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I 
 

Abstract 

 

Ondanks dat zittenblijven de laatste decennia door onderzoek sterk geproblematiseerd 

wordt, blijft het een frequent gehanteerde maatregel in Vlaanderen. Het aandeel leerlingen 

dat blijft zitten kan echter sterk verschillen afhankelijk van de gemeente of school. Dit 

onderzoek wil nagaan of opvattingen over zittenblijven binnen basisscholen en CLB‟s een 

mogelijke verklaring kunnen bieden. Twee gemeenten, Lokeren en Temse, staan hierbij 

centraal. Beiden hebben een sterk verschillend percentage leerlingen met schoolse 

vertraging, in het bijzonder in het lager onderwijs, dat niet verklaard kan worden door 

verschillen in het aandeel GOK-leerlingen. Naast de algemene opvattingen over 

zittenblijven werden de factoren die de beslissing tot zittenblijven bepalen en de 

maatregelen om zittenblijven te vermijden bevraagd. Dit gebeurde aan de hand van 

kwalitatief onderzoek in twaalf basisscholen en vier CLB‟s van Lokeren en Temse. 

Klasleerkrachten en leden van het zorgteam alsook CLB-medewerkers werden per school 

of vestiging samen bevraagd aan de hand van semigestructureerde focusgroepen. Voor de 

directeurs werd gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Op basis van een 

analyse van deze gesprekken kan worden geconcludeerd dat in beide gemeenten het 

merendeel van de onderwijsactoren overwegend positief tegenover zittenblijven staat. Ook 

op vlak van de factoren waarop men een beslissing tot zittenblijven baseert en de 

aangehaalde maatregelen om zittenblijven te vermijden, zijn beide gemeenten sterk 

gelijkaardig. Bijgevolg kunnen de opvattingen over zittenblijven van onderwijsactoren geen 

verklaring bieden voor verschillen in het aandeel leerlingen met schoolse vertraging. Dit is 

in tegenstelling met wat eerder internationaal onderzoek heeft vastgesteld. 
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Voorwoord 

 

Aanleiding voor dit onderzoek was een vaststelling vanuit het LOP Lokeren. Het aandeel 

leerlingen met schoolse vertraging in deze gemeente lag opmerkelijk hoger in vergelijking 

met de andere gemeenten uit de regio Waasland, in het bijzonder in het lager onderwijs. 

Een verklaring hiervoor kon niet worden gevonden in het percentage GOK-leerlingen, 

aangezien het verschil eveneens aanwezig was in gemeenten met een sterk gelijkaardig 

percentage op dit vlak. Een mogelijke oorzaak diende elders te worden gezocht. Ik voelde 

me onmiddellijk aangesproken om deze probleemstelling als onderwerp voor mijn 

masterproef te onderzoeken. Zittenblijven blijft immers een maatregel waar vele leerlingen, 

ouders en leerkrachten jaarlijks mee geconfronteerd worden. De opvattingen hierover zijn 

echter verdeeld, zowel binnen mijn eigen kennissenkring als in de media. Mijn interesse 

was dan ook groot om hierover meer inzicht te verwerven. Bovendien ben ik zelf afkomstig 

uit Lokeren, wat niet alleen praktische voordelen op vlak van bereikbaarheid, maar ook een 

extra motivatie om een verklaring te vinden voor deze probleemstelling met zich meebracht. 

 

Deze masterproef kon niet tot stand komen zonder de hulp en steun van vele anderen. Van 

dit voorwoord wil ik dan ook graag gebruik maken om een woordje van dank te richten tot 

deze personen. In de eerste plaats gaat dit uit naar mijn promotor Prof. Dr. Hilde Van Keer. 

Bedankt voor de steun, voor de talrijke suggesties en opbouwende kritiek, voor de kostbare 

tijd die u voor me vrijmaakte. Met mijn vragen en twijfels kon ik steeds bij u terecht. Mijn 

oprechte dank ook aan het LOP Lokeren voor het aanreiken van mijn thesisonderwerp, het 

me toevertrouwen van de nodige cijfergegevens en het mogen bijwonen van een 

vergadering van het LOP Basisonderwijs. Ook het LOP Temse wil ik voor het bijwonen van 

een vergadering danken. 

