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rekenen op de steun en adviezen van ’t Steunpunt Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding en het 
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Abstract 

Het aantal spijbelaars in het Gentse secundair onderwijs neemt ondanks verschillende 

ondernomen initiatieven, elk jaar toe. Deze masterproef wil een antwoord formuleren op 3 

vragen: (1) Wat zegt de literatuur over wat spijbelen is en is er eensgezindheid betreffende de 

conceptualisering? (2) Wat zijn de redenen van spijbelen? (3) Welke vormen van 

hulpverlening zijn volgens de literatuur werkzaam voor spijbelaars en worden deze ook zo 

ervaren door de spijbelaars zelf? Dit onderzoek bevroeg 394 leerlingen tussen 13 en 21 jaar 

(183 jongens en 202 meisjes) uit het Gentse secundair onderwijs door middel van een 

enquête. Daarvan hebben er 144 leerlingen dit jaar gespijbeld. Jongeren spijbelen omwille van 

een verscheidenheid aan redenen op verschillende niveaus. De redenen van spijbelen zijn 

getest door middel van een logistische regressie en een Chi-kwadraat test. Leeftijd, 

persoonlijke opvattingen over spijbelen, angst tijdens toetsen, schoolse achterstand en geweld 

op school zijn de belangrijkste beïnvloedende factoren van spijbelen. Met betrekking tot de 

aanpak van het spijbelen, is het belangrijk dat de hulpverlening aan spijbelaars tijdig komt en 

aangepast is aan de individuele hulpvraag. Remediëring van spijbelende leerlingen is nodig 

om te vermijden dat ze in een vicieuze cirkel terecht komen. Hulpverlening mag zich niet 

beperken tot problemen op school maar moet ook oog hebben voor persoonlijke problemen of 

problemen thuis. Verder is sensibilisering over spijbelen en daaraan gerelateerde topics 

aangewezen. Deze resultaten werden bekomen via een ongepaarde Student’s t-test.   

 

Sleutelwoorden: definitie van spijbelen, redenen van spijbelen, aanpak, Gent 
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Inleiding 

In deze masterproef wordt de spijbelproblematiek in Vlaanderen, en meer specifiek in 

Gent, onderzocht. Het aantal spijbelaars in het Gentse secundair onderwijs neemt, ondanks 

verschillende ondernomen initiatieven, elk jaar toe (Steunpunt leerrecht- & 

leerplichtbegeleiding, 2011). Deze masterproef wil nagaan op welke wijze deze problematiek 

binnen Gent aangepakt kan worden.  

Om inzicht te krijgen in de spijbelproblematiek, is het belangrijk om na te gaan wat 

spijbelen is. Er wordt op zoek gegaan naar de conceptualisering van spijbelen zowel in 

Vlaanderen als internationaal. Wat zeggen de verschillende termen over de inhoud van 

spijbelen en de manier waarop naar deze problematiek gekeken wordt? Vervolgens wordt er 

nagegaan wat de mogelijke redenen van spijbelen zijn. Aangezien spijbelen vrij frequent 

voorkomt op verschillende leeftijden en onder verschillende vormen, doet dit vermoeden dat 

er verschillende oorzaken zijn. Alvorens we overgaan naar mogelijke manieren om deze 

problematiek aan te pakken, staan we even stil bij de consequenties die spijbelen kan hebben. 

Vervolgens wordt er nagegaan welke verschillende ondersteunende maatregelen of vormen 

van hulpverlening het best aangewend kunnen worden voor de spijbelende jongeren. Gezien 

de complexiteit van de oorzaken en de verschillende consequenties die spijbelen kan hebben, 

moet de hulpverlening hier enigszins op een flexibele manier mee omgaan om de hulpvraag 

zo goed mogelijk te beantwoorden.  

In de eerste plaats zal de bovenstaande informatie bekomen worden door het uitvoeren van 

een literatuurstudie. In tweede instantie zullen deze bevindingen getoetst worden aan de 

opvattingen van Gentse scholieren (spijbelaars en niet spijbelaars) via een enquête.  

Deze masterproef zal proberen een antwoord te geven op 3 vragen: (1)Wat zegt de 

literatuur over wat spijbelen is en is er eensgezindheid betreffende de conceptualisering? (2) 

Wat zijn de redenen van spijbelen? (3) Welke kenmerken van hulpverlening zijn volgens de 

literatuur werkzaam voor spijbelaars? Worden deze ook zo ervaren door de spijbelaars zelf?  
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Wat is Spijbelen? 

Alvorens ‘de spijbelproblematiek in het Gentse secundair onderwijs’ te onderzoeken, 

wordt nagegaan wat onder spijbelen verstaan wordt. Verschillende stromingen doen 

onderzoek naar spijbelen. Elke stroming heeft daarbij aandacht voor een specifiek deel van 

deze problematiek waardoor weinig consensus bestaat over de beste methode tot classificatie 

van spijbelaars (Kearney, 2003). De dichotomie tussen truancy (gedragsmatig component) en 

school refusal (emotioneel component) vormt de basis van waaruit andere termen zich 

ontwikkelden. In een later stadium hebben de termen meer aandacht voor de frequentie van de 

afwezigheden en de aanvaardbaarheid ervan. Kearney (2007) stelt een nieuwe 

benaderingswijze voor in een poging om een consensus te bereiken.  

 

Truancy en school refusal: spijbelen als gevolg van onwil of emotionele problemen. 

De termen ‘truancy’ en ‘school refusal’ vormen de basis van waaruit de terminologie zich 

verder ontwikkelde. Beide termen verwijzen naar een andere ‘oorzaak’ van spijbelen. De term 

‘truancy’ is er gekomen in de periode van het ontstaan van de wetten rond leerplicht en 

kinderarbeid. Volgens Williams (1927) is truancy “een onwettige en bewuste afwezigheid van 

school zonder medeweten en toestemming van de ouders” (p. 277). De focus ligt op het 

gedragsmatige, het delinquente en het antisociale. ‘Psychoneurotic truancy’ of ‘school 

refusal’ benadrukken psychologische klachten, emotionele moeilijkheden en angsten die aan 

de basis van spijbelen liggen (Kearney, 2003). De ouders zijn op de hoogte van het thuis 

(willen) blijven van de kinderen en proberen hen te overtuigen om naar school te gaan 

(McShane, Walter & Rey, 2001). Beide termen kunnen niet strikt onderscheiden worden 

aangezien er naast verschillen ook overeenkomsten zijn (Elliot, 1999).  

Egger, Costello en Angold (2003; 2005) gebruiken de term ‘anxious school refusal’ voor 

jongeren met depressieve gevoelens, scheidingsangst, oppositioneel opstandig gedrag (ODD) 

en conduct disorder (CD). De term ‘truancy’ wordt geassocieerd met ODD, CD, depressie en 

middelenmisbruik. Hier is eveneens overlap merkbaar tussen beide termen.  

 

De grote heterogeniteit van symptomen van spijbelaars zorgde voor een onderverdeling in 

subgroepen volgens diagnose, ernst, familiaal functioneren etc. (Bernstein, Svingen & 

Garfinkel, 1990). De invloed van de twee eerstgenoemde basistermen is in meerdere of 

mindere mate steeds zichtbaar. Zo verwijst ‘home-bound school absence’ naar emotionele 

moeilijkheden, angsten en/of depressieve gevoelens die aanleiding geven tot spijbelen. Als 
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deze angsten en emoties zich in fysieke problemen uiten, spreekt men van ‘masquerade 

syndrome’ (Berg, 1997). De dichotomie tussen ‘internalizing school refusal disorder’ en 

‘externalizing truant disorder’ is gebaseerd op het internaliserend – externaliserend continuüm 

van Achenbach (Kearney, 2003). Kolvin, Berney en Bhate (1984) onderscheiden ‘depressed 

school refusers’ van ‘non-depressed school refusers’. Atkinson, Quarrington en Cyr (1985) 

onderscheiden verschillende types ‘school refusers’ op basis van vijf parameters. Ten eerste 

onderscheiden ze type 1 (angstig op school, goed functionerend buiten school) en type 2 

(angst voor school is maar één angst) school refusers op basis van de omvang van de 

verstoring. Ten tweede is er een acute versus chronische wijze van optreden. Ten derde 

onderscheiden ze verschillende angstbronnen. Ten vierde is er de leeftijd en ten slotte het 

geslacht. Bernstein en Garfinkel (1986) baseren de onderverdeling van spijbelende jongeren 

op basis van de aanwezigheid van stemmingsstoornissen, angststoornissen, beide stoornissen 

of geen stoornissen. 

Bovengenoemde termen verwijzen voornamelijk naar mogelijke diagnostische oorzaken 

van spijbelen voortbouwend op de dichotomie tussen ‘school refusal’ en ‘truancy’ (zie figuur 

1). Latere termen verlaten deze dichotomie en baseren zich eerder op de legitimiteit van de 

afwezigheid.  

 

Figuur 1. Schematische voorstelling van termen over spijbelen die voortbouwen op de dichotomie ‘truancy’ 

versus ‘school refusal’ 

 

Het internationale en Vlaamse terminologische kader. Naast termen die verwijzen naar 

mogelijke diagnostische oorza(a)k(en) van spijbelen, zijn er termen die iets zeggen over de 

frequentie van de afwezigheid en de legitimiteit ervan. Malcolm, Thorpe en Lowden (1996) 

benaderen de spijbelproblematiek vanuit twee tegenstellingen. De eerste tegenstelling, die van 

‘acceptable’ versus ‘unacceptable’ absence, verwijst naar vormen van afwezigheid die 
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volgens leerkrachten respectievelijk wel en niet aanvaardbaar zijn. De tweede tegenstelling is 

die van ‘explained’ vs. ‘unexplained’ absence. Explained absences zijn vormen van 

afwezigheid waarvoor een goede reden is, zoals ziekte. Later onderscheiden Malcolm, 

Wilson, Davidson en Kirk (2003) drie vormen van afwezigheid. Ten eerste ‘truancy’ of 

afwezigheden waarvan leerlingen weten dat ze voor de leerkracht onaanvaardbaar zijn. Ten 

tweede ‘unacceptable absences’ ofwel afwezigheden die voor leerkrachten onaanvaardbaar 

zijn maar waarvan leerlingen vinden dat ze gewettigd zijn. Als laatste ‘parentally condoned 

absences’ of ouders die hun kinderen om verschillende redenen thuis houden.  

Internationaal (Kearney & Bensaheb, 2006) en in Vlaanderen (Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, 2011) is schoolverzuim (school absenteeism) een overkoepelende term 

voor zowel geoorloofd (authorised) als ongeoorloofd (unauthorised) schoolverzuim (cf. figuur 

2). Het rapport over de leerplicht (2010) onderscheidt drie categorieën van afwezigheden: 

afwezigheden van rechtswege gewettigd, afwezigheden gewettigd door de school en 

problematische afwezigheden. Problematische afwezigheden zijn “afwezigheden die niet met 

de in de regelgeving vermelde codes verantwoord kunnen worden of waarvan de wettiging in 

vraag wordt gesteld” (Spijbelactieplan, 2006, p. 39). Tegen deze benadering komt er vanuit 

verschillende hoeken kritiek. Ten eerste omdat sommige ouders instemmen met de 

afwezigheid, wat op een verschil in opvatting tussen school en ouders duidt. Ten tweede zijn 

de regels over (on)geoorloofde afwezigheid voor interpretatie vatbaar. Ten derde zijn scholen 

niet altijd eerlijk in hun registratie: “ dat zorgt dat de politieke administratie kan zeggen dat ze 

de spijbelproblematiek aanpakken. En ze pakken de spijbelproblematiek NIET aan. Wat de 

scholen doen in hun naam, is de problematiek van de statistieken aanpakken.” (Malcolm, et 

al., 2003, p. 8). Ten slotte beïnvloeden valse doktersbriefjes de registratie (De Vulder, 2011).  
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Figuur 2. Schematische weergave van de Vlaamse termen die betrekking hebben op de vormen van spijbelen 

Bron: Vlaams ministerie van onderwijs en vorming (2011) 

 

School refusal behavior volgens Kearney en collega’s. Kearney en Silverman (1996) 

gebruiken het concept ‘school refusal behavior’ om een classificatie rond spijbelen te 

ontwikkelen. Het is een containerbegrip voor spijbelende jongeren waaronder een 

verscheidenheid aan subtypes van spijbelen vallen. Het model onderscheidt vier vormen van 

school refusal behavior op basis van de primaire reden van de ongewettigde afwezigheid: (a) 

schoolgerelateerde stimuli vermijden omdat deze zorgen voor onaangename gevoelens zoals 

angst en depressie; (b) vermijden van sociale of evaluerende situaties op school; (c) aandacht 

zoeken van, voor de betrokkene, significante anderen; (d) leukere dingen doen buiten de 

school, die door de betrokkene ervaren worden als positieve bekrachtiging, zoals shoppen en 

met vrienden optrekken. De eerste twee vormen vermijden negatieve bekrachtiging en gaan 

gepaard met internaliserende stoornissen. De laatste twee vormen willen positieve 

bekrachtiging bekomen. De derde vorm gaat samen met scheidingsangst en de laatste vorm 

met externaliserende stoornissen of geen stoornissen. Een persoon kan meerdere vormen 

hebben (Kearney, 2007). 
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Figuur 3. Schematische voorstelling van school refusal behavior met de vier subtypes van spijbelen 

 

Munn en Johnstone zoeken naar een patroon bij spijbelaars omdat het vinden ervan helpt 

begrijpen waarom jongeren spijbelen. Kearney (2007) blijft vasthouden aan het zoeken naar 

de primaire redenen van spijbelen. Deze zijn meer stabiel en consistent aangezien de vorm 

van spijbelen kan verschillen ook al is de functie dezelfde. Wil men beter inspelen op de 

noden van het individu, moet de assessment rekening houden met zowel de vorm als de 

functie van het spijbelgedrag.  

 

De scheidingslijn tussen te laat komen en spijbelen. Er is veel onduidelijkheid over de 

scheidingslijn tussen ‘te laat komen’ en spijbelen (Kearney, 2008). Een netoverschrijdende 

afspraak in Gent stelt dat jongeren die toekomen voor de ochtendpauze geregistreerd worden 

als ‘te laat’. Toekomen na de ochtendpauze wordt geregistreerd als een halve dag 

ongewettigde afwezigheid (De Vulder, 2011; Desimpele, 2011). Aangezien straffen voor ‘te 

laat komen’ strenger zijn dan straffen voor spijbelen, kiezen sommige jongeren die te laat 

zullen komen ervoor om te spijbelen (Beeckman, 2011).  
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Tabel 1 

Overzicht van de Vlaamse en internationale termen betreffende spijbelen.  

Term Definitie 
Schoolverzuim – school 

absenteeism 
Elke vorm van afwezigheid van de school. 

Truancy(Williams) Bewuste ongewettigde afwezigheid van school waarvan de ouders 

op de hoogte zijn en mee instemmen.  

Truancy (Malcolm) Vormen van afwezigheid waarvan de leerlingen weten dat ze voor 

de leerkracht onaanvaardbaar is. 

psychoneurotic truancy/school 

refusal 
Deze terminologie heeft meer aandacht voor de psychologische 

klachten, de angsten die aan de basis van spijbelen kunnen liggen. 

school phobia/separation anxiety’ Specifiek onderdeel van school refusal. 

masquerade syndrome De emotionele moeilijkheden en het spijbelen worden gemaskeerd 

door fysieke ongemakken. 

Geoorloofd verzuim – authorised 

absence 
De leerling heeft een gegronde reden om afwezig te zijn. 

Ongeoorloofd verzuim – 

unauthorised absence 
De leerling heeft geen gegronde reden om afwezig te zijn. 

Absoluut verzuim De leerling is niet in een school of onderwijsinstelling 

ingeschreven en volgt geen huisonderwijs. 

Ongeoorloofd relatief verzuim De ingeschreven leerling verzuimt les- of praktijktijd zonder 

geldige reden. 

Incidenteel spijbelen De leerling die af en toe een les afwezig is. 

Berekend spijbelen - post 

registration truancy - internal 

truancy 

De leerling die systematisch theorievakken overslaat, steeds bij 

dezelfde leraar afwezig is, altijd hetzelfde uur wegblijft. 

Periodiek spijbelen De leerling die gedurende een periode spijbelt, dan enige tijd niet 

meer en dan weer wel, etc. 

Permanent spijbelen De leerling die helemaal niet naar school gaat, hoewel hij/zij 

ingeschreven is. 

unacceptable absences Vormen van afwezigheid die voor leerkrachten onaanvaardbaar 

zijn maar waarvan de leerlingen vinden dat ze wel gewettigd zijn. 

parentally condoned absences Ouders die hun kinderen thuis houden van school om (al dan niet 

geaccepteerde) redenen. 

 

Uit het voorgaande blijkt er, zowel nationaal als internationaal, weinig eensgezindheid te 

zijn met betrekking tot de conceptualisering en definiëring van spijbelen. Op basis van deze 

informatie is een eigen definitie van spijbelen geformuleerd die verschillende belangrijke 

inzichten bundelt. "Spijbelen is elke afwezigheid, ongeacht het moment van aanvang en duur, 

van school en buitenschoolse activiteiten waar aanwezigheid verplicht is en waarvoor er geen 

toestemming is, noch van de wet, noch van de school." 

 



 

 

 

Figuur 4. Nieuwe schematische voorstelling van de terminologie en vormen van spijbelen op basis van de voorgaande literatuur 
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Beïnvloedende Factoren van Spijbelen  

Zoals blijkt uit het vorige onderdeel, verwijzen verschillende termen van spijbelen naar 

(een) mogelijke oorz(a)k(en) van spijbelen. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van 

mogelijke beïnvloedende factoren van spijbelen op verschillende niveaus. Tussen de redenen 

van spijbelen bij leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs zijn er verschillen en 

gelijkenissen. In wat volgt ligt de focus op jongeren uit het secundair onderwijs.  

 

Geschiedenis van visies over oorzaken van spijbelen. De oorzaken van spijbelen zijn 

divers en complex. Het is nagenoeg onmogelijk om dé factoren, laat staat dé factor, te vinden 

die bepalen of iemand zal spijbelen. Er kunnen wel factoren onderscheiden worden die het 

risico op spijbelen vergroten (Davies & Lee, 2006). 

Zowel de oorzaken van spijbelen als de visies erover zijn onderhevig aan veranderingen. 

Voor het midden van de jaren ’70 was er weinig interesse in (onderzoek naar) spijbelen. De 

interesse kwam er door een toename van zowel het aantal spijbelaars als de delinquentie. 

Brown (1983) onderscheidt vier modellen die, al dan niet in combinatie, gebruikt werden om 

een verklaring voor spijbelen te bieden. Deze modellen kennen een chronologisch verloop en 

hebben vandaag nog allemaal hun invloed. De eerste drie leggen de oorzaak bij individuele of 

sociale pathologieën die het resultaat zijn van ontoereikende ouders. Het vierde zoekt ook 

oorzaken binnen de school.  

Model 1, ‘de slecht aangepaste spijbelaar’, gaat ervan uit dat een slechte aanpassing ervoor 

zorgt dat jongeren spijbelen. De oorzaak van deze slechte aanpassing ligt uitsluitend bij het 

gezin. Het onvermogen om vrienden te maken is een belangrijk, zo niet het belangrijkste, 

symptoom van de slechte aanpassing. Volgens Croft en Crygier (1956) is deze ‘slechte 

aanpassing’ niet altijd een symptoom van de jongere maar kan het ook een manier zijn om 

met de situatie om te gaan.  

Model 2, ‘families die spijbelaars voortbrengen’, stelt dat spijbelaars voornamelijk 

afkomstig zijn uit gezinnen met een lage socio-economische status (SES). Dit model 

onderscheidt twee  stromingen: een stroming die spijbelaars en hun familie benadert als 

passieve slachtoffers van de bedreigende omgeving en een stroming die stelt dat ouders een 

actieve bijdrage leveren aan het spijbelen van hun kinderen. Desinteresse en een agressieve 

houding van ouders ten aanzien van school dragen daartoe bij.  
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Volgens auteurs binnen model drie, ‘de invloed van de samenleving’, ligt de oorsprong van 

desinteresse van jongeren nog steeds bij de ouders maar die wordt versterkt door de arbeiders- 

klasse.  

