering naar de B-stroom 

dan vertraagde kinderen met een westerse nationaliteit.

Bron: Groenez et al., 2009



Vlaams onderwijs…

Leerlingen van lagere socio-economische achtergrond:

Laag SES Gemiddeld  

Een jaar blijven zitten op 10 jarige leeftijd 55% 13%

De schoolbanken verlaten zonder 
diploma 

>25% 15%

Volgt B-stroom in 1ste middelbaar 33% 11%

Start in het hoger onderwijs <25% 61%

Volgt bijzonder onderwijs op 11 jaar 5 à 6 keer meer



Opmerkelijk…

de kans op een B-oriëntering bij niet-
vertraagde kinderen van laaggeschoolde 
moeders 

is bijna even hoog 

als de kans op zo’n oriëntering bij vertraagde 
kinderen van hoger opgeleide moeders. 

Bron: Groenez et al., 2009



Opmerkelijk



Onderwijs als hefboom





Vlaanderen internationaal

“Wat betreft sociale ongelijkheid, is België ontegensprekelijk 

de slechtste leerling van de klas” (Groenez et al., 2009)



Vlaanderen internationaal

Aan de top

MAAR grote sociale ongelijkheid

→Op meer dan 1 parameter:
• SES

• Etniciteit

• Functiebeperking

= iets fundamenteels gaande





Geboeidheid, 

interesse, 

plezier

Persoonlijk 

relevant, zinvol

Straf, 

beloning, 

verwachting

Schaamte, 

schuld, 

zelfwaarde

Waarom span je jou in voor jouw studies? 

‘omdat de leerkracht 

dit van mij verwacht’

‘omdat mijn ouders 

teleurgesteld zijn als 

ik slechte resultaten 

behaal’

‘om te bewijzen dat 

ik de studies aan 

kan’ 

‘omdat ik me anders 

schuldig voel’

‘omdat ik wat we 

leren zinvol vind’’

‘omdat ik de leerstof 

in mijn latere 

beroepsleven zal 

kunnen gebruiken’

‘omdat ik de inhoud 

boeiend vind’

‘omdat ik de 

opdrachten 

uitdagend vind’

Autonome 

motivatie -

goesting

Gecontroleerde 

motivatie -

moetivatie

Verplichting, druk, stress Welwillend, psychologisch vrij
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Zelf-determinatie theorie



Het ABC van motivatie

De ervaring jezelf te mogen 
zijn en vrijwillig te mogen 
handelen, denken en 
voelen; ervaring van keuze 
en psychologische vrijheid

Ervaring van een warme, 
hechte en authentieke 
band met anderen, voor 
anderen zorg dragen en 
geliefd worden

Het gevoel hebben 

bekwaam te zijn om een 

activiteit uit te voeren, 

doelen te bereiken en de 

vaardigheden te ontplooien

Autonomie verBondenheid Competentie



Context van verandering



Macro: Systeemniveau 

Vlaamse onderwijspraktijken:
– segregatie 

• Inschrijvingsbeleid

• Onderwijsfinanciering

• Gebrekkige schoolinfrastructuur

– Frequent B- en C-attest

– Vroege opsplitsing in onderwijsvormen

– Hiërarchisch karakter vd onderwijsvormen
• Appreciatie & studiecultuur bij ll & lk

• Watervalsysteem zonder “zalmen” 



Armoede en de 
onderwijskloof kan 
nooit door een 
school alleen 
worden aangepakt. 

Een school is niet 
verantwoordelijk, 
maar moet deel 
uitmaken van het 
netwerk dat deze 
kloof bestrijdt. 



Meso: Schoolniveau

Diversiteitsbeleid 

– Vaak afwezig

– Onbekend, onbemind 

– Ongeïntegreerd

→ beleidsvoerend vermogen cruciaal



Meso: Schoolniveau

Afwijzing van identiteit in diversiteitsbeleid
– Secundaire scholen strikter dan basis

• >75% vs 40% verbod religieuze symbolen

• 80% vs 60% gn moedertaal id klas

“To reject a child’s language in the school is to reject the child. When the 
message, implicit or explicit, communicated to children in the school is “Leave 

your language and culture at the schoolhouse door”, children also leave a 
central part of who they are - their identities - at the schoolhouse door. 

When they feel this rejection, they are much less likely to participate actively 
and confidently in classroom instruction” 

(Cummins, 2001, p. 19).



Meso: Schoolniveau

Samenwerking binnen het team

– Benutten van alle professionals in en rondom de school

– Immers: Kans klein dat 1 leerkracht alles kan weten of doen om elke dag 

van het schooljaar tegemoet te komen aan de noden van 25 leerlingen

– “The glue that holds the school together” (Janney & Snell, 2015). 



Meso: Schoolniveau

Samenwerking binnen het team

– Review studies: essentiële strategie om inclusief te werken (Mitchell, 

2014; Dyson, Howes, & Roberts, 2002)

• Professionalisering binnen de school

• Ondersteuningsnetwerk voor het team

• Consistent & consequent beleid doorheen de schoolloopbaan



Meso: Schoolniveau

Samenwerking buiten het team

– Met externe professionals 

– en ouders



Meso: Schoolniveau

Samenwerking buiten het team
– Met ouders

• Bieden uniek perspectief op leerlingen 

• Afstemming van verwachtingen thuis en op school 
-> brug tussen 2 werelden

Impact

– Op leerprestaties leerlingen 

– Klas- en schoolklimaat

– Attitudes, welzijn, gedrag en aanwezigheid van leerlingen op 
school

– Vertrouwen en tevredenheid van ouders in de opvoeding

– Ouders hun interesse in eigen onderwijs en vorming 



Micro: klasniveau

De leerkracht maakt een verschil



Micro: klasniveau

Twee centrale concepten:

– Attitudes

– Bekwaamheidsgevoel 



Micro: klasniveau

ALIEN

ATOMIC

HAPPY

MINDBENDER

BLACK & WHITE

NEGATIVE

PARTIAL FOCUS

SOFT

VINTAGE

Attitudes functioneren als

een soort filter

Attitudes beïnvloeden de 

opportuniteiten die je ziet in 

de klaspraktijk om aan

diversiteit tegemoet te 

komen

Attitudes als startpunt om 

praktijken te veranderen



WAAROM? 
Attitudes 

LKN vaker negatievere attitudes op nahouden over LLN 

– Met een andere thuistaal dan de schooltaal

– Moeilijke economische thuissituatie

– Gedragsproblemen

– Afwijken van de traditionele genderpatronen

– Etc.

En…

Micro: klasniveau



Bandura: self-efficacy – zelf-effectiviteit

Soort van onderwijsopvatting gekoppeld aan 

specifiek gedrag/vaardigheden

Kan mediëren tussen attitudes & handelingen

– Weten dat iets belangrijk is <-> weten hoe iets te 

implementeren in de praktijk

Micro: klasniveau

Bekwaamheidsgevoel 



Meso meets micro: schoolverschillen?
Structurele 

schoolkenmerken:
• Schoolgrootte
• Schoolnet 
• Urbaan/ruraal

Schoolcompositie:
• Etnische diversiteit
• % laag SES 

Diverse studenten:
• Etniciteit 
• SES
• Beperking 
• LGBT

Schoolbeleid
&

leerkracht attitudes



Meso meets micro: schoolverschillen?

Weinig robuuste effecten van schoolkenmerken

Competentie & attitudes van leerkrachten 
meest belangrijk

→ Professionalisering als hefboom 
voor sociale verandering





Hartelijk dank 
voor uw aandacht!

Wendelien.Vantieghem@vub.be