 Niet te vergeten zijn alle directeurs, leerkrachten, leden van zorgteams en CLB-

medewerkers die hun deelname aan dit onderzoek verschaften. Zonder jullie was van dit 

onderzoek geen sprake geweest. Een dankjewel ook aan Christine, Rita en Kathy voor het 

vooraf nalezen van mijn onderzoeksinstrumenten en de bruikbare opmerkingen die hieruit 

volgden. Bedankt Michiel voor de bereidheid deze masterproef na te lezen en het kunnen 

delen van zorgen en frustraties.  

Een grote dank aan mijn ouders om me de nodige financiële steun te bieden voor het 

volgen van deze opleiding. Maar vooral dankjewel mama, papa en zus om steeds in mij te 

blijven geloven. Ook aan mijn vrienden bedankt voor de noodzakelijke ontspanning in 

drukke tijden. Tot slot, maar niet in het minst, een stevige knuffel aan mijn vriend Fabian om 

er steeds voor me te zijn en me te blijven motiveren. 
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Inleiding 

 

Wanneer een leerling bij de evaluatie op het einde van het schooljaar onvoldoende 

beantwoordt aan de vooropgestelde eisen, wordt in Vlaanderen regelmatig de maatregel 

zittenblijven toegepast. De leerling moet dan in het volgende schooljaar het huidige leerjaar 

hernemen (Vlaamse Overheid, 2006). De toepassing van deze maatregel werd de 

afgelopen decennia echter meermaals door onderzoek geproblematiseerd (o.a. Jimerson, 

2001a; OECD, 2010b). Ondanks de vaak aangehaalde negatieve effecten, blijft België bij 

de koplopers op vlak van zittenblijven. De OESO (Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling) stelde recent nog vast dat het percentage vijftienjarigen 

met schoolse vertraging in België (37,9%) 20% hoger ligt dan het OESO-gemiddelde van 

17,7% (OECD, 2010b). Weliswaar wordt schoolse vertraging niet enkel veroorzaakt door 

zittenblijven, maar ook door andere oorzaken als ziekte, a-typische studieovergangen en 

een verlate instap in het lager onderwijs (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 

2011). Dat ook het aantal zittenblijvers hoog ligt, blijkt onder andere uit de vaststelling dat 

ongeveer 7% van de leerlingen het eerste leerjaar overdoen (Vlaamse Overheid, 2006; 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2011). 

 

Het percentage leerlingen dat blijft zitten kan sterk verschillen afhankelijk van de gemeente 

of school. Dit hangt onder andere samen met het percentage allochtone leerlingen, het 

percentage GOK-leerlingen1, het onderwijsnet, de onderwijsvorm in het secundair 

onderwijs en het schoolklimaat (Centrum voor Sociaal Beleid, 2010; Van Houtte, 2002; 

Vlaamse Overheid, 2006). Daarnaast stelt internationaal onderzoek vast dat de opvattingen 

over zittenblijven van leerkrachten een belangrijke rol spelen (Bonvin, 2003; Bonvin, Bless 

& Schuepbach, 2008: Ede, 2006; Haynes III, 2007). Dat dit ook en eventueel in sterkere 

mate voor Vlaamse scholen geldt, kan vermoed worden gezien de internationaal eerder 

unieke situatie. In Vlaanderen bestaan immers geen formele regels om te mogen overgaan 

naar het volgende leerjaar. Elke school bepaalt zelf wanneer een leerling het curriculum 

voldoende heeft verworven (Goos, Van Damme, Onghena, & Petry, 2010; OECD, 1998).  