Model 4, ‘de bijdrage van de school’, kijkt voor het eerst naar mogelijke oorzaken binnen 

de klas en de school. Dit beperkt zich tot objectieve factoren zoals klasgrootte en gebouwen. 

Later is er ook oog voor sociale processen en het klas- en schoolethos. Binnen dit model zijn 

twee stromingen te onderscheiden. De eerste stroming gaat ervan uit dat spijbelen het 

resultaat is van veranderende en slechte onderwijsmethoden en –standaarden. De tweede 

stroming legt de nadruk bij de traditionele onderwijsvorm, gekenmerkt door vasthouden aan 

bepaalde regels en lichamelijke straffen. Dit zorgt voor conflicterende relaties tussen 

leerkrachten en leerlingen wat op zijn beurt spijbelen tot gevolg heeft (Reynolds, Jones & 

Stleger, 1976).  

 

De eerste modellen leggen de oorsprong van spijbelen in de eerste plaats bij het gezin. 

Daarentegen legt de terminologie in de beginfase de nadruk op (psychopathologische) 

problemen bij de jongeren. Er werd onvoldoende rekening gehouden met de wisselwerking 

tussen de jongere en zijn thuissituatie en de invloed van deze wisselwerking op het spijbelen.  

 

Oorzaken van spijbelen op 4 niveaus. Vroeger zag men spijbelen als een stoornis op 

zich. Nu ziet men spijbelen als een symptoom van bepaalde stoornissen, als een comorbide 

stoornis of als een signaal voor andere problemen (Kearney & Bensaheb, 2006). De oorzaak 

van spijbelen werd oorspronkelijk bij de jongere en zijn gezin gelegd. Later heeft men 

aandacht voor invloeden vanuit verschillende domeinen. In 1985 spreekt Reid van een 

combinatie van sociaal psychologische en institutionele factoren (Reid, 2008). De heersende 

opvatting benadert spijbelen als een multifactorieel probleem waarbij variabelen uit vier 

verschillende niveaus (leerling-, gezins-, school- en samenlevingsniveau) een invloed hebben 

op spijbelen en op elkaar (Corville-Smith, Ryan, Adams & Dalicandro, 1998; Malcolm, et al., 

2003; Reid, 2008). 

 

Leerling-gerelateerde variabelen. In de literatuur zijn er verschillende redenen te vinden 

die ervoor kunnen zorgen dat jongeren beginnen spijbelen en/of blijven spijbelen. Hieronder 

worden enkele van de meest voorkomende redenen van spijbelen die samengaan met de 

leerling zelf, gestructureerd. 
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Emoties 

Spijbelende jongeren ervaren vaak moeilijkheden op emotioneel vlak. Ze kampen met één 

of meerdere angststoornissen zoals scheidingsangst, veralgemeende angststoornis of faalangst 

(Kearney & Albano, 2004; Egger et al., 2003 en 2005; Spijbelactieplan, 2006). Volgens 

Corville-Smith et al. (1998) is angst geen significant voorspellende variabele maar kan de 

invloed ervan op spijbelen niet ontkend worden. Spijbelaars hebben meer dan niet- spijbelaars 

last van depressieve gevoelens (Kearney & Albano, 2004; McShane et al., 2001). Een 

perfectionistische ingesteldheid (Atkinson, Quarrington, Cyr & Atkinson, 1989), een gebrek 

aan motivatie en een laag welbevinden op school (Bex, Lips & Van Proeyen, 2010) zijn 

eveneens risicofactoren voor spijbelen. 

 

Persoonlijke opvattingen 

Persoonlijke opvattingen van jongeren over zichzelf, hun academische mogelijkheden 

(Corville-Smith et al.,1998), de klassituatie, de school (Brown, 1983) en het belang van 

onderwijs en spijbelen, spelen een rol in hun beslissing om al dan niet naar school te gaan. Zo 

zijn er meisjes die meer belang hechten aan helpen bij huishoudelijke taken en jongens die 

werken en geld verdienden verkiezen boven naar school gaan (Beeckman, 2011).  

 

Persoonlijke moeilijkheden 

Sommige jongeren ervaren moeilijkheden door de verwerking van de scheiding van hun 

ouders of omdat ze overbeschermende ouders niet kunnen loslaten (Atkinson et. al., 1989). 

Voorts is er comorbiditeit gevonden tussen spijbelen enerzijds en problematisch gedrag 

(storend gedrag, CD, ODD) of middelengebruik anderzijds. Spijbelaars kampen meer met 

psychische stoornissen, hoewel een grote groep daar niet mee kampt (Egger et al., 2005; 

McShane et al., 2001). Jongeren met gebrekkige sociale vaardigheden spijbelen ook meer 

(Corville-Smith et al., 1998) en tienerzwangerschap is een andere risicofactor voor spijbelen 

en drop-out (Beeckman, 2011; Hofferth, Reid & Mott, 2001).  

 

Schoolse achterstand 

Schoolse achterstand speelt een niet te onderschatten rol bij spijbelen (Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten, 2010). Jongeren met schoolse achterstand dreigen in een 

‘watervaleffect’ terecht te komen, wat op zijn beurt kan leiden tot spijbelen of 
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grensoverschrijdend gedrag. Sommigen worden dan de school uitgezet of verlaten het 

onderwijs zonder kwalificaties (Spijbelactieplan, 2006). 

 

Medische problemen 

Onder schoolverzuim valt tevens geoorloofde afwezigheid. Vaak gaat het over afwezigheid 

door medische problemen waarvan astma de belangrijkste oorzaak is (Kearney, 2008; 

Borrego, César, Leiria-Pinto & Rosado-Pinto, 2005). Dit werkt spijbelen onrechtstreek in de 

hand. Jongeren die geoorloofd afwezig zijn, kunnen schoolse achterstand oplopen indien ze 

geen extra ondersteuning krijgen. Dit kan aanleiding geven tot spijbelen. Verder moet er extra 

aandacht zijn voor jongeren die regelmatig ziektebriefjes afgeven. Deze kunnen de aandacht 

afleiden van het echte probleem.  

 

Gezinsgerelateerde variabelen. Volgens de literatuur, de terminologie en de leerkrachten 

heeft het gezin een niet te onderschatten invloed op het spijbelen van jongeren.  

 

Opvattingen van de ouders ten opzichte van school 

Er zijn ouders die weinig belang hechten aan onderwijs. Ze ondersteunen hun kinderen niet 

in het naar school gaan of stemmen in met het spijbelgedrag. Sommige ouders geven 

tegenstrijdige boodschappen aan hun kinderen met betrekking tot (aanwezigheid op) school 

(Bernstein et al., 1990). Ze erkennen bijvoorbeeld het belang van onderwijs maar vinden 

andere zaken belangrijker, zoals helpen bij het huishouden of voor hen tolken. Hierdoor 

ontstaat een conflict tussen aanwezigheid op school en wat prioritair is voor de ouders 

(Malcolm et al., 1996). Dit maakt het voor kinderen moeilijk om een eenduidig beeld te 

vormen over het belang van onderwijs en hun aanwezigheid op school. Ouderbetrokkenheid is 

een belangrijke beïnvloedende factor voor spijbelen. Er bestaat geen consensus over de 

definiëring van ‘ouderlijke betrokkenheid’. Er wordt aangenomen dat voorlezen, helpen bij 

huiswerk, naar oudercontact gaan, aanwezigheid op school nagaan etc. onder deze noemer 

vallen. Culturele factoren zoals een taalbarrière tussen school en ouders, cultuurverschil, 

ouderlijk verzet tegen het nastreven van hoger onderwijs, ouderlijk wantrouwen ten aanzien 

van schoolpersoneel hebben een negatieve invloed op ouderlijke betrokkenheid (Kearney, 

2008). 
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Opvoedingssituatie 

Volgens Corville-Smith et. al. (1998) zijn de perceptie van jongeren over de ouderlijke 

discipline, conflicten in het gezin en controle van ouders op de gezinssituatie verklarende 

variabelen op basis waarvan spijbelaars van niet spijbelaars onderscheiden kunnen worden. 

Bernstein et al. (1990) vonden geen ‘typische’ ouder-kind relatie die aanleiding geeft tot 

spijbelen.  

 

Moeilijkheden 

Atkinson et al (1989) vonden dat spijbelaars vaak afkomstig zijn uit ‘multiproblem 

gezinnen’. Volgens Kearney (2008) hebben scheiding, problematische omgeving en 

mishandeling eveneens een negatieve invloed op de aanwezigheid op school. Armoede en 

dakloosheid zijn andere risicofactoren voor spijbelen. De financiële kosten, gebrek aan 

schoolmateriaal, ongepaste schoolkledij enz. maken regelmatig naar school gaan moeilijk. 

Gezinnen in armoede hebben minder mensen waarop ze kunnen terugvallen (Education, 2002; 

Malcolm et al., 1996; Kearney, 2008).  

 

Vreemde origine 

Problematische afwezigheden hangen, relatief gezien, meer samen met het hebben van een 

vreemde origine (Bex et al., 2010). 

Schoolgerelateerde variabelen 

Structurele factoren 

Verouderde en slecht onderhouden schoolgebouwen zorgen ervoor dat leerlingen niet 

graag naar school gaan. Slechte verluchting heeft een indirecte invloed op spijbelen omdat het 

aanleiding geeft tot (medische) problemen, wat op zijn beurt een invloed heeft op de 

aanwezigheid van jongeren (Kunzli, et al., 2003). Voorts is een accurate controle op de 

afwezigheden en de wettiging ervan noodzakelijk om spijbelen tegen te gaan of om er tijdig 

op te reageren. Niet alle scholen zijn even eerlijk in de registratie (Spijbelactieplan, 2006). 

 

Curriculum 

Over de invloed van het curriculum op spijbelen verschillen de meningen. Volgens ouders 

is het geen belangrijke oorzaak van spijbelen terwijl leerkrachten vinden van wel. Davies en 

Lee (2006) bevroegen jongeren die ondanks hun moeilijkheden bewust kiezen om naar school 

te gaan. Zij nemen een kritische houding in met betrekking tot het curriculum. Ze erkennen 
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dat er sleutelvaardigheden aangeboden moeten worden maar benadrukken het belang van een 

meer praktijkgerichte opleiding. Uit hun onderzoek bleek ook dat moeilijkheden bij de 

overgang van het lager naar het secundair onderwijs een beïnvloedende factor is. Volgens 

Malcolm et al. (1996) hebben het niet interessant vinden van bepaalde onderwerpen, de idee 

dat lessen niet nuttig zijn voor later en moeilijkheden bij bepaalde onderwerpen een invloed 

op het spijbelen.  

 

Schoolklimaat 

Spijbelen is indirect gerelateerd aan het schoolklimaat en aan de observatie van 

risicogedrag en geweld op school (Astor, Benbenishty, Zeira & Vinokur, 2002). Het 

schoolklimaat, door Kearney (2008) omschreven als “student zijn gevoel van verbondenheid 

met zijn school en de mate van ondersteuning die een student ervaart ten aanzien van 

academische, sociale en andere noden” (p. 459), kan zowel een positieve als negatieve 

invloed hebben op spijbelen. De houding van leerkrachten beïnvloedt zowel het schoolklimaat 

als het spijbelen van jongeren. Spijbelaars hebben het vaak over de lage verwachtingen die 

leerkrachten over hen hebben. Een goede relatie tussen de leerling en leerkrachten en goede 

communicatie tussen ouders en school kan jongeren op de schoolbanken houden (Davies & 

Lee, 2006). Pesten en peer pressure zorgen er ook voor dat jongeren spijbelen (Dake, Price & 

Telljohann, 2003). Door in te gaan op de druk van de groep, hopen jongeren sociale 

waardering te krijgen of de relatie te behouden (Bamberger & Biron, 2007). Gepest worden 

heeft invloed op het hebben van een gevoel van eenzaamheid en op het ontwijken van school 

(Kochenderfer & Ladd, 1996).  

 

Onderwijsvorm 

Registratiegegevens tonen aan dat spijbelen minder voorkomt in het algemeen secundair 

onderwijs (ASO) en zeer frequent voorkomt in de B-stroom van de 1ste graad, in het beroeps 

secundair onderwijs (BSO), in onthaalklassen en in het deeltijds beroeps secundair onderwijs 

(DBSO) (Steunpunt leerrecht- & leerplichtbegeleiding, 2011). 

 

Onderwijsondersteuning 

Het ontbreken van een degelijke leerlingbegeleiding en –ondersteuning en een gebrek 

aan goede studiekeuzebegeleiding kunnen leiden tot spijbelen (Spijbelactieplan, 2006). 
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Samenlevingsgerelateerde variabelen. Naast risicofactoren op individueel, familiaal en 

schools niveau, zijn er ook risicofactoren gelegen in de context van de spijbelaar. Afhankelijk 

van de woonplaats verschilt het aantal spijbelaars en de redenen van spijbelen. Er is een groot 

verschil tussen de spijbelproblematiek op het platteland en in centrumsteden. Binnen de 

centrumstad zijn er grote verschillen afhankelijk van de woonwijk. Maatschappelijke 

achterstelling en stedelijke problemen hebben ook een sterke invloed op spijbelen. 

(Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, 2010).  

De verlengde afhankelijkheid van studerende jongeren in contradictie met een groter 

wordende onafhankelijkheidsdrang, onzekere toekomstperspectieven, afwijkend gedrag als 

geldende norm in de jongerencultuur en leerplicht tot 18 jaar werken ook spijbelinducerend 

(Spijbelactieplan, 2006).  

 

Davies en Lee (2006) bieden een ander inzicht op deze problematiek. Enerzijds zijn zij van 

mening dat spijbelen als probleem gezien wordt omwille van het verplichte karakter van het 

onderwijs. Anderzijds is spijbelen voor sommige leerlingen een oplossing voor een probleem. 

Het is nagenoeg onmogelijk om dé factor te bepalen die zorgt dat jongeren spijbelen.  

Spijbelen is vaak multifactorieel bepaald en er is wederzijdse beïnvloeding tussen factoren 

op verschillende (sub)niveaus. Het is moeilijk om de richting van de causale verbanden te 

bepalen. Beweren dat spijbelen enkel het gevolg is van één of meerdere van bovengenoemde 

factoren en nooit de oorzaak ervan is, is te eenvoudig (Bex et al., 2010). Naast factoren die 

bijdragen tot spijbelen, zijn er factoren die zorgen dat iemand niet langer spijbelt. De vrees 

om gestraft te worden of dat de ouders gestraft worden, het naderen van examens of geen 

interesse om het nog te doen zijn dergelijke factoren (Malcolm et al., 2003).  

Aangezien de variabelen op de verschillende niveaus onderling verbonden zijn, heeft dit 

gevolgen voor de hulpverlening van spijbelaars. Alle domeinen moeten binnen de 

hulpverlening betrokken worden om het grotere geheel te kunnen aanpakken. 
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Figuur 5. Schematische weergave van de verschillende niveaus en hun beïnvloedende factoren op spijbelen 
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Consequenties van Spijbelen 

Spijbelen geeft zowel op korte als op lange termijn aanleiding tot moeilijkheden op 

persoonlijk-, sociaal-, academisch- en beroepsvlak (McShane et al., 2001). Het beïnvloedt 

vaak niet alleen de spijbelende jongere. Het kan ook een negatieve invloed hebben op 

medeleerlingen, ouders, de school en de samenleving.  

 

Invloed op de spijbelaar. Op persoonlijk vlak is er een negatief verband tussen 

‘afwezigheid op school’ en ‘resultaten’. Dit is zo voor jongeren die gewettigd en ongewettigd 

afwezig zijn. Resultaten variëren weinig tussen jongens en meisjes maar hangen eerder samen 

met de rol van de school (Malcolm et al., 1996). Spijbelaars zijn zich bewust van de schoolse 

achterstand die ze oplopen. Wanneer ze onvoldoende ondersteuning ervaren van leerkrachten, 

verliezen ze de moed om de achterstand in te halen en komen ze in een negatieve spiraal 

terecht (Kearney, 2008; Weitzman, Klerman, Lamb, Menary & Alpert, 1982). “Afhaken is 

gemakkelijker dan inhalen” (Garry, 1996, p. 1). Spijbelen heeft een negatieve invloed op de 

vooruitzichten op de arbeidsmarkt en volgens leerkrachten ook op de sociale vaardigheden. 

Ze zouden een ‘gewoonte van afwezig zijn’ ontwikkelen (Malcolm et al., 1996). Spijbelende 

jongeren roken vaker, gebruiken vaker alcohol of andere illegale drugs en vertonen meer 

delinquent gedrag. Er is eveneens een positief verband tussen regelmatig afwezig zijn van 

school enerzijds en zelfmoordpogingen, sociale en psychiatrische problemen in de 

volwassenheid anderzijds. Er zijn vermoedens dat de afwezigheid van controle tijdens het 

spijbelen de kans op het stellen van dergelijke gedragingen vergroot. (Chou, Ho, Chen & 

Chen, 2006; Henry & Huizinga, 2007; Guttmacher, Weitzman, Kapadie & Weinberg, 2002; 

Kearney, 2008).  

 

Invloed op de school. Spijbelende jongeren hebben een negatieve invloed op de klas en de 

school. Door hun spijbelgedrag hebben zowel zorgleerkrachten als administratief personeel 

extra werk. Bij leerkrachten zorgt spijbelen voor frustraties, extra stress en werkdruk 

waardoor er minder aandacht besteed wordt aan de primaire taak van de school (Vereniging 

van Vlaamse Steden en Gemeenten, 2010). Scholen hebben schrik dat het hebben van veel 

spijbelaars hun reputatie zal schaden (Malcolm et al., 1996). 

 

Invloed op medeleerlingen. Leerlingen die niet spijbelen ondervinden geen grote nadelige 

effecten van spijbelende klasgenoten. Ze moeten wel aandacht en tijd van de leerkracht 
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missen zodat hij de spijbelaar kan helpen om zijn achterstand in te halen. Dit zorgt soms voor 

frustraties bij medeleerlingen (Malcolm et al., 1996) 

 

De kosten van spijbelen. Spijbelen kost aan verschillende partijen veel geld. Het kost de 

jongere geld omdat hij een lagere opleiding heeft en bijgevolg minder of geen werk heeft. 

Scholen krijgen minder subsidies en werkgevers moeten ongetrainde jongeren opleiden. Ten 

slotte kost het geld aan de belastingsbetaler. Zij betalen hogere belastingen om de kosten van 

politioneel optreden, hulpverleningsvoorzieningen, werkloosheidsuitkeringen etc. te 

bekostigen (Garry, 1996). 

 

Spijbelen: oorzaak of gevolg. Er moet voorzichtig omgegaan worden met uitspraken over 

de richting van de causale verbanden. Spijbelen gaat vaak gepaard met bovengenoemde 

moeilijkheden, kosten en gedragingen. Zeggen dat spijbelen altijd de oorzaak is, is kort door 

de bocht. Spijbelen kan ook het gevolg zijn van deze moeilijkheden of een signaal zijn voor 

moeilijkheden waar de omgeving nog geen weet van heeft, cf. signaalverzuim (Weitzman et 

al., 1982). 

Kenmerken van een Spijbelactieplan.  

Door de complexiteit van spijbelen moet de hulpverlening inspelen op de specifieke 

situatie en rekening houden met de invloed van de verschillende niveaus. Blindelings 

overnemen van bestaande hulpverleningsprogramma’s is niet zinvol omdat de omgeving 

waarin het geïmplementeerd wordt, verschilt van de oorspronkelijke omgeving. Op basis van 

een review door Gandy & Schultz (2007) over empirisch onderbouwde programma’s, wordt 

er geprobeerd om de kenmerken bruikbaar voor een spijbelactieplan, eruit te filteren. Deze 

kunnen, mits aanpassing aan de context en eigenheid van de spijbelaars, gebruikt worden.  

 

Subsidiariteitprincipe. In de praktijk kiest men voor een benadering volgens het 

subsidiariteitprincipe. Soms is de hulpverlening beperkt tot enkele gesprekken met de leerling. 

Indien dit niet voldoende is of indien de problematiek te complex is, worden de ouders op de 

hoogte gebracht. Ouders zijn in de aanpak van spijbelen belangrijke partners. De opvolging 

van spijbelaars en hun familie is vaak een langdurig proces dat pas afgebouwd mag worden 

als verbeteringen zichtbaar en consistent zijn. Sanctioneren van jongeren of ouders is de 

laatste stap, maar dit blijkt niet efficiënt te zijn (Gandy & Schultz, 2007). 
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Sensibilisering. Het is belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten correcte informatie 

krijgen over wat spijbelen is, wat de voor- en nadelen zijn, bij wie men terecht kan als het niet 

goed gaat of als men spijbelt en wat mogelijke oplossingen en sancties zijn. Deze 

informatieverstrekking moet, naast spijbelen, ook gaan over aan spijbelen gerelateerde zaken 

zoals druggebruik etc. (Spijbelactieplan, 2006). 

 

Aandachtspunten voor de school.  

Registratie. Een correcte registratie van afwezigheden en een bevraging van de reden is 

noodzakelijk om signaalverzuim of valse wettigingen op te sporen en om tijdig en gepast in te 

grijpen (Spijbelactieplan, 2006). 

 

Succeservaringen mogelijk maken. Succeservaringen hebben een positieve invloed op de 

aanwezigheid van leerlingen. Enerzijds betreft het succeservaringen op academisch vlak. 

Extra ondersteuning is voor sommige studenten noodzakelijk om niet steeds geconfronteerd te 

worden met falen en slechte punten. Anderzijds gaat het over succeservaringen op 

gedragsmatig vlak. Vergroten van probleemoplossende vaardigheden en sociale vaardigheden 

zijn daarvoor belangrijk. Tijdens de ondersteuning van leerlingen en spijbelaars moet er 

aandacht zijn voor wat goed gaat en wat zij en het gezin al gedaan hebben om het probleem 

aan te pakken. Een voorbeeld is het geven van positieve feedback als spijbelaars aanwezig 

zijn.  

 

Veilig schoolklimaat. Leerlingen die de school ervaren als een veilige leeromgeving 

hebben meer positieve leerervaringen waardoor ze positieve sociale attitudes en inter-

persoonlijke vaardigheden ontwikkelen. Het voorzien van voldoende naschoolse activiteiten 

vult verveling op een constructieve manier in. Jongeren kunnen zo hun interesses verder 

ontwikkelen en nieuwe interessegebieden leren kennen. Scholen die gepast willen reageren op 

verschillende problemen, moeten voortdurend de doelen gerelateerd aan het schoolbeleid, de 

schoolpraktijk en de schoolse organisatie evalueren (Epstein & Sheldon, 2005; Smink & 

Reimer, 2005).  

 

Onderwijzen. Door het verband tussen schoolse achterstand en spijbelen is het belangrijk 

om jongeren met moeilijkheden op academisch vlak extra ondersteuning te bieden. Door 

ervaringen en interesses van leerlingen te verbinden met de lessen, worden leerlingen op een 

actieve wijze betrokken in het leerproces. Zoeken naar een evenwicht tussen educatie, 



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 20 

 

ontspanning, creativiteit en culturaliteit enerzijds en uitleg over het nut van de lessen en de 

noodzaak van specifieke vaardigheden anderzijds vergroot eveneens de betrokkenheid. Via 

individuele instructies kan er rekening gehouden worden met leerlingen hun sterktes, zwaktes, 

interesses en ervaringen. Het is belangrijk dat leerkrachten ondersteund worden in hun werk 

en de mogelijkheid hebben om hun technieken en vaardigheden bij te schaven (Michel, 1999; 

Smink & Reimer, 2005).  

 

Leerlingbegeleiding/CLB 

Spijbelgerelateerd. Een vroege opsporing van spijbelaars is cruciaal om tijdig en gepast te 

reageren waardoor de attitudes en gedragingen nog aangepast kunnen worden. Hulpverlening 

moet niet enkel tijdig starten maar moet ook voldoende langdurig aanwezig zijn (Smink & 

Reimer, 2005). Het versturen van een waarschuwende brief door de school of het CLB is een 

goede eerste stap. Wanneer extra ondersteuning nodig is, mag deze zich niet beperken tot 

moeilijkheden op school. Er moet voldoende aandacht zijn voor problemen bij de jongere, 

thuis of met vrienden. 

 

Niet-spijbelgerelateerd. Veel spijbelende leerlingen hebben een leerachterstand en komen 

in een vicieuze cirkel terecht. Ze veranderen geregeld van school en raken verzeild in het 

‘watervaleffect’. Leerlingbegeleiders en het CLB moeten de schoolloopbaan van alle 

leerlingen en zeker deze van nieuwe leerlingen opvolgen. Vragen naar de reden van bepaalde 

keuzes levert veel informatie op over de motivatie voor deze school of richting. Jongeren die 

de school verlaten, moeten voldoende ondersteuning krijgen in de zoektocht naar een nieuwe 

geschikte school (slagen in slow motion, 2002). 

 

Samenwerking 

Binnen de schoolmuren. Problemen op school (of thuis) ontstaan niet van de ene dag op 

de andere. Risicojongeren en hun ouders geven via signalen zoals vandalisme, afwezigheid en 

weinig betrokkenheid, aan dat er problemen zijn en dat hulp nodig is. Het oppikken van deze 

signalen en goede communicatie tussen leerlingbegeleiders, leerkrachten, CLB en het gezin 

zijn cruciaal (Michel, 1999). Goede communicatie tussen de school en de ouders heeft een 

positieve invloed op ouderbetrokkenheid en op de aanwezigheid van leerlingen. De 

communicatie kan verbeteren door gezinnen een contactpersoon op school toe te wijzen. De 

aanwezigheid van schoolpersoneel (begeleiders, leerkrachten, jojo’ers) met eenzelfde 

achtergrond, geschiedenis of moeilijkheden kan de kloof tussen de school en het gezin 
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verkleinen (Bawin, Laridaen & Santermans, 2010). Het belang van oudercontacten mag niet 

onderschat worden. Ouders horen hoe hun kind het doet op school en leren meer over de 

werking van de school terwijl leerkrachten achtergrondinformatie krijgen waardoor ze 

gedragingen beter kunnen begrijpen. De communicatie met de ouders moet op een correcte, 

begrijpbare en toegankelijke manier gebeuren (Michel, 1999). 

Als een leerling spijbelt, is het belangrijk dat de verschillende betrokken partijen (jongere, 

ouders, school/leerkrachten, CLB) samenzitten om de redenen van het spijbelen te achterhalen 

en om oplossingen te vinden. Dit gebeurt bij voorkeur in een neutrale sfeer waarbij de ouders 

en de leerling ondersteund worden om zelf oplossingen voor te stellen waarin iedereen zich 

kan vinden (Epstein & Sheldon, 2005).  

De betrokkenheid van de leerling en het ervaren van een goed gevoel op school kan 

vergroten door te werken met ‘attendance groepen’ of met ‘mentoring/tutoring’. Attendance 

groepen zijn samengesteld uit spijbelende jongeren die zich na onderling overleg en discussie 

wekelijks doelen stellen, o.a. over hun aanwezigheid. Er wordt ook gewerkt aan hun 

zelfvertrouwen, zelfkennis, betrokkenheid en probleemoplossende vaardigheden. De ervaren 

successen dienen als tegengewicht op het ervaren van falen en straffen (Baker & Jansen, 

2000). Mentoring is een “één-op-één zorgzame en ondersteunende relatie tussen een mentor 

en mentee die gebaseerd is op vertrouwen” (p. 13). Een mentor kan een leerling helpen bij 

zijn ontwikkeling en bij eventuele vragen over de school of moeilijkheden die hij ervaart. 

Tutoring is ook een “één-op-één relatie die de focus legt op het academische en het is een 

effectieve praktijk bij de aanpak van specifieke noden zoals lezen, schrijven of 

rekenvaardigheden.” ( Smink & Reimer, 2005, p.13).  

 

Buiten de schoolmuren. Het ervaren van steun uit de omgeving is soms voldoende om 

zich te herpakken. Daarom moet samen met de spijbelaar en het gezin gezocht worden naar 

een ondersteunend netwerk (Smink & Reimer, 2005). Doorverwijzing naar externe 

hulpverleners is nodig als leerkrachten, leerlingbegeleiders of het CLB onvoldoende bij 

machte zijn om de ondersteuning alleen op zich te nemen. Kennis van de redenen van het 

spijbelen, de context en het hulpverleningsnetwerk zijn noodzakelijk om een goede 

doorverwijzing te doen. Sommige leerlingen en ouders hebben begeleiding nodig om de stap 

naar externe hulpverlening te zetten. Externe hulpverlening wordt vaak als hoogdrempelig 

ervaren (Gandy & Schultz, 2007).  
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Inzichtverwerving  

Leerkrachten. Leerkrachten die werken met jongeren waar de kans op spijbelen en drop-

out groot is, moeten ondersteund worden in hun werk en de mogelijkheid hebben om hun 

handelen en vaardigheden bij te schaven (Gandy & Schultz, 2007; Smink & Reimer, 2005).  

 

Leerlingen. Afhankelijk van de redenen van spijbelen, is psychologische hulpverlening 

nodig. De gekozen interventie of techniek moet aangepast zijn aan de individuele diagnose 

(functionele diagnose). Er mag past gestopt worden met deze hulpverlening wanneer 

verbeteringen zichtbaar en relatief vast is (King, et al., 1998; Kearney & Silverman, 1999).  

 

De hulp aan spijbelende jongeren kan door verschillende partijen op zich genomen worden 

en mag zich niet beperken tot hulp aan de jongere zelf. Hierboven werden kenmerken 

gebundeld die een meerwaarde hebben bij de hulpverlening aan spijbelaars. Deze mogen niet 

blindelings overgenomen worden. Afhankelijk van de context, de ernst en de redenen van het 

spijbelen, moeten andere technieken gehanteerd worden. Hulpverlening moet multifactorieel 

zijn met aandacht voor ondersteuning op/aan school, ondersteuning binnen de context/familie 

en/of ondersteuning binnen de gemeenschap.  

 

Figuur 6. Schematische weergave van de kenmerken van een spijbelactieplan 
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Situatie in Vlaanderen – Gent 
 

Leerplichtige kinderen. Alvorens een beeld te schetsen over de situatie in Vlaanderen en 

Gent, is een duiding van het wettelijke kader aangewezen. In België is er sinds 1914 

leerplicht. De huidige ‘wet betreffende de leerplicht’ van 29 juni 1983 stelt: “Voor de 

[minderjarige] is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt met het 

schooljaar dat begint in het jaar waarin hij de leeftijd van zes jaar bereikt en eindigt op het 

einde van het schooljaar in het jaar tijdens hetwelk hij achttien jaar wordt.” (Edulex: 

Wetgeving en omzendbrieven voor het Vlaams onderwijs, 2009). Tussen 6 en 16 jaar is er 

voltijdse leerplicht en tussen 16 en 18 jaar kan er gekozen worden voor deeltijdse leerplicht 

(Bex et al., 2010). Kinderen met een andere dan de Belgische nationaliteit die in België 

wonen, zijn leerplichtig ook als zij of hun ouders geen officiële verblijfspapieren hebben. 

Hiermee wordt voldaan aan artikel 24 §1 (Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is 

verboden) en §3 (Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele 

rechten en vrijheden) van de Belgische grondwet en aan artikel 28 (Onderwijs) van het 

internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. 

 

Spijbelaars in Vlaanderen en Gent.  

Aantal spijbelaars. Hieronder worden cijfergegevens van spijbelende leerlingen uit het 

secundair onderwijs in Vlaanderen en Gent met elkaar vergeleken. Deze vergelijking is niet 

altijd zuiver omwille van drie redenen: (1) Vlaamse gegevens van het schooljaar 2010-2011 

(’10-’11) zijn nog niet gekend; (2) Gent en Vlaanderen berekenen sommige gegevens anders 

en (3) scholen voor buitengewoon secundair onderwijs zijn opgenomen in de gegevens van 

Vlaanderen en niet in deze van Gent.  

Het aantal spijbelende leerlingen in het secundair onderwijs blijft toenemen. In Vlaanderen 

steeg het aantal leerlingen dat minimaal 30 halve dagen spijbelde (= 30 B-codes) van 1% in 

het schooljaar ‘05-‘06 naar 1,4% in het schooljaar ‘09-‘10. In Gent waren in het schooljaar 

‘07-‘08 bijna 10% van de leerlingen minstens 10 halve dagen ongewettigd afwezig. In het 

schooljaar ‘10-‘11 was dat 11,58%. Voor leerlingen met minstens 30 B-codes gaat het 

respectievelijk over 2,96% en 2,98%. Deze resultaten zijn enerzijds te verklaren door een 

betere registratie en anderzijds door een stijgende problematiek (Bex, et al., 2010).  
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Tabel 2. 

Vergelijking tussen Gent en Vlaanderen van het aantal meldingen van jongeren met 30 of meer halve dagen 

ongewettigde afwezigheid 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Aantal jongeren met ≥ 

30 B-Codes 

Gent 732 757 736 717 

Vlaanderen 4771 5052 5640 / 

% t.o.v. 

schoolbevolking 

Gent 2,96% 3,17% 2,96% 2,98% 

Vlaanderen 1,2% 1,2% 1,4% / 

 

Kenmerken van spijbelen in Vlaanderen en Gent. In wat volgt wordt een overzicht 

gegeven van de belangrijkste redenen van spijbelen in Vlaanderen en Gent zoals blijkt uit het 

jaarverslag van het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming (Bex et al., 2010) en 

registratiegegevens van Gent (Steunpunt leerrecht- & leerplichtbegeleiding, 2011). Hierbij 

wordt voortgebouwd op de 4 niveaus zoals weergegeven in de literatuurstudie.  

Op het niveau van de leerling-gerelateerde variabelen wordt gekeken naar het geslacht. 

Deze vergelijking gebeurt op verschillende manieren. Enerzijds wordt er gekeken naar het 

aantal spijbelaars binnen de eigen geslachtsgroep. Tijdens het schooljaar ‘09-‘10 hebben in 

Vlaanderen 0,8 % van de jongens en 0,8 % van de meisjes uit het voltijds onderwijs 30 of 

meer halve dagen gespijbeld. Voor leerlingen uit het DBSO was dat respectievelijk 31,5% en 

35,2%. In Gent hadden 13% van de jongens en 11,7% van de meisjes tijdens het schooljaar 

‘10-‘11 minstens 10 B-codes en hadden 4,01% van de jongens en 2,76% van de meisjes 

minstens 30 B-codes. Een andere benaderingswijze is de procentuele verdeling van de 

spijbelgroep volgens geslacht. Binnen het voltijds secundair onderwijs in Vlaanderen zijn 

52% van de spijbelaars met minimaal 30 B-codes jongens tegenover 48% meisjes. Binnen het 

DBSO is dit respectievelijk 64% tegenover 36%. Voor Gent komt dit respectievelijk overeen 

met 56,1% en 43,9% wat betreft minimaal 10 halve dagen spijbelen en 59,9% en 40,1% wat 

betreft minimaal 30 halve dagen spijbelen. Afhankelijk van de benaderingswijze, is er een 

andere conclusie. Binnen de spijbelgroep zijn, zowel in Vlaanderen als in Gent, jongens 

sterker aanwezig dan meisjes. Op basis van het percentage spijbelaars ten opzichte van de 

geslachtsgroep, scoren de jongens in Gent en de meisjes in Vlaanderen hoger als het gaat over 

minimaal 30 B-codes.  

Uit de literatuurstudie blijkt dat het hebben van emotionele, psychische en/of 

gedragsstoornissen een niet te onderschatten invloed uitoefent op spijbelen. Scholen houden 

in het aanduiden van de reden van spijbelen hier weinig rekening mee. Hieronder (tabel 3) 

staat een lijst van de meest aangehaalde oorzaken van spijbelen bij jongeren met meer dan 30 

B-codes, volgens de scholen.  



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 25 

 

Binnen de groep jongeren met een problematische afwezigheid zijn ‘GOK- leerlingen 

oververtegenwoordigd. Dat zijn leerlingen die voldoen aan één of meer van volgende criteria: 

ouders behoren tot de trekkende bevolking, de moeder heeft geen diploma of getuigschrift 

hoger secundair onderwijs, het kind verblijft tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin, het 

gezin leeft van een vervangingsinkomen, de gesproken taal thuis is niet het Nederlands 

(GOK-leerlingen). 

 
Tabel 3 

Overzicht van door Vlaamse scholen gemelde oorzaken van spijbelen 

Oorzaak Aantal keer 

aangeduid 

% op het totale aantal 

meldingen 

Zwakke motivatie 4227 74.9 

Laag schools welbevinden 2705 48.0 

Opvoedingsonmacht van de ouders 2375 42.1 

Problematische gezinssituatie 1852 32.8 

Manifeste onwil van de leerling 1619 28.7 

Niet of laattijdig ingediende medische attesten 1611 28.6 

Schoolloopbaanproblemen 1273 22.6 

Geen of verstoord contact ouders-school 981 17.4 

Manifeste onwil van ouders 571 10.1 

Slachtoffer van pesten, steaming, geweld op 

school 

389 6.9 

Leerling is vermist of spoorloos 366 6.5 

Arbeidsmarkt 300 5.3 

Dixit-attesten 395 5.2 

Relatieproblemen leerling-leerkrachten 216 3.8 

Verslavingsproblematiek 198 3.5 

Zwangerschap 167 3.0 

Vakantie 117 2.1 

Samenwerking met CLB is onvoldoende 114 2.0 

Problemen met toezicht 19 0.3 

Beschikbaarheid personeel 4 0.1 

Andere 632 11.2 

Bron: (Bex et al., 2010) 

Als we kijken naar de maand waarin jongeren met minimaal 30 B-codes hun 1
ste

, 10
de

 en 

30
ste

 B-code halen, blijkt dat 60% een eerste maal ongewettigd afwezig is in september. 

Tijdens het eerste trimester is dat 90%. Ruim 25% van de jongeren die 30 halve dagen of 
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meer ongewettigd afwezig zijn, zijn dit al in het eerste trimester (Bex et al., 2010). Een vroege 

en correcte registratie is noodzakelijk om zo vroeg en accuraat mogelijk in te grijpen. 

 
Tabel 4 

Spreiding in de tijd van problematische afwezigheden  

 1
e
 B-code 10

e
 B-code 30

e
 B-code 

Maand Aantal % Aantal % Aantal % 

September  3460 61.3 752 13.3 75 1.3 

Oktober  1020 18.1 1505 26.7 419 7.4 

November  447 7.9 1032 18.3 530 9.4 

December  170 3.0 543 9.6 449 8.0 

Januari  333 5.9 852 15.1 847 15.0 

Februari 118 2.1 448 7.9 687 12.2 

Maart 63 1.1 306 5.4 956 17.0 

April 17 0.3 116 2.1 550 9.8 

Mei 11 0.2 71 1.3 710 12.6 

Juni 1 0.0 15 0.3 417 7.4 

Totaal 5640 100.0 5640 100.0 5640 100.0 
Bron: (Bex et al., 2010) 

Het belang van een regelmatige aanwezigheid op school blijkt uit de samenhang tussen 

problematische afwezigheid en schoolse vertraging. Van de jongeren met een problematische 

afwezigheid (hier: 30 B-codes of meer) heeft 80% minimaal één jaar vertraging. Bij de totale 

schoolbevolking ligt dit percentage rond 25%. Er is ook een positief verband tussen de leeftijd 

en het aantal spijbelaars, wat kan wijzen op de invloed van schoolmoeheid op spijbelen. 

Op het vlak van gezinsgerelateerde variabelen, is het hebben van een andere dan de 

Belgische nationaliteit een beïnvloedende factor. Het betreft voornamelijk Turkse, Afghaanse, 

Oost- Europese en Roma- jongeren met een Slovaakse nationaliteit (Bex et al., 2010). 

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: taalproblemen, minder waarde hechten aan onderwijs, 

geen kennis van het wettelijke karakter van de leerplicht enz. Scholen leggen de oorzaak van 

spijbelen voornamelijk bij de jongere of het gezin. Ze gaan minder dan vroeger uit van onwil 

van de ouders. Met de factor ‘opvoedingsonmacht’ verwijzen scholen naar ouders die willen 

dat hun kind naar school gaat maar die niet in staat zijn om hen zover te krijgen.  