 

Wat betreft het basisonderwijs is rond deze laatste vaststelling enige voorzichtigheid 

geboden. Ouders hebben bij beslissingen over zittenblijven eveneens beslissingsrecht. Dit 

geldt zeker voor de overgang van kleuter- naar lager onderwijs en van basis- naar 

                                                           
1
 Met GOK-leerling wordt bedoeld een leerling die voldoet aan één of meerdere gelijke 

kansenindicatoren: het gezin ontvangt een schooltoelage, de leerling verblijft buiten het eigen gezin, 
de ouders behoren tot de trekkende bevolking, de moeder heeft een laag opleidingsniveau, de 
thuistaal is niet het Nederlands (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2002). 
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secundair onderwijs, waarbij ouders het laatste woord hebben. Daarnaast kunnen ouders 

niet verplicht worden hun kind een achtste jaar in het lager onderwijs te houden (Vlaams 

Ministerie van Onderwijs en Vorming, 1997, 1999). Over de overgangen tussen de overige 

leerjaren doet de decreetgever geen uitspraken. Hierbij bepaalt het schoolreglement of het 

advies van de klassenraad of het schoolteam bindend is. Ouders kunnen echter steeds 

beslissen naar een andere school over te stappen om de inschrijving in een hoger leerjaar 

te bekomen (Juchtmans e.a., 2011).  

 

Desondanks kan ook de invloed van de klassenraad en het CLB niet ontkend worden. Bij 

de overgang van kleuter- naar lager onderwijs en van lager naar secundair onderwijs dient 

de klassenraad en het CLB steeds een advies met toelichting te geven. Dit geldt ook voor 

de toelating tot het achtste jaar lager onderwijs (Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming, 1997, 1999). Bovendien bepalen diverse schoolreglementen uitdrukkelijk dat de 

onderwijsinstelling de eindbeslissing neemt aangaande het al dan niet zittenblijven van 

leerlingen in het basisonderwijs (Juchtmans e.a., 2011). Ook wanneer het advies niet 

bindend is, kan een aanzienlijke invloed hiervan op de uiteindelijke beslissing van ouders 

verwacht worden.  

 

Bijgevolg is het verontrustend dat uit eerder onderzoek in het Vlaams basisonderwijs een 

overwegend positieve houding van klasleerkrachten en schooldirecteurs ten aanzien van 

zittenblijven blijkt (Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, 2004, 2005, 2006, 2009a, 

2009b). Een recente uitspraak van Eurydice (2011) sluit hierbij aan: 

The practice of repeating a year seems to be only well-established in countries where 

there is a general consensus that repeating a year is beneficial to pupils‟ learning. 

This culture seems to be particularly strong in Belgium, namely in the French 

Community, but also in Spain, France, Luxembourg, the Netherlands and Portugal. 

These beliefs in the positive benefits of repeating a year are commonly shared by the 

majority of teaching staff and parents and explain why the practice is still used, often 

in spite of limitations imposed by official regulations. (p. 39) 

 

Dit onderzoek sluit aan bij de problematiek van zittenblijven en wil meer bepaald nagaan of 

de opvattingen over zittenblijven binnen basisscholen en CLB‟s een mogelijke verklaring 

kunnen bieden voor eventuele verschillen in het percentage zittenblijvers. Hiervoor wordt 

vertrokken vanuit een beschrijving van eerder onderzoek binnen het brede domein van 

zittenblijven. Achtereenvolgens komen de gevolgen van zittenblijven, determinanten van 

zittenblijven en maatregelen om zittenblijven te vermijden aan bod. Op basis hiervan wordt 

de probleemstelling verfijnd en de onderzoeksvragen geformuleerd. Vervolgens wordt de 
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methodologie van het onderzoek uiteengezet. Het luik resultaten rapporteert de verkregen 

data aan de hand van de centrale onderzoeksvragen. Deze masterproef wordt besloten 

met een synthese van de voornaamste bevindingen gekoppeld aan eerder onderzoek, de 

beperkingen van het eigen onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek en 

onderwijsbeleid.  
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Theoretisch kader 

 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten uit nationaal en 

internationaal onderzoek rond zittenblijven. Zoals reeds uit de inleiding is gebleken, wordt 

zittenblijven de laatste decennia sterk geproblematiseerd. De redenen hiervoor komen aan 

bod onder de rubriek „gevolgen van zittenblijven‟. In het luik „determinanten van 

zittenblijven‟ wordt ingegaan op de vraag welke factoren het risico op zittenblijven 

verhogen. Vervolgens wordt onderzoek over „mogelijke maatregelen om zittenblijven te 

vermijden‟ beschreven.  