Scholen en beleidsinstanties hebben in mindere mate aandacht voor schoolgerelateerde 

variabelen. Uit registratiegegevens van Vlaanderen en Gent blijkt dat het DBSO de meeste 

spijbelaars heeft. Binnen het voltijds secundair onderwijs zitten de meeste spijbelaars in de 

eerste graad van de B-stroom, in de tweede en derde graad van het BSO, het onthaalonderwijs 

en het modulair onderwijs. Op het vlak van omgevingsgerelateerde variabelen blijkt dat er, 

relatief gezien, meer spijbelende jongeren in grootsteden zoals Brussel, Antwerpen en Gent 

wonen.  
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Opvolging van spijbelaars in Vlaanderen. In Vlaanderen kiest men voor hulpverlening 

aan spijbelaars volgens het subsidiariteitsprincipe. Om dat mogelijk te maken, zijn er 

verschillende instanties betrokken bij de hulpverlening van spijbelaars. Elk met zijn eigen 

opdracht en expertise. Om de hulpverlening optimaal te laten verlopen is een goede 

samenwerking tussen de verschillende partijen een noodzaak. Hieronder volgt een overzicht 

van enkele van de belangrijkste instanties die in Vlaanderen betrokken zijn bij de 

hulpverlening aan spijbelaars. 

 

School. De school draagt in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor een preventief 

beleid. Hiervoor is een grote betrokkenheid tussen de school, de leerkrachten, de leerlingen en 

hun ouders noodzakelijk. De school moet beschikken over een duidelijke visie over 

leerlingbegeleiding en er moet aandacht zijn voor correcte afwezigheidgegevens.  

In tweede instantie neemt de school de begeleiding en opvolging van spijbelende jongeren 

op zich. Het remediërend beleid is er een van “eerst registreren en dan opvolgen” 

(Spijbelactieplan, 2006, p. 37). Een correcte, up-to-date registratie met aandacht voor de 

achterliggende reden van elke afwezigheid is essentieel. Er moet nagegaan worden of een 

‘aanvaardbare afwezigheid’ niet de voorloper is van een problematische afwezigheid. In geval 

van onduidelijkheden over de afwezigheid, neemt de school contact op met de leerling of zijn 

ouders. Dit verhoogt tegelijk de betrokkenheid tussen de school en de ouders. Het 

remediërende beleid heeft niet enkel aandacht voor problematische spijbelaars maar ook voor 

jongeren van wie de afwezigheden verontrustend lijken maar nog niet zijn. Gepast reageren is 

een gedeelde taak tussen leerkrachten en leerlingbegeleiders van de school (Bex, et al., 2010; 

Spijbelactieplan, 2006). 

 

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB is een laagdrempelige vorm van 

hulpverlening met een dubbele functie bij de ondersteuning van jongeren en hun context. Ze 

kunnen zelf een intensieve opvolging en begeleiding aanbieden. Indien professionele 

hulpverlening nodig is, fungeren ze als draaischijf tussen onderwijs, welzijns- en 

gezondheidssectoren. In de praktijk is dit nog niet volledig bewerkstelligd. Enkele 

veelgehoorde kritieken zijn: samenwerking tussen CLB en externe diensten is beperkt tot 

individuele casussen, samenwerking met externen verloopt stroef door problemen met 

beroepsgeheim, verschil in visie, lange wachttijden enz. Ten aanzien van de 

spijbelproblematiek heeft het CLB een ondersteunende rol op vlak van preventie, begeleiding 
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en remediëring van spijbelaars. Een nauwe samenwerking met de jongeren, de scholen en het 

ruimere netwerk is daartoe vereist.  

De school moet een leerling die 10 halve dagen ongewettigd afwezig is, aanmelden bij het 

CLB, waarna een begeleidingsdossier opgemaakt wordt. Ten aanzien van spijbelaars, vervult 

het CLB een dubbele verantwoordelijkheid. Enerzijds moeten ze voorkomen dat de jongere 

door zijn afwezigheid een schoolse achterstand oploopt. Anderzijds waakt ze erover dat de 

jongere voldoet aan de leerplicht (Centra voor leerlingenbegeleiding, 2011; Het project 

Integrale Jeugdhulp, 2011; Onderwijs.vlaanderen.be, 1998; Spijbelactieplan, 2006). 

 

Integrale Jeugdhulp. De aanpak van de spijbelproblematiek vereist een totaalaanpak 

waarbij iedere betrokken persoon een bijdrage levert vanuit zijn expertise. De afstemming van 

deze verschillende bijdragen en visies is een moeilijke doch noodzakelijke 

evenwichtsoefening. Om de samenwerking tussen verschillende jeugdhulpverleners te 

optimaliseren, werd de integrale jeugdhulp (IJH) ontwikkeld. Hierin engageren de zes 

sectoren die in Vlaanderen instaan voor de jeugdhulp zich om beter samen te werken. De zes 

sectoren zijn Kind en Gezin, Algemeen Welzijnswerk, Geestelijke Gezondheidszorg, 

Bijzondere Jeugdzorg, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en onderwijs. De 

onderwijssector wordt vertegenwoordigd door het CLB (Spijbelactieplan, 2006). 

 

Artsen. Artsen hebben een niet te onderschatten rol bij de ondersteuning van spijbelende 

jongeren. Er zijn artsen die deze rol correct opnemen en er zijn artsen die te snel of onterechte 

doktersbriefjes uitschrijven. Dit doet geen recht aan de stilzwijgende hulpvraag van de 

jongere en zet de school en het CLB op het verkeerde been. In maart 2007 werd het ‘protocol 

betreffende de samenwerking tussen de medische sectoren en onderwijs in het kader van het 

actieplan: een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim’ opgesteld. Hierin verbinden 

toenmalig minister van onderwijs Frank Vandenbroucke, afgevaardigden van scholen en 

CLB’s en afgevaardigden van de medische sector zich er toe om duidelijke afspraken te 

maken om te vermijden dat zorgwekkende afwezigheden onterecht gewettigd worden door 

medische attesten. Bij vragen over de echtheid van een medisch attest, kunnen CLB-artsen 

contact opnemen met de betreffende arts om dit te bespreken. Dit roept echter weerstand op 

bij beide partijen. Dergelijke afspraken zijn een belangrijke basis, maar zijn nog niet 

waterdicht (Vandenbroucke, 2006 en 2007).  

Een heet hangijzer binnen de hulpverlening, is “het beroepsgeheim”. Om een jongere zo 

goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat de betrokken partijen een zo volledig en correct 
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mogelijk beeld hebben over de jongere. Voor informatie-uitwisseling tussen artsen en 

hulpverleners van het CLB kan men zich beroepen op het ‘gedeeld beroepsgeheim’. Dit zorgt 

echter voor heel wat onduidelijkheden en onzekerheden aangezien dit (nog) niet juridisch 

geregeld is (Desmet, 2011). Op deze wijze kan het gebeuren dat noodzakelijke informatie niet 

of te laat bij de juiste personen geraakt.   

 

Departement onderwijs en vorming. Het departement Onderwijs en vorming geeft de 

aanbeveling dat begeleiding uit moet gaan van het subsidiariteitsprincipe. Het departement 

kan, ter ondersteuning van genomen initiatieven door de betrokken school en CLB, een brief 

versturen naar de ouders. Hierin wijzen ze hen nogmaals op de leerplicht en eventuele 

sancties bij het niet naleven ervan. Indien nodig wordt het dossier overgemaakt aan het parket. 

Om de spijbelproblematiek aan te pakken, richten ze zich voornamelijk op drie actiepunten: 

het organiseren van de controle op het regelmatig schoolbezoek, het verzamelen van en het 

rapporteren over gegevens inzake regelmatig schoolbezoek en de samenwerking met andere 

beleidsniveaus en –domeinen (Bex, et al., 2010). 

 

In 2006 is het spijbelactieplan ontwikkeld. Via 12 acties (zie tabel 5) wil men de bron van 

het spijbelen aanpakken. Centraal staat de ontwikkeling van een positief schoolklimaat en het 

opbouwen van een goed contact met de leerling en zijn ouders (Bex et al., 2010). Het 

spijbelactieplan (2006) vertrekt vanuit twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste: “Een 

beleid rond afwezigheden moet rekening houden met de volledige context van een 

spijbelprobleem en zo ‘symptoombestrijding’ vermijden. Acties moeten zich dan ook richten 

op alle betrokken actoren.” (p. 67). Ouders worden hierbij erkend in hun rol van eerste 

opvoeders. Ten tweede: “Om het leerrecht van jongeren te waarborgen is een integraal beleid 

nodig, met aandacht voor sensibilisering, preventie, begeleiding als sanctionering.” (p. 68). 

Sensibiliseren is het vergroten van de bewustwording dat regelmatige aanwezigheid op school 

bepalend is voor de schoolloopbaan, kwalificaties en kansen op de arbeidsmarkt. De 

‘begeleiding’ gaat uit van een ‘drielijnen-model + 1’. Begeleiding op de eerste lijn gebeurt 

door de leerkrachten. Op de tweede lijn bevinden zich de leerlingbegeleiders van school en 

het CLB. Op de derde lijn vinden we de externe diensten terug. Soms spreekt men over een 

nulde lijn, wat betrekking heeft op acties tussen leerlingen onderling. ‘Sanctionering’ verwijst 

naar gerechtelijke, gedwongen hulpverlening die pas aangewend wordt indien vrijwillige en 

verplichte hulp niet werken of indien de jongere en zijn ouders er geen gebruik van willen 

maken (Spijbelactieplan, 2006). 
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Tabel 5 

Overzicht van de 12 acties van het spijbelactieplan (2006)  

Actie Omschrijving 

Actie 1 Gerichte informatiecampagnes over spijbelen 

Actie 2 Betere registratie afwezigheden door school 

Actie 3 Ondersteunen van een positief schoolklimaat 

Actie 4 Duidelijke afspraken tussen school en CLB 

Actie 5 Leerlingen en ouders nauw betrekken bij opvolging leerplicht 

Actie 6 Doelgroepenbeleid voor kleuters, deeltijds leerplichtigen en kinderen in 

residentiële hulpverlening  

Actie 7 Heldere afspraken met artsen over medische attesten 

Actie 8 Sterkere samenwerking Onderwijs en Welzijn/Gezondheid 

Actie 9 Projecten op maat bij ernstige problemen 

Actie 10 Streng als het moet: van gedwongen hulp tot sanctionering 

Actie 11 Stedelijk/gemeentelijk beleid rond controle inschrijvingen en opvolging 

spijbelen 

Actie 12 Totale en snelle controle op leerplicht 

Bron: Spijbelactieplan (2006) 

 

Sancties. Een maatregel die de laatste maanden aan aandacht wint, is het overtuigen van 

problematische spijbelaars om naar school te gaan via een financiële impuls. Ouders van 

leerlingen die twee schooljaren op rij gedurende 30 halve dagen of meer afwezig zijn, moeten 

de schooltoelage terugbetalen (Belga, 2011). Uit een review van Gandy en Schultz (2007) 

blijkt dat financiële sancties niet bijdragen tot meer aanwezigheid op school.  

 

Een integraal viersporenbeleid op maat van de lokale situatie. Ondersteuning van 

spijbelaars moet er een zijn van ‘ondersteuning op maat’ op twee niveaus: ‘ondersteuning op 

maat van de spijbelende jongere’ en ‘ondersteuning op maat van de lokale situatie’. 

Afhankelijk van de lokale context moet er rekening gehouden worden met specifieke 

problemen binnen dat gebied. Daarom pleit de Vereniging voor Vlaamse Steden en 

Gemeenten (2010) voor een integraal viersporen spijbelbeleid op maat van de lokale situatie.  

Spoor 1, monitoring van het spijbelen, hecht belang aan een correcte registratie door de 

school. Bij vermoeden van een ongewettigde afwezigheid worden de ouders gecontacteerd 

om zo vanaf het begin de vinger op de wonde te leggen. Om te vermijden dat leerlingen door 

de mazen van het net glippen door steeds van school en onderwijsnet te veranderen, pleit men 

voor registratie en opvolging door één Centraal MeldPunt (CMP). 
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Spoor 2, structurele preventie door scholen en CLB’s, brengt de essentiële rol van de 

school en de leerkrachten naar voor. De houding van leerkrachten heeft een grote invloed op 

zowel de schoolperspectieven als de motivatie van leerlingen. Een goede verstandhouding 

tussen leerkracht en leerling zorgt voor positieve schoolervaringen wat op zijn beurt zorgt 

voor minder probleemgedrag van leerlingen. Ook het school- en klasklimaat spelen een niet te 

onderschatten rol. Gezagsvolle scholen met duidelijke regels en eisen maar met aandacht voor 

de behoeften van leerlingen zijn het meest effectief.  

Spoor 3: begeleiding van de individuele spijbelaar. Indien leerlingen spijbelen is het in 

eerste instantie de leerlingbegeleider van de school die de ondersteuning opneemt en in 

tweede instantie het CLB. Het is belangrijk dat alle partijen rond de tafel zitten en samen op 

zoek gaan naar eventuele problemen en oplossingen voor die bepaalde jongere. Indien een 

jongere door de politie betrapt wordt, volgt er een intakegesprek. Daarbij is er aandacht voor 

het spijbelen, eventuele pestproblemen en/of als misdrijf omschreven feiten. Indien de jongere 

geregistreerd staat als een spijbelaar, wordt een spijbelcontract opgesteld. Houdt men zich niet 

aan de afspraken, dan wordt er een PV opgesteld en gaat het dossier naar de jeugdrechter. 

Indien er dan geen beterschap is, zullen doelgroepspecifieke initiatieven, zoals time-

outprojecten, opgestart worden.  

Spoor 4: integrale aanpak en structurele ondersteuning door gemeenten. Het lokale bestuur 

is het best geplaatst om een integrale aanpak van de spijbelproblematiek vorm te geven. Er 

kunnen werkbare afspraken ontwikkeld worden die na verloop van tijd kunnen uitgroeien tot 

een beleid. Het rond de tafel krijgen van verschillende partners en het coördineren van het 

beleid is essentieel. Mogelijke partners zijn: scholen, CLB’s, LOP, CLB-artsen, lokale politie 

en parket en schepenen en medewerkers van diensten voor onderwijs en welzijn. Afhankelijk 

van de lokale problemen worden verschillende externe partners eveneens betrokken. Lokale 

besturen kunnen begeleidingsmogelijkheden organiseren en/of financieren. Voorbeelden zijn; 

time-outprojecten, rondetafelgesprekken, Jo-jo’s (Jongeren voor Jongeren) (Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten, 2010). 
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Onderzoeksdesign 

Deelnemers 

Dit onderzoek beperkt zich tot leerlingen uit het Gentse secundair onderwijs. Het betreft 

scholen afkomstig uit de gemeenten met volgend postnummer: 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 

9041, 9042, 9050, 9051 of 9052. Enkel scholen uit het regulier voltijds secundair en het 

deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) zijn in het onderzoek betrokken. Om een 

betrouwbaar beeld te hebben, zijn scholen uit verschillende netten (het vrije, stedelijke en 

gemeenschapsnet) en alle onderwijsvormen betrokken. De afname van de enquêtes beperkt 

zich tot leerlingen van het tweede jaar van elke graad. Ideaal wordt er van elke groep twee 

klassen bevraagd, wat neerkomt op leerlingen uit 64 klassen (zie tabel 6). 

 

Tabel 6 

Overzicht optimale verdeling klassen 

  Vrije Net Gemeenschapsnet Stedelijke Net  

1
ste

 Graad A-Stroom 2 2 2 6 

B-Stroom 

 

2 2 2 6 

2
e
 Graad ASO 2 2 2 6 

BSO 2 2 2 6 

KSO 2 2 2 6 

TSO 

 

2 2 2 6 

3
de

 Graad ASO 2 2 2 6 

BSO 2 2 2 6 

KSO 2 2 2 6 

TSO 2 2 2 6 

DBSO  2 / 2/ 4 

  22 20 22 64 

 

Om de medewerking van de scholen aan het onderzoek te bekomen, is samenwerking 

gezocht met ’t Steunpunt leerrecht- en leerplichtbegeleiding (’t Steunpunt). Uit gesprekken 

bleek dat zij een gelijkaardig onderzoek aan het voorbereiden waren. Op hun aanraden zijn 

niet de individuele scholen aangeschreven, maar is de medewerking gevraagd van de 

scholengemeenschappen. Tijdens een overleg in januari 2012 tussen leden van ’t Steunpunt en 
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de scholengemeenschappen, is het opzet van het onderzoek verduidelijkt en een voorlopige 

versie van de enquête besproken. De stuurgroepleden werd gevraagd om feedback te geven op 

deze versie en of ze bereid waren om de scholen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, warm te 

maken voor deelname aan het onderzoek. In ruil is terugkoppeling van de resultaten beloofd. 

Feedback is er gekomen maar men ging niet in op de vraag naar medewerking. De 

complexiteit van de enquête werd aangegeven als voornaamste reden. Op aanraden van ’t 

Steunpunt is er gewacht met het individueel aanschrijven van scholen. Ze waren ervan 

overtuigd dat de medewerking van de scholengemeenschappen er zou komen na aanpassing 

van de enquête. Tijdens een stuurgroep in maart 2012 werd de definitieve versie van de 

enquête aan de leden voorgelegd en de vraag tot medewerking hernieuwd. De 

scholengemeenschappen gingen ook nu niet in op de vraag tot samenwerking omdat ze van 

mening waren dat de enquête te sterk afweek van het onderzoek dat ’t Steunpunt 

oorspronkelijk zou uitvoeren. 

Uiteindelijk zijn 49 scholen (7 van het gemeenschapsonderwijs, 3 van het provinciale net, 

11 van het stedelijke net, 26 van het vrije net en 2 niet-netgebonden scholen) via mail en/of 

telefonisch gecontacteerd. Het merendeel van de scholen wenste niet mee te werken aan het 

onderzoek. De overbevraging van scholen om mee te werken aan dergelijke onderzoeken 

werd opgegeven als voornaamste reden.  

Zeven scholen hebben meegewerkt aan het onderzoek, waarbij 394 leerlingen bevraagd 

zijn. De leerlingen kwamen uit twee scholen van het gemeenschapsonderwijs (n = 152; 

38,6%), twee scholen van het stedelijk onderwijs (n = 57; 14,5%) en drie scholen van het vrij 

gesubsidieerd onderwijs (n = 185; 46.9%). Deze leerlingen zijn verspreid over de vier 

onderwijsvormen ASO, BSO, TSO en DBSO met respectievelijk 152 (38,6%), 54 (13,7%), 98 

(25,1%) en 90 (22,6%) leerlingen. Voor het 2
de

 jaar secundair onderwijs gaat het over 101 

leerlingen (25,6%) verspreid over 5 klassen, voor het 4
de

 jaar 121 leerlingen (30,7%) uit 9 

klassen en 82 leerlingen (20,8%) komen uit het 6
de

 jaar verspreid over 6 klassen. De overige 

90 leerlingen zitten in het DBSO. De leeftijd varieert van 13 tot en met 21 jaar (M = 16,08, 

SD = 1,95) waarvan 34 leerlingen (8,6%) ouder zijn dan 18 jaar. Er hebben meer meisjes (202 

of 51,3%) dan jongens (183 of 46,4%) deelgenomen. Van de 394 leerlingen hebben er 144 

(36,6%) dit jaar gespijbeld waarvan 87 (22,1%) minder dan 5 keer, 40 (10,2%) tussen de 5 en 

15 keer en 17 leerlingen (4,3%) spijbelden meer dan 15 keer. De percentages zijn berekend op 

basis van het totaal aantal participanten (n = 394). Eventueel ontbrekende percentages 

betreffen ‘missings’. Voor een volledig overzicht van de karakteristieken van de bevraagde 

leerlingen, zie tabel 7.   
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Tabel 7 

Karakteristieken van de bevraagde leerlingen 

Variabele Frequentie Procent Cumulatief procent 

Schoolnet    

     Gemeenschapsonderwijs 152 38.6 38.6 

     Stedelijk onderwijs 57 14.5 53.1 

     Vrij gesubsidieerd  

     onderwijs 

185 46.9 100 

Onderwijsvorm    

     ASO 152 38.6 38.6 

     BSO 54 13.7 52.3 

     TSO 98 25.1 77.4 

     DBSO 90 22.6 100 

Leerjaar    

     2
de

 jaar 1
ste

 graad 101 25.6 25.6 

     2
de

 jaar 2
de

 graad 121 30.7 56.3 

     2
de

 jaar 3
de

 graad 82 20.8 77.1 

     DBSO 90 22.9 100 

Leeftijd    

     13 54 13.7 13.7 

     14 43 10.9 24.6 

     15 47 11.9 36.5 

     16 70 17.8 54.3 

     17 75 19.0 73.3 

     18 65 16.5 89.8 

     19 20 5.1 94.9 

     20 10 2.6 97.5 

     21 4 1.0 98.5 

     Missing 6 1.5 100 

Geslacht    

     Man 183 46.4 46.4 

     Vrouw 202 51.3 97.7 

     Missing 9 2.3 100 

Totaal 394 100 100 
Noot: De percentages zijn berekend op basis van het totaal aantal participanten (n = 394). 

Vragenlijst 

Deze masterproef wil een antwoord formuleren op volgende onderzoeksvragen. (1)Wat 

zegt de literatuur over spijbelen en is er eensgezindheid betreffende de conceptualisering? (2) 

Wat zijn de oorzaken van spijbelen? (3) Welke kenmerken van hulpverlening zijn volgens de 

literatuur ondersteunend voor spijbelaars en worden deze ook zo ervaren door de spijbelaars 

zelf? Op basis van de literatuurstudie zijn twee theoretische modellen (cf. fig. 5 en fig. 6) 

opgesteld waarop de vragen van de enquête gebaseerd zijn. De eerste versie van de enquête 

werd doorgestuurd naar ’t Steunpunt en leden van de stuurgroep. Na de gekregen feedback 

werd deze aangepast. De vernieuwde versie werd getest in drie klassen van het DBSO. Op 

basis van observatie en feedback van de leerlingen zijn nieuwe aanpassingen doorgevoerd. 
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Vervolgens is samen met ’t Steunpunt en het Departement Strategie & Coördinatie - Stad 

Gent de laatste hand gelegd aan de vragenlijst. 

De vragenlijst bevat 100 vragen verdeeld over vijf onderdelen. Het onderdeel 

‘achtergrondgegevens’ bevraagt enkele karakteristieken van de leerlingen en hun context 

waarbij anonimiteit gewaarborgd is. Aan de hand van gesloten vragen gaat het onderdeel 

‘spijbelen’ na hoe vaak iemand spijbelt en wanneer ze de eerste keer spijbelden. Het 

onderdeel ‘redenen van spijbelen’ peilt aan de hand van open vragen naar redenen om wel en 

niet te spijbelen en wat jongeren doen als ze spijbelen. Via een Likertschaal wordt bevraagd 

welke van de mogelijke redenen jongeren ervaren. Het onderdeel ‘aanpak van spijbelen’ 

onderscheidt ‘objectieve’ vragen, die nagaan of ondersteuningsmaatregelen wel/niet aanwezig 

zijn, van ‘subjectieve’ vragen, die nagaan wat volgens leerlingen een meerwaarde heeft voor 

hulp aan spijbelaars. In het luik ‘jouw mening over spijbelen en spijbelaars’ geven jongeren 

hun mening over mogelijke consequenties van spijbelen. Het invullen van de enquête neemt 

20 minuten in beslag. 

 

Betrouwbaarheid. Het betreft een nieuwe enquête gebaseerd op een uitgebreide 

literatuurstudie en zelf opgestelde theoretische modellen. De betrouwbaarheid is bepaald door 

Cronbach alfa (α) van verschillende factoren te berekenen. Voor het eerste luik ‘redenen van 

spijbelen’ zijn drie factoren gevonden. ‘Motivatie: belang dat gehecht wordt aan school’: α = 

.79 (5 items). ‘Perceptie over de kwaliteit van de school’: α = .70 (4 items). ‘Persoonlijke 

opvattingen over spijbelen’: α = .64 (4 items). Voor het tweede luik ‘aanpak van spijbelen’ 

zijn twee factoren gevonden. ‘Spijbelgerelateerde samenwerking’: α = .62 (3 items). ‘Positief 

schoolklimaat’: α = .64 (vijf items).  
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Validiteit.  

Inhoudsvaliditeit. De vragen van de enquête zijn gebaseerd op een uitgebreide 

literatuurstudie waarin verschillende situaties, onderzoeken en benaderingswijzen zijn 

gebundeld. Op basis hiervan blijkt dat spijbelen een actie is die beïnvloed wordt door vier 

domeinen: individu, gezin, school, samenleving. De eerste drie zijn in de vragenlijst ruim 

aanwezig, het laatste is zeer beperkt aanwezig. De enquête is voorgelegd aan, besproken met 

en goedgekeurd door verschillende experten, zoals leden van ’t Steunpunt, het Departement 

Strategie & Coördinatie - Stad Gent, het CLB, de schoolgemeenschappen en leerkrachten. De 

enquête beschikt over voldoende inhoudsvaliditeit.  

 

Constructvaliditeit. De constructvaliditeit van de enquête is bepaald door per subschaal 

een exploratieve factoranalyse uit te voeren. De factor ‘motivatie: belang dat aan school 

gehecht wordt’ scoort significant op de Bartlett-test of Sphericity (p < .001) en heeft een 

KMO- waarde van .77. De totaal verklaarde variantie van deze factor is 54.84%. De factor 

‘persoonlijke opvattingen’ scoort significant op de Bartlett-test of Sphericity (p < .001) en de 

KMO waarde ligt net onder de grens met een waarde .66. De totaal verklaarde variantie is 

48.53%. De factor ‘perceptie over de kwaliteit van de school’ heeft een goede score op zowel 

de Bartlett-test of Sphericity en de KMO (resp. p < .001 en KMO = .732). De totaal 

verklaarde variantie bedraagt 53.30%. De factor ‘spijbelgerelateerd samenwerken’ heeft een 

significante score op de Bartlett-test of Sphericity (p < .001), scoort .63 op KMO en heeft een 

totaal verklaarde variantie van 57.10%. De factor ‘positief schoolklimaat’ haalt een goede 

score op zowel de Bartlett-test of Sphericity (p < .001) en de KMO (= .733). De totaal 

verklaarde variantie van de factor bedraagt 41.73%. 
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Tabel 8 

Gevonden factoren met hun item, betrouwbaarheid en factorladingen 

Factor Cronbach 

α 

Totaal verklaarde 

variantie (%) 

M SD 

      Items Factorlading 

Motivatie: belang dat gehecht wordt 

aan school 

.79 54.84 3.66 .82 

      Lessen interesseren mij  .77 3.19 1.10 

      School is belangrijk voor later  .77 4.16 1.04 

      Belang school om bij te leren  .77 3.68 1.11 

      Gemotiveerd voor school en 

      diploma 

 .77 3.73 1.15 

      Ik doe de richting graag  .62 3.59 1.18 

Persoonlijke opvattingen over 

spijbelen 

.64 48.53 2.92 .95 

      Spijbelen moet kunnen .81 2.59 1.44 

      Te laat komen moet kunnen .72 3.49 1.31 

      Spijbelen geen nadelige gevolgen .65 2.18 1.25 

      Afwezig door reis is geen spijbelen .58 3.45 1.50 

Perceptie over de kwaliteit van het 

onderwijs, de school 

.70 53.30 3.32 .80 

      Leerkrachten geven goed les  .81 3.23 1.00 

      Respect voor leerkrachten  .76 3.47 1.08 

      Ik volg op een goede school les  .70 3.68 1.10 

      Uitleg over nut lessen  .63 2.89 1.23 

Spijbelgerelateerde samenwerking  .62 57.10 3.05 .87 

      Werken met mentor  .80 3.11 1.21 

      Samen zoeken naar oplossing  .75 3.26 1.38 

      Spijbelaars met elkaar laten praten  .72 2.83 1.22 

Positief schoolklimaat .64 41.73 2.96 .77 

      Op ons gemak tijdens les  .71 3.14 1.05 

      Leuke activiteiten tijdens pauze  .70 2.40 1.27 

      Positieve bekrachtiging aanwezig  .68 3.42 1.20 

      Positieve feedback op 

      aanwezigheid spijbelaar 

 .57 2.83 1.29 

      Weten bij wie je terecht kan  .55 3.85 1.25 

Procedure 

Na het individueel contacteren van scholen, zijn de geïnteresseerde scholen nogmaals 

gecontacteerd om praktische afspraken te maken over de datum van afname en de (gewenste) 

aanwezigheid van de onderzoeker. In scholen waar de onderzoeker aanwezig was, is voor de 

afname extra uitleg gegeven aan de leerlingen. Bij het ophalen van de enquête werd er 

gecontroleerd of er geen bladzijde was overgeslagen en dat alle achtergrondgegevens 

ingevuld waren. Deze extra ondersteuning kon niet geboden worden in scholen die de enquête 

afnamen tijdens de studie. De uitleg die de onderzoeker mondeling gaf, stond ook op het 

eerste blad van de enquête zodat alle participanten over dezelfde informatie beschikten.  
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Statistische Analyse 

De masterproef legt de focus op de redenen van spijbelen en de aanpak ervan. Voor 

‘redenen van spijbelen’ wordt nagegaan wat de invloed is van verschillende predictoren op de 

afhankelijke variabele ‘dit jaar gespijbeld’. De afhankelijke variabele is een dichotome 

variabele waarbij 0 = niet gespijbeld en 1 = gespijbeld. Voor de statistische verwerking wordt 

gebruik gemaakt van logistische regressie. De statische variabelen die een invloed kunnen 

hebben en die categorisch zijn, worden geanalyseerd met behulp van kruistabellen en de chi-

kwadraat test om significante verschillen te bepalen. Voor de ‘aanpak van spijbelen’ worden 

de antwoorden van spijbelende leerlingen vergeleken met deze van niet-spijbelende 

leerlingen. De ongepaarde Student’s t-test wordt gebruikt om de gemiddelden van beide 

groepen te vergelijken. Een gemiddelde score van 2.5 komt overeen met een neutrale 

houding, bij een hoger gemiddelde zijn de leerlingen (eerder) akkoord met de stelling terwijl 

een lager gemiddelde aangeeft dat ze (eerder) niet akkoord zijn met de stelling.  
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Resultaten 

Redenen van Spijbelen 

Voor een overzicht van de descriptieve resultaten van de gegeven antwoorden voor het 

onderdeel ‘redenen van spijbelen’ zie tabel 9. 

Tabel 9 

Descriptieve resultaten per variabele 

Niveau Redenen spijbelen M(SD) 

      Variabele Spijb Niet-Spijb Alg 

Leerlinggerelateerd    

     Op of rond school druggebruik 1.93 (1.37) 1.26 (.79) 1.51 (1.09) 

     Tijdens schooluren werken 1.80 (1.41) 1.29 (.88) 1.48 (1.13)  

     Vals doktersbriefje 2.89 (1.71) 2.09 (1.48) 2.39 (1.61) 

     Faalangst voor toets/examen 2.37 (1.39) 2.86 (1.32) 2.68 (1.37) 

     Tijdens school huishouden doen 1.93 (1.28) 2.02 (1.36) 1.98 (1.33) 

     Vrienden op school 4.10 (1.02) 4.13 (.96) 4.12 (.98) 

     Moeite met leren en slagen 2.60 (1.23) 2.41 (1.17) 2.48 (1.23) 

     Motivatie: belang dat aan onderwijs gehecht 

     wordt 
3.42 (.90) 3.79 (.75) 3.66 (.82) 

     Persoonlijke opvattingen over spijbelen 3.44 (.89) 2.62 (.86) 2.92 (.95) 

Gezinsgerelateerd    

     Helpen ouders bij huiswerk? 3.01 (1.50) 3.67 (1.34) 3.45 (1.42) 

     Vaak ruzie thuis 2.40 (1.35) 2.00 (1.26) 2.15 (1.31) 

     Invloed scheiding op spijbelen 2.02 (1.26) 1.98 (1.29) 2.00 (1.27) 

     Armoede gezin 1.74 (1.22) 1.43 (.97) 1.55 (1.07) 

Schoolgerelateerd    

     Veilig in klas/school? 4.03 (1.12) 4.15 (.93) 4.11 (1.01) 

     Leerkrachten denken dat ik ga buizen 2.58 (1.34) 2.31 (1.21) 2.41 (1.26) 

     Gepest op school? 1.53 (1.17) 1.38 (.89) 1.44 (1.00) 

     Kunnen praten over je problemen met iemand 2.52 (1.50) 2.81 (1.51) 2.69 (1.51) 

     Weinig geweld op school 3.85 (1.76) 3.48 (1.16) 3.61 (1.18) 

     Opvatting kwaliteit onderwijs 3.12 (.90) 3.43 (.72) 3.32 (.80) 

Samenlevingsgerelateerd    

     Jongeren in buurt spijbelen 2.74 (1.42) 2.18 (1.23) 2.39 (1.33) 
Noot: Spijb = spijbelaars; niet-spijb = niet-spijbelaars; Alg = algemene resultaten 

Op basis van ons theoretisch model voor het beschrijven en verklaren van spijbelgedrag 

hebben vier niveaus een invloed op het al dan niet spijbelen van jongeren. Deze niveaus 

beïnvloeden elkaar eveneens. De uitgevoerde logistische regressie op het eerste niveau, dat 

van de leerling-gerelateerde variabelen, analyseert de resultaten van 353 leerlingen (89.6%) 

op zeven items. Dit model past significant beter bij de data dan het nulmodel (λ² = 125.44; df 

= 7; p < .001) en voorspelt 41% van de variantie in de afhankelijke variabele (Nagelkerke R² 

= 0.41). De variabelen leeftijd (Wald = 23.62, p < .001), druggebruik op of rond school (Wald 

= 12.50, p < .001), angst voor het maken van toetsen (Wald = 5.16, p < 0.05), persoonlijke 

opvattingen over spijbelen (Wald = 35.05, p < 0.001) en moeilijkheden met leren en slagen 
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(Wald = 6.62, p < .01) hebben een significante invloed. Enkel de variabele ‘angst voor het 

maken van toetsen’ doet de odds op spijbelen dalen (Exp(B) = .78). Bij de andere variabelen 

neemt de odds op spijbelen toe met respectievelijk factor 1.45, factor 1.56, factor 2.69 en 

factor 1.36. De variabelen ‘motivatie: belang dat aan onderwijs gehecht wordt’ (Wald = .22, p 

= .65) en het hebben van voldoende vrienden op school (Wald = .64, p = .42) hebben geen 

significante invloed.  

Voor het niveau van de gezinsgerelateerde variabelen zijn drie items van 322 leerlingen 

(81.7%) onderzocht. Het model past significant beter bij de data (λ2² = 21.26; p < .001; 

Nagelkerke R² = .09). De variabele ‘hulp bij huiswerk’ is significant met Wald = 8.55 en een 

p-waarde < .01 en doet de kans op spijbelen dalen met factor .77. Regelmatig ervaren van 

ruzie in het gezin heeft geen significante invloed (Wald = 3.27, p = 0.07) terwijl armoede in 

het gezin borderline missed significant is met een p-waarde van .054 (Wald = 3.75).  

Het derde niveau heeft betrekking op schoolgerelateerde variabelen. Antwoorden van 373 

leerlingen (94.7%) op vijf items zijn geanalyseerd (λ² = 27.27, df = 5; p< .001; Nagelkerke R² 

= .41). Enkel geweld op school (Wald = 11.10, p < .05) en de opvatting over de kwaliteit van 

de school (Wald = 11.27, p < .05) zijn significant. De eerste doet de odds op spijbelen met 

40% stijgen terwijl de tweede de odds doet dalen met factor .59. De andere variabelen, veilig 

voelen op school, leerkrachten die lage verwachtingen hebben en gepest worden op school, 

zijn niet significant (resp Wald = 0.09, p = .76; Wald = 1.35, p = .25; Wald = .12, p = .29). 

Voor het laatste niveau, dat van de samenlevingsgerelateerde variabelen, werd er slechts 

één variabele in het model opgenomen (λ² = 15.88; df = 1; p< .001; Nagelkerke R² = .06). 

Deze variabele ‘jongeren uit omgeving spijbelen’ heeft een significante, positieve invloed op 

spijbelen (Wald = 15.40; p<.001; Exp(B) = 1.38).  

 

Vervolgens zijn de significante variabelen uit de subniveaus in één model geplaatst 

omwille van de wisselwerking tussen de niveaus. Dit model past beter bij de data dan het 

nulmodel (λ² = 118.62, df = 9; p< .001) en voorspelt 46.5% van de variantie in de afhankelijke 

variabele (Nagelkerke R² = .465). Vijf variabelen hebben een significante invloed waarvan er 

slechts één, namelijk ervaren van angst tijdens het maken van toetsen en examens, de odds op 

spijbelen doet afnemen (Wald = 6.37; p < .05; exp(B) = .73). De overige vier variabelen doen 

de odds op spijbelen toenemen: leeftijd (Wald = 15.35; p < .001; exp(B) = 1.41), druggebruik 

op of rond school (Wald = 5.93; p < .05; exp(B) = 1.40), persoonlijke opvattingen over 

spijbelen (Wald = 29.47; p < .001; exp(B) = 3.30), en geweld op school (Wald = 6.21, p < .05, 

exp(B) = 1.46).  



 

 

Tabel 10 

Beïnvloedende variabelen op het al dan niet spijbelen van leerlingen 

 Modeltest  Variabelentest 

Per niveau 
Odds ratio 

Variabelentest 

3 niveaus samen 
Odds ratio 

Niveau λ² Items Wald Exp(B) Wald Exp(B) 

Individueel 125.44*** Leeftijd 23.62*** 1.45 15.35*** 1.41 

  Druggebruik op of rond school 12.50*** 1.56 5.93* 1.40 

 
 

Motivatie: belang dat aan onderwijs 

gehecht wordt 
.21 .92   

  Persoonlijke opvatting over spijbelen 35.05*** 2.69 29.47*** 3.31 

 
 

Moeilijkheden bij leren en slagen 

voor toetsen 
6.62** 1.36 2.10 1.23 

 
 

Ervaren van angst tijdens toetsen en 

examens 
5.16* .78 6.37* .73 

  Voldoende vrienden op school .64 1.12   

Gezin 21.26*** Ouders helpen bij huiswerk 8.55* .77 1.36 .88 

  Vaak ruzie in het gezin 3.27 1.19   

  Armoede  3.70 1.25   

School 27.27*** Weinig geweld op school 11.10* 1.40 6.21* 1.46 

 
 

Opvatting over kwaliteit van het 

onderwijs 
11.27* .59 .23 .89 

  Veilige voelen op school 0.09 1.04   

 
 

Leerkrachten hebben lage 

verwachtingen 
1.35 1.11   

  Pestgedrag 0.12 1.13   

Samenleving 15.88*** Jongeren uit omgeving spijbelen 15.40*** 1.38 .04 .80 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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Er hebben 141 leerlingen (36.6%) dit jaar minimaal één keer gespijbeld. Op basis van de 

Chi-kwadraat test blijkt dat er meer jongens spijbelen dan meisjes (λ² = 6.44, df = 1, p < 0.01). 