 

GEVOLGEN VAN ZITTENBLIJVEN 

  

Binnen de bestaande literatuur rond zittenblijven is onderzoek naar de gevolgen van 

zittenblijven het meest uitgebreid behandeld (Bonvin e.a., 2008). Hierbij kan een opdeling 

gemaakt worden tussen gevolgen van zittenblijven op academische prestaties en op 

sociaal-emotioneel gebied, en dit telkens op korte en lange termijn (Jimerson, 2001a). Ook 

de economische gevolgen van zittenblijven komen in de literatuur aan bod. 

 

Academische prestaties. Naar de impact van zittenblijven op de academische prestaties is 

al veel onderzoek verricht (Bonvin, e.a., 2008). Uit de meta-analyse en review van 

Jimerson (2001a, 2001b) met betrekking tot het basis- en secundair onderwijs blijkt dat 

zittenblijven de academische prestaties meestal niet verbetert. Uit het merendeel van de 

onderzoeken blijkt dat de maatregel geen invloed heeft. Wanneer wel een invloed wordt 

vastgesteld, gaat het om een verlaging van de prestaties. Ook na de publicatie van deze 

overzichtsartikels toonden meer recente onderzoeken geen of een negatieve invloed van 

zittenblijven op academische prestaties aan (Chen, Liu, Zhang, Shi, & Rozelle, 2010; Hong 

& Raudenbush, 2005; Jimerson & Ferguson, 2007; Martin, 2009; Morrison & No, 2007; 

OECD, 2010b; Pagani, Tremblay, Vitaro, Boulerice, & McDuff, 2001; Wu, West, & Hughes, 

2007). Een positieve impact op korte termijn wordt bovendien vaak getemperd door de 

vaststelling dat deze invloed vermindert doorheen de tijd en uiteindelijk volledig verdwijnt 

(Jimerson, Carlson, Rotert, Egeland, & Sroufe, 1997; Jimerson, 2001a; Roeleveld & van 

der Veen, 2007; Shepard & Smith, 1990; Van Damme, De Troy, Mertens, & Meyer, 2001; 

Wu, West, & Hughes, 2008). Dawson formuleert het als volgt: “… it could be said, that 

we‟ve won the battle but lost the war” (p. 21) (zoals geciteerd in Jimerson, Anderson, & 

Whipple, 2002, p. 452). Volgens Mantzicopoulos en Morrison (1992) worden de tijdelijk 

betere resultaten in het gedubbelde jaar kleuteronderwijs bijvoorbeeld verklaard doordat de 



Opvattingen binnen scholen en CLB‟s over zittenblijven in het basisonderwijs 
 

Pagina | 5  
 

kleuters dezelfde test voor de tweede keer afleggen en de kleuters een jaartje ouder zijn. 

Het gaat hierbij met andere woorden om een test-hertestprobleem.  

De literatuur toont tevens een verhoogde kans op vroegtijdig schoolverlaten aan (Eide & 

Showalter, 2001; Jimerson e.a., 2002; Jimerson & Ferguson, 2007; Van Damme e.a., 

2001). Zittenblijvers stromen bovendien minder vaak door naar postsecundair onderwijs en 

wanneer wel voortgezette studies worden aangevangen, heeft men meer kans om deze 

vroegtijdig af te breken (Fine & Davis, 2003; Van Petegem & Schuermans, 2005).  

De invloed van zittenblijven op de academische prestaties wordt volgens sommige auteurs 

gemedieerd door andere factoren. Enerzijds gaat het hierbij om de aanvankelijke prestaties 

van de leerling (Alexander, Entwisle, & Dauber, 2003). Voor de leerlingen die geen al te 

grote achterstand vertonen op de rest van de klasgroep zou zittenblijven wel een positieve 

weerslag hebben. “It buys them the time to mobilize their resources and to master some of 

the skills they apparently did not acquire the first time through the grade” (p. 142). 

Anderzijds speelt ook het moment waarop zittenblijven wordt toegepast een rol. Volgens 

Silberglitt, Jimerson, Burns en Appleton (2006) gebeurt dit best zo vroeg mogelijk, namelijk 

op kleuterniveau of in het eerste of tweede jaar van het lager onderwijs. Alexander e.a. 