Bij een daling van het onderwijsniveau neemt het procentueel aantal spijbelaars toe. Er is 

geen verschil gevonden tussen het aantal spijbelaars in het ASO en TSO en tussen het aantal 

spijbelaars in het TSO en BSO (resp. λ² = 1.48, df = 1, p = .12; λ² = .89, df = 1, p = .17). Er is 

wel een significant verschil tussen het aantal spijbelaars in het ASO en BSO (λ² = 4.17, df = 1, 

p < .025), het ASO en DBSO (λ² = 33.38, df = 1, p < .001), het TSO en DBSO (λ² = 17.55, df 

= 1, p < .001) en het BSO en DBSO (λ² = 7.08, df = 1, p < .01). Daarnaast is er geen 

significant verschil gevonden tussen het aantal spijbelaars binnen de groep jongeren van wie 

de ouders nog samenwonen en het aantal spijbelaars binnen de groep van wie de ouders niet 

meer samenwonen (λ² = .40, df = 1, p = .27). Spijbelende leerlingen wiens ouders gescheiden 

zijn, werd gevraagd of de scheiding een invloed had op hun spijbelen. De meerderheid (n = 

50; 73.5%) was niet akkoord met deze stelling tegenover 11 leerlingen (16.2%) die neutraal 

waren en 7 leerlingen (10.3%) die ermee akkoord waren. Het hebben van een spijbelende 

broer of zus in het secundair onderwijs, heeft een invloed op het eigen spijbelgedrag. Het 

aantal jongeren met een spijbelende broer of zus in het secundair en die zelf spijbelen, ligt 

significant hoger dan het aantal spijbelaars uit de groep jongeren waarvan hun broer of zus 

niet spijbelt in het secundair (λ² = 15.90, df = 1, p < .001). De invloed van de nationaliteit 

blijkt uit het feit dat het aantal Belgische jongeren dat spijbelt significant lager ligt dan het 

aantal allochtone spijbelaars (λ² = 6.41, df = 1, p < .025). Hetzelfde geldt voor leerlingen 

waarvan de moeder van allochtone afkomst is. Deze leerlingen spijbelen meer dan wanneer de 

moeder de Belgische nationaliteit heeft (λ² = 8.70, df = 1; p < .01). 
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Tabel 11 

Vergelijking aantal spijbelaars binnen bepaalde groepen 

Variabele Vergelijking spijbelaars  percentage spijbelaars 

binnen de groep 

statistiek 

Geslacht Jongens > meisjes 43.2 vs 30.7 6.439** 

Onderwijsniveau ASO < TSO 24.3 vs 31.1 1.48 

 ASO < BSO 24.3 vs 38.9 4.17* 

 ASO < DBSO 24.3 vs 61.8 33.38*** 

 BSO > TSO 38.9 vs 31.1 .89 

 BSO < DBSO 38.9 vs 61.8  7.08** 

 TSO < DBSO 31.1 vs 61.8 17.55*** 

Samenwonen ouders Samenwonen < niet 

samenwonen 

34.1 vs 37.6 .40 

Jaar overgedaan Jaar overgedaan > geen 

jaar overgedaan 

50.8 vs 23.0 31.85*** 

Spijbelende broer of 

zus in het secundair 

Broer/zus spijbelt > 

broer/zus spijbelt niet 

61.9 vs 27.5 15.90*** 

Nationaliteit leerling Belg < vreemde origine 33.7 vs 50.0 6.41* 

Nationaliteit moeder Belg < vreemde origine 33.2 vs 49.0 8.70 ** 
Noot: Het procentuele aantal spijbelaars binnen groep A wordt vergeleken met het procentueel aantal spijbelaars 

binnen groep B. Er is eenzijdig getoetst. 

*p<.025; **p<.01; ***p<.001. 

Aanpak van Spijbelen 

De perceptie van spijbelaars over het nut van de factor ‘spijbelgerelateerd samenwerken’ 

verschilt significant van deze van niet-spijbelaars ( t(367) = 8.05, p < .001). Spijbelaars zijn 

neutraal terwijl niet-spijbelaars dit een meerwaarde vinden. Op het gebied van sensibilisering 

zijn beide groepen het eens over de weinige uitleg die ze krijgen over spijbelen ( t(384) = -

.33, p = .75). Over de onderwijskwaliteit erkennen beide groepen het belang dat spijbelende 

jongeren geholpen worden om de opgelopen achterstand in te halen ( t(385) = -.83, p = .41). 

Hun mening verschilt over de mogelijkheid tot remediëring die er op school is (t(370) = 4.36, 

p < .001). Voor het item aandacht voor de actualiteit geven spijbelaars een significant lagere 

score dan niet-spijbelaars ( t(378) = 3.18, p < .01). De ervaring die spijbelaars en niet-

spijbelaars hebben over het schoolklimaat blijkt significant te verschillen (t(217) = 2.08, p < 

.05), waarbij de spijbelaars dit als minder goed ervaren. Op het vlak van niet-

spijbelgerelateerde leerlingbegeleiding vinden beide groepen het belangrijk dat er gepraat kan 

worden in een neutrale kamer, hoewel niet spijbelaars dit belangrijker vinden (t(384)=2.68, p 

< .01). In verband met spijbelgerelateerde aanpak ervaren zowel spijbelaars als niet 

spijbelaars dat de leerlingbegeleiding naast de aandacht voor moeilijkheden op school ook 

voldoende aandacht heeft voor moeilijkheden thuis of op andere gebieden (t(385) = -.90, p = 

.43). Op de vraag of de hulpverlening sneller moet gebeuren dan na 5 dagen (10 halve dagen) 

verschilt de mening significant (t(373) = 4.96, p < .001) waarbij spijbelaars een minder hoge 
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score geven. Als het gaat over de hulpverlening aan spijbelaars, zijn beide groepen van 

mening dat eenzelfde aanpak gebruikt moet worden voor elke spijbelaar (t(371) = .59, p = 

.54). Hun mening verschilt over de meerwaarde van sancties (t(385) = -3.56, p < .001) maar 

niet over het feit dat het toekennen van boetes weinig zal helpen om spijbelgedrag te 

verminderen (t(384) = .64, p = .52).  

 

Tabel 12 

Vergelijking van spijbelaars en niet-spijbelaars op vlak van subjectieve en objectieve vragen die peilen naar de 

perceptie over waardevolle bijdragen aan spijbelen 

 Niet-Spijb  Spijb  Statistiek  

Subjectieve variabele MNS(SD) MS(SD) t 

Straf geen goede aanpak 2.67(1.27) 3.17(1.40) -3.56*** 

Spijbelende leerlingen 

remediëren 

3.01(1.31) 3.13(1.32) -.83 

Boete betalen helpt 2.35(1.23) 2.26(1.36) .64 

Voordelen praten neutrale kamer 3.60(1.10) 3.28(1.19) 2.68** 

Sneller helpen dan 5 dagen 

wachten 

3.44(1.10) 2.82(1.29) 4.96*** 

Eenzelfde aanpak voor elke 

spijbelaar 

3.14(1.28) 3.05(1.45) .59 

Spijbelgerelateerd samenwerken 3.32(.76) 2.60(.87) 8.05*** 

Objectieve variabele MNS(SD) MS(SD) t 

Aandacht voor actualiteit 3.27(.97) 2.92(1.15) 3.18** 

CLB heeft aandacht voor 

moeilijkheden buiten school 

 3.40(1.37) 3.20(1.38) .90 

Uitleg krijgen over spijbelen   2.02(1.12) 2.06(1.26) -.33 

Negatieve commentaar op 

fouten 

3.68(1.09) 3.65(1.33) .22 

Mogelijkheid remediëring  3.67(1.03) 3.12(1.25) 4.36*** 

Positief schoolklimaat  3.07(.80) 2.85(.73) 2.08* 

Noot. Niet-Spijb = niet-spijbelaars dit jaar; Spijb = spijbelaars dit jaar  

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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Discussie 

In Gent neemt het aantal spijbelaars, ondanks verschillende initiatieven, elk jaar toe. Dit 

onderzoek wil een inzicht bekomen in de redenen van spijbelen en de wijze waarop deze 

problematiek binnen het Gentse secundair onderwijs aangepakt kan worden. Hiervoor zijn 

304 leerlingen uit het Gentse reguliere voltijds secundair onderwijs en 90 leerlingen uit het 

Gentse deeltijds beroeps secundair onderwijs bevraagd door middel van een zelf-ontworpen 

enquête. Ten eerste wordt bekeken wat mogelijke redenen van spijbelen zijn. Per niveau is 

nagegaan welke variabelen de kans op spijbelen significant vergroten of verkleinen om 

vervolgens de significante variabelen in één model te plaatsen. Dit om de beïnvloeding tussen 

de niveaus te onderzoeken. Hierbij worden opnieuw de significante variabelen onderscheiden. 

Tenslotte wordt nagegaan welke ondersteunende maatregelen het best aangewend kunnen 

worden. ‘Objectieve’ vragen die nagaan of ondersteuningsmaatregelen wel/niet aanwezig zijn 

worden onderscheiden van ‘subjectieve’ vragen die nagaan wat volgens leerlingen een 

meerwaarde heeft voor hulp aan spijbelaars.  

Beïnvloedende Factoren van Spijbelen 

Op basis van ons theoretisch model voor het beschrijven en verklaren van spijbelgedrag 

hebben vier niveaus een invloed op het al dan niet spijbelen van jongeren. Deze niveaus 

beïnvloeden eveneens elkaar. Hieronder worden deze niveaus verder uitgewerkt. 

 

Leerling-gerelateerde variabelen. Op het eerste niveau hebben vijf variabelen een 

significante invloed op spijbelen. Op gebied van emoties vermindert faalangst, in 

tegenstelling tot bevindingen van Egger et al. (2003) en het spijbelactieplan (2006), de kans 

op spijbelen. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in het antwoord dat veel leerlingen gaven 

op de open vraag ‘wie of wat zorgt ervoor dat je toch naar school gaat als je het niet ziet 

zitten’, namelijk: maken van toetsen en het niet willen inhalen van toetsen. Spijbelen uit angst 

voor toetsen zou zorgen voor nog meer (faal)angst bij het inhalen van deze toetsen, waardoor 

leerlingen er voor kiezen om niet te spijbelen. Van de spijbelende leerlingen gaf slechts 10% 

aan dit te doen uit angst voor schoolse zaken. Een andere mogelijke verklaring is dat de link 

tussen angst en vermijdend gedrag niet lineair is. Een gezond niveau van stress en angst heeft 

een positieve invloed op inzet, engagement en cognitieve prestaties (Chen, Katdara & Lucas, 

2006). Wanneer de stress te hoog wordt, zal dit echter een nefaste invloed hebben op de 

prestaties en aanleiding kunnen geven tot vermijdingsgedrag.  
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De persoonlijke opvattingen van leerlingen over spijbelen (“spijbelen heeft geen nadelige 

gevolgen”) en spijbelgerelateerde aangelegenheden (“te laat komen moet kunnen” en 

“afwezig zijn om op reis te vertrekken is geen spijbelen”) vergroot de kans op spijbelen. Van 

de ondervraagde leerlingen spijbelde 36.6% dit jaar minstens één keer. Dit cijfer ligt in 

werkelijkheid hoger. Tijdens of na de afname gaven leerlingen aan dat “een uur vroeger naar 

huis gaan” of “niet naar school gaan omdat ze andere dingen belangrijker vinden” voor hen 

geen spijbelen is. Bijgevolg hebben ze neen geantwoord op de vraag of ze dit jaar gespijbeld 

hebben. Dit toont nogmaals aan dat leerlingen hun opvattingen over wat wel en niet spijbelen 

is, een invloed uitoefent op het feitelijk spijbelen.  

 

De school legt de oorzaak van spijbelen vaak bij de leerling terwijl de leerling de oorzaak 

bij de school legt. Volgens scholen is gebrek aan motivatie de belangrijkste reden waarom 

leerlingen spijbelen (Bex et al., 2010). Uit dit onderzoek blijkt dat hun ‘motivatie en opvatting 

over het belang van onderwijs’ geen significante invloed heeft op het al dan niet spijbelen. Op 

de open vragen “waarom spijbelen leerlingen” en “wat kan de school doen om spijbelen te 

verminderen”, is veelvuldig geantwoord dat de school saai is en dat lessen minder saai 

moeten worden. De helft van de leerlingen (50.57%) spijbelt om buiten school leukere dingen 

te doen.  

Van de persoonlijke moeilijkheden die jongeren kunnen ervaren, zal de kans op spijbelen 

verhogen naarmate ze meer drugs gebruiken op of rond de school en naarmate ze meer 

moeilijkheden ervaren bij het leren en het slagen voor toetsen. De bevinding van het 

druggebruik is conform het onderzoek van Chou et al., (2006). Zij onderzochten de link 

tussen spijbelen en druggebruik. De prevalentie van illigaal druggebruik bij spijbelaars lag 

significant hoger dan bij niet-spijbelaars.  

De invloed van moeilijkheden bij leren en slagen voor toetsen kan samenhangen met de 

stress die dat met zich meebrengt. Volgens Hallfors (2002) zorgen lage punten voor een 

gebrek aan succeservaringen wat op zijn beurt aanleiding geeft tot verminderde motivatie en 

verlies aan verbondenheid met de school wat spijbelen tot gevolg kan hebben. Hierbij 

aansluitend blijkt dat het oplopen van schoolse achterstand de kans op spijbelen vergroot. De 

helft van de ondervraagde jongeren die zijn blijven zitten, spijbelen. Deze jongeren hebben 

minder succeservaringen, zijn minder gemotiveerd, komen in het watervaleffect terecht, raken 

schoolmoe en gaan spijbelen (Spijbelactieplan, 2006).  

In tegenstelling tot onderzoek van Kearney (2008) maar overeenkomstig met 

registratiegegevens van Vlaanderen (Bex, et al., 2010) en Gent (Steunpunt leerrecht- & 
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leerplichtbegeleiding, 2011) ligt het relatieve aantal spijbelaars binnen de jongensgroep 

(43.2%) significant hoger dan het relatieve aantal spijbelaars binnen de meisjesgroep. 

(30.7%). Eveneens in overeenstemming met voorgaande registratiegegevens is de vaststelling 

dat allochtone leerlingen meer spijbelen dan autochtone leerlingen.  

 

Gezinsgerelateerde variabelen. De betrokkenheid van de ouders (ten aanzien van het 

huiswerk van hun kind) verkleint de kans op spijbelen. Op de hoogte zijn van aan- en 

afwezigheden van hun kind op school valt ook onder ouderlijke betrokkenheid (Kearney, 

2008). Bijna de helft (48.82%) van de spijbelende leerlingen zeggen dat ze spijbelen zonder 

dat de ouders het weten. Het is niet geweten of de school de ouders op de hoogte brengt. Er 

waren 29.85% van de ouders op de hoogte van het spijbelen, maar ze gingen er niet mee 

akkoord, terwijl 21.33% van de ouders op de hoogte was en er mee akkoord gingen. De rol 

van ouders bij het voorkomen dat jongeren spijbelen blijkt uit het feit dat veel leerlingen hun 

ouders opgeven als een reden waarom ze naar school gaan, ook als ze geen zin hebben.  

Gezinnen kunnen geconfronteerd worden met uiteenlopende moeilijkheden. De mate 

waarin er thuis ruzies zijn, oefent geen invloed uit op spijbelen. McShane et al. (2001) stellen 

dat conflicten thuis een belangrijke stressor zijn van spijbelen. Volgens hun onderzoek ervaart 

43% van de spijbelaars conflicten thuis. Vergelijking met dit onderzoek is niet mogelijk 

aangezien niet omschreven is wanneer er van ‘familiale conflicten’ gesproken wordt. Volgens 

verschillende bronnen is ‘scheiding’ een medierende factor voor spijbelen (Goldstein, Little & 

Akin-Little, 2003; Kearney, 2008). In dit onderzoek is er geen verschil gevonden tussen het 

aantal spijbelende jongeren wiens ouders niet meer samenwonen en wiens ouders wel 

samenwonen. Op de vraag of de scheiding van hun ouders volgens hen een mogelijke reden is 

van hun spijbelen, antwoordt 65.4% ontkennend tegenover 14% die bevestigend antwoorden. 

Jongeren met een spijbelende broer of zus in het secundair onderwijs, spijbelen meer dan 

jongeren van wie de broer of zus in het secundair niet spijbelt. Deze bevindingen worden 

bevestigd door onderzoek van Walter et al. (2010). Het hebben van spijbelende broers en 

zussen in het lager onderwijs heeft geen invloed op hun spijbelgedrag. Armoede heeft net 

geen significante invloed op het spijbelen van leerlingen maar speelt toch een niet te 

onderschatten rol. Leerlingen kunnen zich ‘niet thuis voelen op school’ omdat ze bepaalde 

kosten niet kunnen betalen of omdat ze omwille van hun materiaal of kledij uit de toon vallen. 

Gezinnen in armoede hebben vaak een kleiner sociaal netwerk waarop ze kunnen terugvallen 

waardoor de aanwezigheid van leerlingen soms in het gedrang komt (Malcolm et al., 1996; 

Kearney, 2008). De nationaliteit van de moeder hangt ook samen met spijbelen. Indien de 
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moeder van allochtone afkomst is, is de kans groter dat de leerling zal spijbelen. Deze 

bevinding wordt bevestigd door Bex et al. (2010). 

 

Schoolgerelateerde variabelen. Uit dit onderzoek blijkt dat hoe meer de jongeren van 

mening zijn dat er weinig gevochten wordt op school, de kans op spijbelen toeneemt terwijl 

zich veilig voelen op school en gepest worden geen significante invloed hebben. Deze 

bevinding komt niet overeen met onderzoek van Astor et al. (2002). Volgens hen is 

afwezigheid van school omwille van angst, direct verbonden met het feit dat men zelf 

slachtoffer is van geweld terwijl de perceptie over het schoolklimaat en het observeren van 

risicogedrag en geweld op school een indirecte invloed hebben op spijbelen. Dit kan 

eventueel verklaard worden doordat de meeste jongeren vinden dat er weinig geweld is op 

school en dat ze voornamelijk spijbelen uit verveling. Leerlingen die peer pressure ervaren, 

maken veel kans om ook te spijbelen. Bijna de helft van de leerlingen kreeg ooit de vraag om 

mee te spijbelen. Van deze leerlingen is de helft daar op ingegaan. Peer pressure kan op 

verschillende manieren spijbelen beïnvloeden. Sommige jongeren gaan in op de vraag om 

mee te spijbelen omdat ze de relatie met de groep niet willen verbreken en sociale waardering 

willen (Bamberger & Biron, 2007) of omdat ze school saai vinden en de gelegenheid krijgen 

om buiten school iets leukers te doen. Peer pressure kan ook indirect een invloed uitoefenen 

op spijbelen. Leerlingen die negatieve peer pressure ervaren kunnen zich slecht in hun vel 

voelen waardoor ze beginnen spijbelen (Stewart, 2008). Verder blijkt dat hoe positiever 

leerlingen zijn over de kwaliteit van het onderwijs, hoe kleiner de kans is dat ze spijbelen.  

Davies en Lee (2006) stellen dat moeilijkheden bij de overgang van het lager naar het 

secundair onderwijs, spijbelen in de hand werken. Dit is niet bevraagd in dit onderzoek. Er 

werd wel gevraagd aan leerlingen die voor het eerst in het secundair onderwijs spijbelden, in 

welk jaar dat was. Van de leerlingen die ooit gespijbeld hebben, deed 29.8% dit voor het eerst 

in het derde secundair tegenover 25.5% in het tweede en 20.6% in het eerste secundair. Deze 

bevinding kan samengaan met de studiekeuze die leerlingen in het derde moeten maken en de 

gevolgen die ‘een verkeerde keuze’ kan hebben. Een andere mogelijke verklaring is het 

zogenaamde watervaleffect dat zijn intrede doet waarbij leerlingen die in een te moeilijke 

onderwijsvorm gestart zijn, nu geconfronteerd worden met de faalervaringen. Goede 

studiebegeleiding is hiervoor aangewezen.  

Conform de verwachting en het bestaande cijfermateriaal, neemt het procentuele aantal 

spijbelaars toe naarmate het onderwijsniveau daalt. Deze verschillen zijn echter enkel 
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significant tussen ASO en BSO, ASO en DBSO, TSO en DBSO en BSO en DBSO. Het 

DBSO steekt er wat betreft aantal spijbelaars sterk bovenuit.  

 

Samenlevingsgerelateerde variabelen. Op het niveau van de samenleving verhoogt de 

kans dat leerlingen spijbelen wanneer ze in een buurt wonen waar veel jongeren spijbelen.   

 

Geïntegreerd model. De significante variabelen uit de subniveaus werden in één model 

geplaatst omwille van de wisselwerking tussen de niveaus. Uit dit model bleven nog vijf 

variabelen over die een significante invloed uitoefenen op spijbelen. Slechts één variabele, 

namelijk het ervaren van angst tijdens het maken van toetsen en examens, doet de kans op 

spijbelen afnemen. De overige vier variabelen die een significante invloed hebben zijn: de 

leeftijd, druggebruik op of rond school, persoonlijke opvattingen over spijbelen en de mate 

van geweld op school. Deze doen de kans op spijbelen toenemen.  

Aanpak van Spijbelen 

Over het moment waarop het de school en het CLB hulp moeten bieden, verschillen 

spijbelaars en niet-spijbelaars van mening. Niet spijbelaars vinden dat ze geen 5 dagen (of 10 

halve dagen) moeten wachten met hulp bieden terwijl spijbelaars hierover eerder neutraal zijn. 

Deze neutrale houding kan samengaan met het feit dat ze vinden dat spijbelen geen probleem 

is of dat ze geen problemen hebben. Andere spijbelaars zijn zich bewust van de problemen, 

maar willen geen hulp van buitenaf krijgen. Het is belangrijk dat er tijdig gereageerd wordt op 

jongeren die spijbelen zodat ze niet in een vicieuze cirkel komen en zodat attitudes en 

gedragingen aangepast kunnen worden (Smink & Reimer, 2005).  