(2003) spreken dit tegen door te stellen dat hoe ouder leerlingen zijn op het moment van 

zittenblijven, hoe meer ze hierdoor geholpen worden.  

 

Sociaal-emotionele gevolgen. Jimerson (2001a) stelde vast dat onderzoek in het basis- en 

secundair onderwijs in het algemeen wijzen op een negatieve invloed van zittenblijven op 

de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hierbij gaat het om een slechtere 

aanpassing aan de nieuwe klasgroep, een toename van angst, een negatievere houding 

ten aanzien van school, verminderde aanwezigheid op school, het vertonen van meer 

probleemgedrag en een negatiever zelfbeeld (Jimerson e.a., 1997; Jimerson 2001a; Pagani 

e.a., 2001; Van Damme e.a., 2001). Op langere termijn blijven de negatieve sociaal-

emotionele gevolgen van zittenblijven in het basisonderwijs gelden tot aan het einde van 

het basis- en zelfs het secundair onderwijs (Goos e.a., 2010; Jimerson & Ferguson, 2007; 

Martin, 2009; Pagani e.a., 2001). Voor zittenblijven in het secundair onderwijs stelden Van 

Damme e.a. (2001) echter vast dat de aanvankelijke minder goede integratie in de 

klasgroep geleidelijk afneemt in de daaropvolgende jaren. Onderzoek dat zich uitsluitend 

richt op de gevolgen van zittenblijven in het kleuteronderwijs stelde een positieve invloed op 

sociaal-emotioneel vlak vast. Leerlingen die bleven zitten gaven blijk van meer 

zelfvertrouwen, meer interesse, een betere werkhouding en minder probleemgedrag (Hong 

& Yu, 2008; Roeleveld & van der Veen, 2007). Deze invloed blijft volgens Hong en Yu 

(2008) gelden gedurende het verder verloop van het basisonderwijs, terwijl Roeleveld en 

van der Veen (2007) concluderen dat het aan het eind van het basisonderwijs volledig 
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verdwenen is. Ook Gleason, Kwok en Hughes (2007) stellen op jonge leeftijd –eerste jaar 

lager onderwijs– op korte termijn een positieve invloed van zittenblijven op het welbevinden 

vast, meer bepaald een betere aanvaarding in de nieuwe klasgroep. Of deze invloed op 

langere termijn ook behouden blijft, werd niet onderzocht.  

Zittenblijven beïnvloedt niet alleen het welbevinden van de zittenblijver, maar ook van de 

hele klasgroep. Alle kinderen kunnen er immers vrienden door verliezen (Juchtmans e.a., 

2011). Ook op de ouders heeft zittenblijven een negatieve weerslag. Zij zien de droom die 

ze hebben voor hun kinderen in gevaar komen (Alexander, Entwisle & Dauber, 1994; 

Vlaamse Onderwijsraad, 1993).  

 

Economische gevolgen. Onderzoeken uit verschillende landen benadrukken de hoge kost 

van zittenblijven voor de maatschappij (Alexander e.a., 1994; David, 2008; OESO, 2007; 

Tiana, 2008; Välijärvi & Sahlberg, 2008; Vlaamse Onderwijsraad, 1993). Bovendien verliest 

de overheid een jaar belastingsinkomsten wanneer een leerling een jaar later op de 

arbeidsmarkt belandt (Juchtmans e.a., 2011). Ook voor de leerling en zijn gezin heeft 

zittenblijven financiële gevolgen (Alexander e.a., 1994; Van Petegem & Schuermans, 2005; 

Välijärvi & Sahlberg, 2008; Vlaamse Onderwijsraad, 1993). Een zittenblijver heeft immers 

meer kans op vroegtijdig schoolverlaten en minder kans op deelname aan postsecundair 

onderwijs. Hierdoor is de kans kleiner dat men een goede job vindt, wat zijn weerslag heeft 

op het loon dat men verdient. Bovendien begint een zittenblijver vaak een jaar later te 

werken, waardoor men een jaarsalaris verliest. Deze kost wordt vaak doorgeven aan de 

ouders die een jaar extra ondersteuning moeten voorzien (Alexander e.a., 1994; Eide & 

Showalter, 2001; Jimerson, 1999, Juchtmans e.a., 2011).  

 

DETERMINANTEN VAN ZITTENBLIJVEN 

 

Onderzoek naar de determinanten van zittenblijven is sterk ondervertegenwoordigd in 

vergelijking met de hoeveelheid onderzoek naar de gevolgen van zittenblijven (Bonvin e.a., 

2008). In wat volgt worden de determinanten op leerling-, gezins-, leerkracht/directeur-, 

school- en beleidsniveau besproken. 

 

Invloed van leerlingkenmerken. Het mag weinig verbazingwekkend heten dat leerlingen 

met lagere academische prestaties, leermoeilijkheden en/of lagere IQ-scores een hoger 

risico op zittenblijven lopen (Alexander e.a., 1994; Jimerson e.a., 2006; McCoy & Reynolds, 

1999; Mantzicopoulos, 2003; Wilson & Hughes, 2006). Opmerkelijk is echter dat Wilson en 

Hughes (2006) vaststelden dat zittenblijvers wel lagere lees- en schrijfvaardigheden 

hebben, maar niet lager presteren op cognitief redeneren of wiskundige vaardigheden.  
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Verschillende onderzoeken, zowel in het basis- als het secundair onderwijs, stellen vast dat 

jongens meer kans hebben om een jaar over te doen dan meisjes (Corman, 2002; Hauser, 

2004; Jimerson e.a., 1997; McCoy & Reynolds, 1999; Van Damme e.a., 2001). Wilson en 

Hughes (2006) spreken deze invloed echter tegen. Zij stellen voor het eerste jaar lager 

onderwijs geen geslachtsverschillen vast. Dit kan mogelijks verklaard worden door de 

vaststelling van Hauser (2004) dat de invloed van geslacht toeneemt naarmate leerlingen 

ouder worden.  

Ook zwakkere sociale vaardigheden, een gebrek aan veerkracht en zelfvertrouwen en een 

lagere populariteit verhogen de kans op zittenblijven (Ferguson, Jimerson, & Dalton, 2001; 

Jimerson e.a., 1997; Lubbers, 2004; Wilson & Hughes, 2006). Twee onderzoeken stellen 

echter geen invloed van sociale vaardigheden of populariteit op zittenblijven vast (Beebe-

Frankenberger, Bocian, MacMillan, & Gresham, 2004; McCoy & Reynolds, 1999).  

Verder hebben leerlingen met een andere etniciteit en/of nationaliteit dan de meerderheid 

van de bevolking meer kans om te blijven zitten. Dit verband zou bovendien toenemen 

naarmate leerlingen ouder worden (Bonvin e.a., 2008; Centrum voor Sociaal Beleid, 2010; 

Hauser, 2004). Volgens Hauser wordt deze relatie echter volledig verklaard door verschillen 

in de gezinssamenstelling en sociale achtergrond. Dit kan verklaren waarom Corman 

(2002) geen relatie vindt tussen etniciteit en de kans op zittenblijven. Opvallend 

daarentegen is de vaststelling van Tillman, Guo en Harris (2006) dat, ondanks de vele 

sociale en economische beperkingen, eerste en tweede generatie allochtone leerlingen niet 

meer kans hebben op zittenblijven dan hun leeftijdsgenoten van de derde generatie.  

Wanneer een leerling aan het eind van het jaar geboren is, verhoogt de kans om een jaar 

over te doen (Corman, 2002). Verder speelt het aantal schoolveranderingen een rol. Hoe 

meer een kind van school verandert, hoe meer kans het heeft om te blijven zitten (McCoy & 

Reynolds, 1999). Over het leerjaar waarin de leerling zich bevindt, bestaat nog enige 

discussie. Volgens Corman (2002) lopen leerlingen in de lagere leerjaren minder kans om 

een jaar over te doen. Jimerson (2001b) stelt echter geen verschil vast op basis van 

leerjaar.  