Over de wijze waarop de leerlingen het schoolklimaat ervaren, blijkt dat spijbelaars daar 

eerder een neutrale houding over hebben terwijl niet-spijbelaars dit als positief ervaren. Beide 

groepen geven aan dat er op school mogelijkheden zijn om extra uitleg te krijgen wanneer ze 

iets niet begrijpen, maar niet-spijbelaaras ervaren dit sterker. Dit kan twee mogelijke 

verklaringen hebben. Enerzijds kan het zijn dat vrienden of leerkrachten minder geneigd zijn 

om spijbelaars extra ondersteuning te geven omdat ze gespijbeld hebben. Anderzijds kan het 

zijn dat jongeren minder gebruik kunnen maken van die extra uitleg omdat ze minder 

vrienden hebben of omdat ze de stap naar de leerkrachten niet durven zetten. Bijgevolg raken 

ze achterop waardoor ze beginnen spijbelen. Beide groepen vinden het belangrijk dat 

medeleerlingen of leerkrachten spijbelaars helpen om de gemiste lessen in te halen. 

Spijbelaars die voldoende ondersteuning ervaren van leerkrachten en medestudenten om de 
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schoolse achterstand in te halen, komen minder in de neerwaartse spiraal terecht (Garry, 1996; 

Kearney, 2008). 

In verband met de leerlingbegeleiding geven zowel spijbelaars als niet spijbelaars aan dat 

er naast aandacht voor zaken die op school niet goed gaan, ook voldoende aandacht is voor 

moeilijkheden thuis of op andere gebieden. Praten over problemen gebeurt bij voorkeur in een 

neutrale kamer in plaats van een bureau van de leerkracht of leerlingbegeleider. Spijbelaars 

zijn niet te vinden voor spijbelgerelateerd samenwerken (waartoe werken met een mentor of 

attendance groep behoort). Spijbelgerelateerd samenwerken heeft onder andere tot doel om 

spijbelaars te steunen bij hun problemen (Baker & Jansen, 2000; Epstein & Sheldon, 2005). 

Veel jongeren geven aan te spijbelen omwille van verveling of vanuit de idee dat spijbelen 

geen nadelige gevolgen heeft. Dit kan een mogelijke verklaring geven voor deze vaststelling.  

Een eerder verrassende bevinding is dat beide groepen het eens zijn over de stelling dat 

eenzelfde aanpak gebruikt moet worden voor elke spijbelaar. Ze verschillen van mening over 

het nut van straffen van spijbelaars. Niet- spijbelaars zijn hierover neutraal terwijl spijbelaars 

van mening zijn dat straffen geen goede aanpak is. Ze gaan beiden wel akkoord met de idee 

dat het geven van boetes niet zal helpen om het spijbelen te verminderen.  

Naast ondersteunende maatregelen die nodig zijn om spijbelaars te helpen, is er ook nood 

aan een mentaliteitsverandering en verandering van opvattingen over spijbelen bij jongeren. 

Uit het onderzoek blijkt enerzijds dat opvattingen van jongeren over spijbelen en 

spijbelgerelateerde aangelegenheden een sterke invloed hebben op het feitelijk spijbelen. 

Anderzijds krijgen leerlingen weinig uitleg over spijbelen, de voor- en nadelen en alles 

errond. Correcte en regelmatige informatieverstrekking over dit onderwerp en gerelateerde 

onderwerpen, zoals druggebruik, is aangewezen. Verder toont het onderzoek dat een niet te 

onderschatten groep leerlingen voor de eerste maal begint met spijbelen in het 3
de

 jaar van het 

secundair onderwijs. Extra waakzaamheid van leerkrachten die in dat jaar lesgeven en van 

leerlingbegeleiders en CLB medewerkers is aangewezen. Een goede leerlingbegeleiding, 

begeleiding van de studiekeuze en opvolging zijn noodzakelijk (Onbekend, 2002). 

Implicaties Voor de Praktijk  

Om de spijbelproblematiek aan te pakken, is er eensgezindheid nodig over de definiëring 

van spijbelen. Daarom werd er, op basis van de Vlaamse en Internationale literatuur, een 

nieuwe definitie van spijbelen opgesteld: “Spijbelen is elke afwezigheid, ongeacht het 

moment van aanvang en duur, van school en buitenschoolse activiteiten waar aanwezigheid 

verplicht is en waarvoor er geen toestemming is, noch van de wet, noch van de school.” Deze 
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definitie geeft aan dat spijbelen niet afhankelijk is van het moment waarop men afwezig is en 

hoelang men afwezig is. Het geeft ook aan door wie of wat een afwezigheid gewettigd kan 

worden.  

 

Uit de geraadpleegde literatuur en het gevoerde onderzoek blijkt dat factoren op vier 

niveaus (leerling-, gezin-, school- en samenlevingsgerelateerde niveau) een invloed kunnen 

uitoefenen op spijbelen. Op persoonlijk vlak zijn er enkele moeilijkheden, namelijk 

schoolmoeheid, druggebruik en moeilijkheden met leren van en slagen voor toetsen, die de 

kans op spijbelen vergroten. Her hebben van een gezonde dosis stress voor toetsen blijkt de 

kans te verkleinen. Een belangrijk aandachtspunt dat uit het onderzoek naar voor kwam, is de 

invloed van de persoonlijke opvattingen van jongeren over spijbelen op het feitelijk spijbelen 

en het feit dat ze weinig uitleg krijgen over spijbelen en daaraan verbonden vormen van hulp 

en sancties. Dit toont nogmaals het belang van een duidelijke definitie over spijbelen.  

Op het niveau van het gezin, kan ouderbetrokkenheid er voor zorgen dat leerlingen vaker 

naar school komen. Daarnaast oefent de nationaliteit van de moeder en het hebben van 

spijbelende broers of zussen in het secundair onderwijs een invloed te hebben op het spijbelen 

van de leerlingen. Van de schoolgerelateerde factoren zal de opvatting van jongeren over de 

kwaliteit van de school de kans op spijbelen verkleinen terwijl peer pressure de kans vergroot. 

Op het laatste niveau heeft het wonen in een buurt waar veel spijbelaars zijn een invloed.  

 

Nagaan wat de reden(en) zijn waarom iemand spijbelt, is noodzakelijk om gepast te 

reageren op deze problematiek. Er moet geprobeerd worden om de opvattingen van jongeren 

over spijbelen beter te begrijpen en deze aan te passen. Een correcte informatieverstrekking 

over spijbelen, de voor- en nadelen, mogelijke oorzaken, consequenties, vormen van 

hulpverlening en sancties kan daartoe bijdragen. Wat betreft de hulpverlening aan spijbelaars, 

is het belangrijk dat ze gesteund worden om de gemiste lessen in te halen om te vermijden dat 

ze in een negatieve spiraal terecht komen. Als er over problemen gepraat wordt, verkiezen 

veel leerlingen om dat te doen in een neutrale kamer.  

Beperkingen van Onderzoek 

Een belangrijke beperking van dit onderzoek hangt samen met het study design, namelijk 

een bevraging van studenten op school. Hierdoor zijn de studenten die op het moment van 

afname afwezig waren omwille van een gewettigde of ongewettigde reden, niet bereikt. 

Voornamelijk hardnekkige spijbelaars hun stem wordt hierdoor gemist.  
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Er is gebruik gemaakt van een nieuwe enquête om de leerlingen te bevragen. Voor 

sommige leerlingen was deze te lang, waardoor hun concentratie en motivatie op het einde 

minder hoog was. Dit resulteerde soms in het openlaten van het laatste onderdeel of het 

lukraak invullen van de laatste vragen. Sommige van de factoren opgenomen in de vragenlijst 

blijken niet te beschikken over een voldoende hoge betrouwbaarheid en/of de validiteit. Er 

zijn aanpassingen nodig om deze vragenlijst te optimaliseren.  

De steekproef is geen correcte representatie van het Gentse secundaire 

onderwijslandschap.  

Op basis van de literatuurstudie en de theoretische modellen kwam er naar voor dat 

spijbelen beïnvloedt wordt door verschillende niveaus en dat deze eveneens een invloed 

uitoefenen op elkaar. Dit betekent dat een multi-level analyse meer aangewezen is. Dit was 

niet mogelijk aangezien te veel variabelen op een te laag meetniveau verzameld werden.  

Implicaties Voor Vervolgonderzoek 

Dit onderzoek bevroeg enkel leerlingen. Het zou interessant zijn moesten deze antwoorden 

vergeleken kunnen worden met deze van hun ouders en leerkrachten. Op deze wijze zouden 

verschillen of gelijkenissen in mening duidelijk worden. Er zou ook geopteerd kunnen 

worden voor een longitudinaal onderzoek om veranderingen doorheen de jaren vast te stellen.  

Dit onderzoek bevroeg de link tussen scheiding en spijbelen. Door veranderingen in de 

samenleving, leven steeds meer en meer kinderen in nieuw samengestelde gezinnen. Er is nog 

weinig geweten over de invloed van het wonen in een nieuw samengesteld gezin op de 

spijbelproblematiek.  

In dit onderzoek zijn de variabelen getest ten aanzien van twee groepen, namelijk zij die dit 

jaar gespijbeld hebben en zij die dit jaar niet gespijbeld hebben. Het kan interessanter zijn om 

de spijbelgroep op te splitsen in twee of meer subgroepen volgens gradatie van spijbelen. 

Daardoor kan er nagegaan worden welke verschillen er zijn tussen hardnekkige spijbelaars en 

incidentele spijbelaars. 

 

  



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 53 

 

Referenties 
 

Astor, R. A., Benbenishty, R., Zeira, A., & Vinokur, A. (2002). School climate, observed 

risky behaviors, and victimization as predictors of high school students' fear and 

judgments of school violence as a problem. Health Education and Behavior, 29, 

716−736. 

Atkinson, L., Quarrington, B., & Cyr, J. J. (1985). School refusal: The heterogeneity of a 

concept. American Journal of Orthopsychiatry, 55(1), 83-101. 

Atkinson, L., Quarrington, B., Cyr, J. J., & Atkinson, F. (1989). Differential classification in 

school refusal. The British Journal of Psychiatry, 191-195. 

Baker, D., & Jansen, J. (2000). Using groups to reduce elementary school absenteeism. Social 

Work in Education, 22(1), 46-53. 

Bamberger, P., & Biron, M. (2007). Group norms and excessive absenteeism: The role of peer 

referent others. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 179-196. 

Bawin, S., Laridaen, C., & Santermans, M. (2010). Scholen voor Jongeren/Jongeren voor 

Scholen: startinformatie voor preventiemedewerkers. pp. 1-24. 

Beeckman, K. (2011, februari 3). eerste gesprek over masterproef. (Roman, F. Interviewer) 

Berg, I. (1997). School Refusal and Truancy. Arch Dis Child, 90-91. 

Bernstein, G. A., & Garfinkel, B. D. (1986). School phobia: The overlap of affective and 

anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry, 25, 235-241. 

Bernstein, G. A., Svingen, P. H., & Garfinkel, B. D. (1990). School phobia: Patterns of family 

functioning. Journal of the American Academy of Child&Adolescent Psychiatry, 24-

30. 

Bex, P., Lips, A., & Van Proeyen, L. (2010). Wie is er niet als de schoolbel rinkelt: evaluatie 

2009-2010. Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Brussel 

Borrego, L. M., César, M., Leiria-Pinto, P., & Rosado-Pinto, J. E. (2005). Prevalence of 

asthma in a Portuguese countryside town: Repercussions on absenteeism and self-

concept. Allergol et Immunopathol, 33(2), 93-99. 

Brown, D. (1983). Truants, families and schools: A critique of the literature on truancy. 

Educational Review, 225-235. 

Centra voor leerlingenbegeleiding. (sd). Opgeroepen op oktober 16, 2011, van 

Onderwijs.vlaanderen.be - Site van het Vlaams Minesterie van Onderwijs en 

Vorming: http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/Draaischijf.htm 



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 54 

 

Chen, D., Katdara, A., & Lucas, N. (2006). Chemosignals of Fear Enhance Cognitive 

Performance in Humans. Chemical Senses, 31(5), 415-423. 

Chou, L.-C., Ho, C.-Y., Chen, C.-Y., & Chen, W. J. (2006). Truancy and illicit drug use 

among adolescents surveyed via street outreach. Addictive Behaviors, 31, 149-154. 

Corville-Smith, J., Ryan, B. A., Adams, G. R., & Dalicandro, T. (1998). Distinguishing 

absentee students from regular attenders: The combined influence of personal, family, 

and school factors. Journal of Youth and Adolescence, 639-640. 

Dake, J. A., Price, J. H., & Telljohann, S. K. (2003). The nature and extent of bullying at 

school. Journal of School Health, 73, 173-180. 

Davies, J. D., & Lee, J. (2006). To attend or not to attend? Why some students chose school 

and others reject it. Support for Learning, 21(4), 204-209. 

De Vulder, L. (2011, maart 1). informatiegesprek betreffende werking 'tsteunpunt. (Roman, F. 

Interviewer) 

Desimpele, C. (2011, november 30). Vorming: "Te laat komen op school binnen het 

herstelgericht denken". Gent. 

Desmet, N. (2011, september 27). Vorming: "Ik ben verontrust. En jij? Beroepsgeheim - 

gedeeld beroepsgeheim". Gent. 

Education., U. D. (2002). US Department of Education. (2002). The education for homeless 

children and youth program: Learning to succeed. Washington, DC. 

Edulex: Wetgeving en omzendbrieven voor het Vlaams onderwijs. (2009, september 1). 

Opgeroepen op april 15, 2011, van Onderwijs.vlaanderen.be Site van het Vlaams 

Ministerie van Onderwijs en Vorming: 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12344 

Egger, H. L., Costello, E. J., & Angold, A. (2003). School refusal and psychiatric disorders: A 

community study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry, 42, 797-807. 

Egger, H. L., Costello, E. J., & Angold, A. (2005). School refusal and psychiatric disorders: A 

community study. Journal of the American Academy of Psychology in the Schools, 42, 

657-667. 

Elliot, J. G. (1999). Practitioner review: school refusal. Issues of conceptualisation, 

Assessment and Treatment. J. Child Psychol. Psychiat., 1001-1012. 

Epstein, J. L., & Sheldon, S. B. (2005). Present and accounted for: Improving student 

attendance through family and community involvement. The Journal of Educational 

Research, 95(5), pp. 308-318. 



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 55 

 

Gandy, C., & Schultz, J. L. (2007). Increasing school attendance for k-8 students: A review of 

research examining the effectiveness of truancy prevention programs. pp. 1-21. 

Garry, E. M. (1996). Truancy: First Step to a Lifetime of Problems. Washington D.C.: Office 

of Juvenile and Delinquency Prevention. 

GOK-leerlingen. (sd). Opgeroepen op mei 17, 2011, van Stad Gent: 

http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTEzMTU1Mw.html 

Goldstein, J., Little, S., & Akin-Little, K. (2003). Absenteeism: A review of the literature and 

school psychology's role. The California School Psychologist(8), 127-139. 

Guttmacher, S., Weitzman, B., Kapadia, F., & Weinberg, S. L. (2002). Classroom-based 

surveys of adolescent risk-taking behaviors: Reducing the bias of absenteeism. 

American Journal of Public Health, 92(2), 235-237. 

Hallfors, D., Vevea, J., Iritani, B., Cho, H., Khatapoush, S., & Saxe, L. (2002). Truancy, 

grade point average, and sexual activity: A meta-analysis of risk indicators for youth 

substance use. Journal of School Health, 72(5), 205-211. 

Henry, K. L., & Huizinga, D. H. (2007). Truancy's effect on the onset of drug use among 

urban adolescents placed at risk. Journal of Adolescent Health, 40, 451-471. 

Het project Integrale Jeugdhulp - rol en positie van de sector onderwijs in IJH. (sd). 

Opgeroepen op oktober 16, 2011, van Onderwijs.vlaanderen.be - Site van het Vlaams 

Ministerie van Onderwijs en Vorming: http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clb-

medewerker/IJH.htm 

Hofferth, S. L., Reid, L., & Mott, F. L. (2001). The effects of early childbearing on schooling 

over time. Family Planning Perspectives, 33(6), 259-267. 

Kearney, C. A. (2003). Bridging the gap among professionals who address youths with school 

absenteeism: Overview and suggestions for consensus. Professional Psychology: 

Research and Practice, 57-65. 

Kearney, C. A. (2007). Forms and functions of school refusal behavior in youth: An empirical 

analysis of absenteeism severity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53-61. 

Kearney, C. A. (2008). School absenteeism and school refusal behavior in youth: A 

contemporary review. Clinical Psychologie Review, 451-471. 

Kearney, C. A., & Albano, A. M. (2004). The functional profiles of school refusal behavior: 

Diagnostic aspects. Bahavior Modification, 147 - 161. 

Kearney, C. A., & Bensaheb, A. M. (2006). School absenteeism and school refusal behavior: 

A review and suggestions for school-based health professionals. Journal of School 

Health, 3-7. 



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 56 

 

Kearney, C. A., & Silverman, W. K. (1996). The evolution and reconciliation of taxonomic 

strategies for school refusal behavior. Clinical Psychology: Science and Practice, 339-

354. 

Kearney, C. A., & Silverman, W. K. (1999). Functionally based prescriptive and 

nonprescriptive treatment for children and adolescents with school refusal behavior. 

Behavior Therapy, 673-695. 

King, N. J., Tonge, B. J., Heyne, D., Pritchard, M., Rollings, S., Young, D., Myerson, N.,  

Ollendick, T. H. (1998). Cognitive‐behavioral treatment of school‐refusing children: 

A controlled evaluation. Journal of the American Academy of Child & Adolescent 

Psychiatry, 37(4), pp. 395-403. 

Kochenderfer, B. J., & Ladd, G. W. (1996). Peer victimization: Cause or consequence of 

school maladjustment? Child Development, 67, 1305–1317. 

Kolvin, I., Berney, T., & Bhate, S. (1984). Classification and diagnosis of depression in 

school phobia. British Journal of Psychiatry, 347-357. 

Kunzli, N., McConnell, R., Bates, D., Bastain, T., Hricko, A., Lurmann, F., Avol, E., 

Gilliland, F., & Peters, P. (2003). Breathless in Los Angeles: The exhausting search 

for clean air. American Journal of Public Health, 93(3), 1494-1499. 

Laforest, J. (2007). Guide to Organising Semi-Structured Interviews With Key Informant. 

Charting a course to save living. Institut national de santé publique du Québec, 

Québec. Opgeroepen op mei 15, 2009, van 

http://www.crpspc.qc.ca/Guide_entretien_versionWEB_eng.pdf 

Lee, J., & Davies, J. D. (sd). Those Who Bother and Those Who Don't. Opgeroepen op april 4, 

2011, van http://www.aare.edu.au/05pap/lee05010.pdf 

Malcolm, H., Thorpe, G., & Lowden, K. (1996). Understanding truancy: Links between 

attendance, truancy and performance. University of Glasgow: The Scottish Council 

for Research in Education. 

Malcolm, H., Wilson, V., Davidson, J., & Kirk, S. (2003). Absence from School: A study of its 

causes and effects in seven LEAs. department for Education and skills. Queen's 

Printers. 

McShane, G., Walter, G., & Rey, J. M. (2001). Characteristics of adolescents with school 

refusal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 35, 822-826. 

Michel. (1999, oktober 1). Spijbelen. Opgeroepen op januari 5, 2012, van Klasse: 

http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn.php?id=7403 



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 57 

 

Onbekend. (1994, februari 17) De Belgische grondwet: Art. 24 Onderwijs. Opgeroepen op 

mei 16, 2011, van De Belgische Grondwet: http://www.senate.be/doc/const_nl.html 

Onbekend. (1989, november 20) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind artikel 

28: Onderwijs. Opgeroepen op mei 16, 2001, van Internationaal Verdrag van de 

Rechten van het Kind: http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf 

Onbekend. (2002, Juni). Slagen in Slow Motion. Klasse, pp. 6-9. 

Onderwijs.vlaanderen.be - Site van het Vlaams Minesterie van Onderwijs en Vorming. (1998, 

december 1). Opgeroepen op oktober 6, 2011, van Edulex Wetgeving en 

omzendbrieven voor het Vlaams onderwijs - Decreet betreffende de centra voor 

leerlingenbegeleiding: 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12274 

Reid, K. (2008). The causes of non-attendance: an empirical study. Educational Review, 345-

357. 

Reynolds, D., Jones, D., & Stleger, S. (1976). Schools make a difference. New Society, 223-

225. 

Smink, J., & Reimer, M. S. (2005). Fifteen effective strategies for improving student 

attendance and truancy prevention. National Dropout Prevention Center. 

Spijbelactieplan. (2006, juni). Opgeroepen op april 30, 2011, van Klasse: 

http://www.klasse.be/vandaag/files/pdf/spijbelactieplan.pdf 

Steunpunt Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding. (2011). Die meet, die weet. IV, Derde 

evolutierapport Afwezigheden Secundair Onderwijs Gent. Gent. 

Stewart, E. B. (2008). School structural characteristics, student effort, peer associations, and 

parental involvement: The influence of school- and individual-level factors on 

academic achievement. Education and Urban Society, 40(2), 179-204. 

Vandenbroucke, F. (2006, mei 18). Een sluitende aanpak voor spijbelen en schoolverzuim. 

Opgeroepen op november 1, 2011, van Beleid Onderwijs en Vorming - 

Beleidsbrieven, beleidsnota's, toespraken van de minister: 

http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/toespraak/archief/2006/060518-

SpijbelenEnSchoolverzuim.htm#1 

Vandenbroucke, F. (2007). Protocol betreffende de samenwerking  tussen de medische sector 

en onderwijs in het kader van het actieplan 'een sluitende aanpak van spijbelen en 

schoolverzuim'. Opgeroepen op november 1, 2011, van Onderwijs Vlaanderen: 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/artsen/070322_protocol.pdf 



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 58 

 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. (2010, maart 8). Spijbelbeleid. Opgeroepen 

op januari 3, 2012, van http://www.vvsg.be/onderwijs/Documents/Spijbelbeleid.pdf 

Vlaams ministerie van onderwijs en vorming. (2011). Wat is spijbelen? Opgeroepen op 

februari 10, 2011, van Onderwijs Vlaanderen: Leerrecht - leerplicht Algemene en 

doelgerichte informatie: 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/algemeen/wat_is_spijbelen.htm 

Walter, D., Hautmann, C., Rizk, S., Petermann, M., Minkus, J., Singzig, J., Lehmkuhl, G., & 

Doepfner, M. (2010). Short term effects of inpatient cognitive behavioral treatment of 

adolescents with anxious-depressed school absenteeism - an observational study. 

Eurepean Child & adolescent psychiatry, 19(11), 835-844. 

Weitzman, M., Klerman, L. V., Lamb, G., Menary, J., & Alpert, J. J. (1982). School Absence: 

A Problem for the Pediatrician. Pediatrics, 69, 739-746. 

Williams, H. D. (1927). Truancy and delinquency. Journal of Applied Psychology, 276-288. 

 

 

  



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 59 

 

Bijlage 

Bijlage 1: Enquête 

Beste leerlingen, 

 

Mijn naam is Florian Roman en ik zit in mijn 2
de

 master Pedagogische Wetenschappen, 

afstudeerrichting Orthopedagogiek. Momenteel ben ik bezig met een onderzoek naar 

spijbelen in het secundair onderwijs in Gent. Daarvoor had ik graag jullie hulp gevraagd.  

 

Via deze vragenlijst wil ik een beeld krijgen van jullie ervaringen en meningen over spijbelen. 

Ik, de scholen en hulpverleners hopen zo meer te weten over hoe we jullie beter kunnen 

helpen. Daarvoor is het belangrijk dat jullie de vragenlijst eerlijk invullen. Ik verzeker jullie 

dat alle gegevens anoniem verwerkt zullen worden. Om dit mogelijk te maken zal er nooit 

gevraagd worden om jullie naam te schrijven. Er kunnen dan ook geen sancties komen op 

basis van jullie antwoorden.  

 

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag.  

 

Veel succes met het invullen van de vragenlijst en bedankt voor de medewerking 

 

Florian Roman 

 

Extra informatie bij het invullen:  

 

Enkele vragen gaan over jouw ouders. Indien je niet bij jouw ouders woont maar bij je 

grootouders, pleegouders, een voogd,… dan mag je ‘de vragen over de ouders’ invullen met 

jullie grootouders, pleegouders, een voogd,… in jullie achterhoofd. Met andere woorden het 

woord ‘ouders’ verwijst zowel naar ouders, grootouders, pleegouders, een voogd,… 

Het zelfde geldt voor de term ‘broers en zussen’. Hieronder behoren ook stiefbroers en 

stiefzussen maar ook halfbroers en halfzussen.  

 
Bij de meeste vragen moeten jullie antwoorden door een getal tussen 1 en 5 te omcirkelen. 

Dat getal geeft weer in welke mate je wel of niet akkoord bent met de zin die er staat. Het 

getal 1 wil zeggen: helemaal niet akkoord, het getal 5 wil zeggen: helemaal akkoord. Soms 

kan je ook het getal 6 aanduiden. Dit moet je aanduiden als de vraag voor jou ‘niet van 

toepassing’ is. Hieronder zien jullie een overzicht van de getallen en het overeenkomstige 

antwoord. Dit overzicht zal ook bovenaan pagina 5, 6 en 7 te zien zijn.  

 
1 2 3 4 5 6 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

neutraal Eerder wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Niet van 

toepassing (nvt) 

 

Per vraag moet er slechts 1 antwoord aangeduid worden. Als er voor jou 2 antwoorden van 

toepassing zouden zijn, moet je het antwoord aanduiden dat het meest bij jou past. Als er 

meerdere antwoorden aangeduid mogen worden, zal dit duidelijk aangegeven worden.   



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 60 

 

Achtergrondgegevens 
Datum:  …………………………    

Leeftijd: ………………………..   Geslacht: ……………………… 

Jouw nationaliteit: …………………..   Nationaliteit moeder:….………. 

Nationaliteit vader:……………….. 

School: …………………………………………. Studierichting:………………………… 

Onderwijsvorm:      ASO             BSO              KSO               TSO             Deeltijds Onderwijs 

 

Ik heb al eens een jaar overgedaan.              Ja           Nee SISa1 

 

Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is STMS1  

  1 Mijn ouders wonen samen 

  2 Mijn ouders wonen gescheiden en ik woon het meest bij mijn moeder 

  3 Mijn ouders wonen gescheiden en ik woon het meest bij mijn vader 

  4 Mijn ouders wonen gescheiden en ik woon bij beiden even veel 

  5 Andere ……..…………………………………………………………….… 

 

Het hoogste diploma dat mijn moeder behaalde is: gok1 

  1 Lager onderwijs 

  2 Secundair onderwijs 

  3 Hogeschool (korte type: 1-3jaar) 

  4 Hogeschool (lange type: 4 jaar)  

  5 Universitair onderwijs 

  6 Ik weet het niet 

 

Welke taal spreken je ouders thuis tegen jou? Meerdere antwoorden mogelijk. gok2 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Spijbelen 
Onder spijbelen wordt hier verstaan:elke afwezigheid van school waar je volgens de school 

geen geldige reden voor had. Je werd die dag dus op school verwacht en je kon eigenlijk ook 

gaan, maar je ging toch niet. O.a. afwezigheid met een vals  doktersbriefje of afwezigheid 

omdat je het niet zag zitten om naar school te gaan, worden gezien als spijbelen.  

Het volgen van een stage of werkplekleren zijn geen vormen van spijbelen.  

 

Heb je in het lager onderwijs gespijbeld? SIVerlS1 

     Ja     Neen 

 

Heb je in het middelbaar gespijbeld? Dit schooljaar niet meegerekend. SIVerlS 2 

     Ja     Neen  

 

Heb je dit schooljaar (schooljaar 2011 – 2012) al gespijbeld? SIVerlS 3 

     Neen      minder dan 5 keer  

     tussen de 5 en 15 keer    meer dan 15 keer 

 

Als de 1
ste

 keer dat je spijbelde in het secundair onderwijs was, in welk jaar was dat? 

    1
ste

            2
de

             3
de

            4
de

            5
de

             6
de
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Als je spijbelde, wisten je ouders dat dan? SGOOakk 

     Nee                   Ja, maar ze waren niet akkoord                     Ja en ze waren ermee akkoord 

 

Heb je broers of zussen die momenteel in het lager onderwijs zitten?       Ja            Nee     contspijb 

Indien ja, spijbelen zij soms?                          Ja            Neen 

 

Heb je broers of zussen die momenteel in het secundair onderwijs zitten?        Ja            Nee  

Indien ja, spijbelen zij soms?                                   Ja            Neen 

 

Er hebben mij al vrienden gevraagd om samen te spijbelen       Ja             Nee SSPeerP1 

 Indien ja, ik heb dan meegespijbeld.                Ja             Nee SSPeerP2 

 

Redenen van spijbelen 
Als je spijbelt, waarom spijbel je dan? redenspijb 

Als je nog niet gespijbeld hebt, waarom denk je dat jongeren spijbelen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Als je spijbelt, wat doe je op de momenten dat je normaal op school moet zitten? actspijb 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Voor iedereen: Geef enkele redenen waarom je wel naar school komt op momenten dat je niet 

wil. Met andere woorden, wie of wat zorgt er dan voor dat je toch naar school gaat? wrmntspijb 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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1 2 3 4 5 6 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

neutraal Eerder wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Niet van 

toepassing (nvt) 

 

Ik voel mij goed en veilig in de klas en op school. 1   2   3   4   5 
SKveilig 

Als het nodig is, helpen mijn ouders mij bij lessen of huiswerk. (Duid 6 aan 

als je thuis geen lessen moet leren of huiswerk hebt) 

1  2  3  4  5  6 
ouderb

et 

Ik vind dat ik op een goede school les volg. 1   2   3   4   5 
SIOpvsch 

Ik gebruik op of rond de school soms drugs. 1   2   3   4   5 
Idrug 

Ik vind dat de leerkrachten goed les geven. 1   2   3   4   5 
IPOlkr 

Sommige leerkrachten denken dat ik toch ga buizen. 1   2   3   4   5 
SklLagev

erw 

Ik vind dat te laat toekomen op school af en toe moet kunnen. 1   2   3   4   5 
IPOtelaat 

Tijdens de schooluren ga ik soms werken om geld te verdienen. 1   2   3   4   5 
IpoWerk 

Leerkrachten leggen uit waarom hun lessen nuttig zijn voor nu of voor later 1   2   3   4   5 
SnutCur 

Ik word gepest op school. 1   2   3   4   5 
SkPest 

Ik heb respect voor mijn leerkrachten, ik heb de leerkrachten graag. 1   2   3   4   5 
IPoLkr 

Als ik problemen heb op school of thuis, durf ik hierover praten met een 

leerkracht, leerlingbegeleider of iemand van het CLB (duid 6 aan als je 

geen problemen hebt en dus geen gesprek nodig hebt)  

1  2  3  4  5  6 
SLlnBe

g 

Een dag afwezig zijn van school omdat je op reis vertrekt is geen spijbelen. 1   2   3   4   5 
IPOreis 

Ik heb al een doktersbriefje gekregen zonder dat ik echt ziek was.  1   2   3   4   5 
SIMed

Att1 

Er is thuis vaak ruzie.  1   2   3   4   5 
Gconfl 

 

Ik ben gemotiveerd om naar school te gaan en een diploma te halen. 1   2   3   4   5 
Imotivatie 

Ik ben bang als ik een toets of examen moet maken. 1   2   3   4   5 
Ifaalang 

Tijdens de schooluren moet ik soms helpen bij het huishouden (eten 

maken, voor mijn broertjes of zusjes zorgen, kuisen, boodschappen 

doen,…) 

1   2   3   4   5 
Gprior 

Van de jongeren die bij mij in de buurt wonen, spijbelen er veel. 1   2   3   4   5 
OmgSp
ijb 

Ik heb voldoende vrienden op school. 1   2   3   4   5 
Ivriend 

Op onze school wordt heel weinig gevochten. 1   2   3   4   5 
Sgeweld 

Ik vind naar school gaan belangrijk voor later. 1   2   3   4   5 
SIPschool 

De lessen die ik volg, interesseren mij. 1   2   3   4   5 
InutLes 

Ik denk dat de scheiding van mijn ouders een mogelijke reden is waarom ik 

spijbel.(Duid 6 aan als je ouders niet gescheiden zijn of als je niet spijbelt) 

1  2  3  4  5  6 
Gscheid 

Ik vind dat spijbelen af en toe moet kunnen. 1   2   3   4   5 
IPOspij
b 

Schoolgerief kopen is voor mij moeilijk omdat er thuis niet veel geld is. 1   2   3   4   5 
Garmo 

Mijn ouders vinden het belangrijk dat ik naar school ga. 1   2   3   4   5 
GPOscho

ol 

Ik heb moeite met het leren van de leerstof en om niet te buizen. 1   2   3   4   5 
Ileermoei 

Ik denk dat spijbelen geen nadelige gevolgen heeft voor de spijbelaar. 1   2   3   4   5 
SIPO-

cons 

Ik doe deze studierichting graag. 1   2   3   4   5 
I_Srichtin

g 

Ik vind naar school gaan belangrijk om vrienden te maken en te behouden. 1   2   3   4   5 
IntDoel1 

Ik vind naar school gaan belangrijk omdat mensen naar mij zullen opkijken. 1   2   3   4   5 
ExtrDoel1 

Ik vind naar school gaan belangrijk omdat ik veel dingen kan bijleren. 1   2   3   4   5 
IntrDoel2 

Indien je spijbelt  
 

Ik spijbel om vrienden te maken en te behouden. 1   2   3   4   5 
IntrDoel3 

Ik spijbel omdat mensen naar mij zullen opkijken. 1   2   3   4   5 
ExtrDoel2 

Ik spijbel omdat ik schoolse dingen of andere zaken kan bijleren. 1   2   3   4   5 
IntrDoel4 



SPIJBELEN IN HET GENTSE SECUNDAIR ONDERWIJS 63 

 

1 2 3 4 5 6 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

neutraal Eerder wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Niet van 

toepassing (nvt) 

 

Op de vraag hieronder zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Ik ging dit schooljaar niet naar school omdat… kearney 

     …ik bang was voor dingen die met de school te maken hebben (zoals leerkrachten, testen, 

brandalarm,…)  

     …ik mij verdrietig voelde op school.  

     …ik niet graag met andere leerlingen of leerkrachten praat. Omgaan met andere mensen 

maakt me bang.  

     … ik liever bij mijn ouders was dan op school.  

     … ik buiten de school leukere dingen (shoppen, met vrienden optrekken enz) kon doen 

     Geen van de bovenstaande antwoorden 

 
 

Aanpak van spijbelen 
Als je spijbelt of gespijbeld hebt, wat moet de school voor jou doen om er voor te zorgen dat 

je terug naar school komt.  

Als je niet spijbelt, wat denk jij dat de school zou moeten doen om spijbelaars te overtuigen 

toch naar school te komen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………….. 

 

Tijdens de lessen hebben leerkrachten ook aandacht voor de actualiteit. 1   2   3   4   5 
AsO1 
Obj 

Ik vind het belangrijk dat de school samen met de spijbelaar en de ouders zoeken 

naar oplossingen. 

1   2   3   4   5 
AsSmwI1 

Sub 

Ik vind het straffen van spijbelaars geen goede aanpak. 1   2   3   4   5 
AsSubs 

Subj 

Tijdens gesprekken met de leerlingbegeleider of het CLB is er ook aandacht voor 

dingen die buiten school niet goed gaan. (Duid 6 aan als je nog geen gesprek hebt 

gehad hebt met het CLB of een leerlingbegeleider) 

1  2  3  4  5  6 
AsLSg1 

Obj 

De leerkrachten zorgen ervoor dat we ons tijdens de les of daarbuiten op ons 

gemak voelen. 

1   2   3   4   5 
AsSOw 

Obj 

Ik vind het belangrijk dat leerkrachten of medeleerlingen de spijbelende leerling 

helpen om de lessen die hij gemist heeft, in te halen. 

1   2   3   4   5 
AsSOw 

Subj 

We krijgen in het begin van het schooljaar uitleg over spijbelen, wat de nadelen 

zijn en waar we hulp kunnen krijgen.  

1   2   3   4   5 
AsSen1 

Obj 

Ik denk dat jongeren terug naar school zullen gaan als ouders een boete moeten 

betalen.  

1   2   3   4   5 
AsSt1 

Subj 

Ik weet bij wie ik op school terecht kan als ik problemen heb. 1   2   3   4   5 
AsSk4 

Obj 

Via een brief aan de ouders meedelen dat hun kind spijbelt en wat mogelijke 

straffen zijn wanneer het blijft spijbelen, is een goede eerste stap.  

1   2   3   4   5 
AsLSg2 

Subj 

Praten over problemen gaat beter in een ‘neutrale kamer’ en niet in het bureau 

van een leerkracht of leerlingbegeleider. 

1   2   3   4   5 
AsLSng3 

Subj 

Als een spijbelaar bij ons terug naar school komt, krijgt hij hierover goede 

opmerkingen van leerkrachten of van het CLB.(Duid 6 aan als er geen spijbelaar 

in je klas zit) 

1  2  3  4  5  6 
AsSu2 

Obj 

Tijdens de studie, tijdens de pauzes en na de lessen kunnen we op onze school 

leuke activiteiten doen. 

1   2   3   4   5 
AsSk2 

Obj 
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1 2 3 4 5 6 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

neutraal Eerder wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Niet van 

toepassing (nvt) 

 

Als we iets fout doen, geven leerkrachten daar vaak negatieve commentaar op. 1   2   3   4   5 
AsSu1 

Obj 

Ik denk dat spijbelen kan verminderen als spijbelaars met elkaar kunnen praten 

over waarom ze spijbelen en hoe ze er samen iets aan kunnen doen. 

1   2   3   4   5 
AsSmwI3 

Subj 

De school of het CLB moet niet wachten tot iemand 5 dagen ongewettigd 

afwezig is om hun hulp aan te bieden. Ze moeten sneller helpen. 

1   2   3   4   5 
AsLSg3 

Subj 

Ik vind dat spijbelaars een mentor toegewezen moeten krijgen. Dit is een oudere 

leerling of leerkracht bij wie ze terecht kunnen met al hun vragen. 

1   2   3   4   5 
AsSmwI5 

Subj 

Voor elke spijbelaar moet men eenzelfde aanpak hanteren. 1   2   3   4   5 
AsDif 

Subj 

Als leerlingen bepaalde lessen niet begrijpen kunnen ze bij ons op school extra 

uitleg krijgen van leerkrachten of medeleerlingen. 

1   2   3   4   5 
AaO2 

Obj 

Als we in de les iets goed doen, zeggen de leerkrachten dat ook. 1   2   3   4   5 
AsSu1 
Obj 

 

Jouw mening over spijbelen en spijbelaars 
Spijbelaars voelen zich minder goed in hun vel. 1   2   3   4   5 CoSp 

J1 

Spijbelaars zijn later meer werkloos. 1   2   3   4   5 CoSp 

J3 

Jongeren die spijbelen hebben meer aanzien, zijn populairder. 1   2   3   4   5 CoSp 

J4 

Spijbelaars verlaten meer dan niet spijbelaars de school zonder diploma. 1   2   3   4   5 CoSp 

J5 

Spijbelen zorgt voor frustraties bij medeleerlingen. (duid 6 aan als niemand uit je 

klas spijbelt) 

1  2  3  4  5  6 CoSp 

ML2 

Spijbelaar leren van ‘het straatleven’. 1   2   3   4   5 CoSp 

J6 

Spijbelaars begaan meer misdrijven. 1   2   3   4   5 CoSp 

J7 

Spijbelaars weten dat ze door het spijbelen achterop geraken op school. 1   2   3   4   5 CoSp 

J8 

Iemand die na de speeltijd toekomt op school, heeft gespijbeld. 1   2   3   4   5 Telaat 

Spijbelen zorgt voor spanningen binnen het gezin 1   2   3   4   5 CoSp 

G1 

Sommige jongeren spijbelen om het gezin te helpen (bijvoorbeeld om voor kleine 

broertjes of zusjes te zorgen, om voor geld te zorgen,...)  

1   2   3   4   5 CoSp 

G2 

Spijbelen zorgt voor frustraties bij leerkrachten. (duid 6 aan als niemand uit je 

klas spijbelt) 

1  2  3  4  5  6 CoSp 

S2 

 

BEDANKT voor jullie medewerking! 

 

Als je nog opmerkingen of bedenkingen hebt, mag je deze hieronder schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 