 

Invloed van gezinskenmerken. Verschillende onderzoeken gaan de invloed van de sociaal-

economische status van een leerling op zittenblijven na. Wanneer de intelligentie, het 

opleidingsniveau, de tewerkstellingsstatus, het beroepsniveau en/of het inkomen van de 

ouders laag zijn, verhoogt de kans op zittenblijven (Centrum voor Sociaal Beleid, 2010; 

Corman, 2002; Ferguson e.a., 2001; Hauser, 2004; Jimerson e.a., 1997; Stevens & 

Schaller, 2011; Van Petegem & Schuermans, 2005). Dit verband is zowel voor het basis- 

als voor het secundair onderwijs vastgesteld. Desondanks stelt de Vlaamse Onderwijsraad 

(1993) dat vooral in het basisonderwijs zittenblijven de sociaal zwakke groepen treft. 
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McCoy en Reynolds (1999) stellen echter dat er geen invloed bestaat van de sociaal-

economische status van leerlingen op zittenblijven.  

Ook de gezinssamenstelling heeft een invloed. Kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen 

met minstens één broer of zus binnen het gezin hebben meer kans om een jaar over te 

doen (Corman, 2002; Steunpunt SSL, 2003). Hauser (2004) merkt op dat het onduidelijk is 

of hierbij sprake is van een direct effect op zittenblijven of een indirect effect via 

academische prestaties. Tot slot vermindert een sterke ouderbetrokkenheid de kans op 

zittenblijven van een leerling (Ferguson e.a., 2001; Jimerson e.a., 1997; Jimerson e.a., 

2006; McCoy & Reynolds, 1999; Wilson & Hughes, 2006). 

 

Invloed van leerkrachten en schooldirecteurs. Wat betreft de invloed van leerkrachten, stelt 

onderzoek vast dat hun opvattingen ten aanzien van zittenblijven een belangrijke impact 

hebben op de kans dat een leerling blijft zitten (Bonvin, 2003; Ede, 2006; Eurydice, 2011; 

Haynes III, 2007). Kinderen waarvan de leerkracht een positieve houding ten aanzien van 

zittenblijven heeft, hebben een grotere kans om hun jaar te moeten overdoen (Bonvin e.a., 

2008). Vaak zijn leerkrachten zich echter zelf niet bewust van de invloed van hun 

opvattingen over zittenblijven op hun uiteindelijke beslissing (Tomchin & Impara, 1992). 

Zowel Amerikaans als Vlaams onderzoek toont aan dat de meerderheid van de 

leerkrachten in het basis- en lager secundair onderwijs positief staan ten aanzien van 

zittenblijven als pedagogische maatregel (Ede, 2006; Haynes III, 2007; Steunpunt SSL, 

2004, 2005, 2006, 2009a; Tomchin & Impara, 1992). In Vlaanderen staat slechts 3% van de 

leerkrachten van het eerste, tweede en vierde leerjaar en 6% van de leerkrachten van de 

derde kleuterklas negatief tegenover deze maatregel (Steunpunt SSL, 2004, 2005, 2006, 

2009a). Ook Eurydice (2011) stelt dat in België de houding ten aanzien van zittenblijven 

overwegend positief is.  

Volgens leerkrachten zou zittenblijven ervoor zorgen dat het huidig niveau van leerlingen 

verhoogt, leerlingen voldoende schoolrijpheid ontwikkelen, toekomstig falen wordt 

vermeden en het klasniveau wordt behouden (Ede, 2006; Haynes III, 2007; Steunpunt SSL, 

2004, 2005, 2006, 2009a; Tomchin & Impara, 1992). Diezelfde studies stellen tevens vast 

dat zittenblijven volgens leerkrachten geen negatieve invloed heeft op het zelfbeeld en niet 

zorgt voor meer gedragsproblemen. Al nuanceren Ede (2006) en Haynes III (2007) deze 

laatste bevindingen door de vaststelling dat deze enkel in de lagere jaren van het 

basisonderwijs gelden.  

Deze opvattingen worden deels bepaald door de kennis van de leerkrachten over de 

gevolgen van zittenblijven (Haynes III, 2007). Het algemene publiek buiten de academische 

kringen is zich echter niet bewust van de potentiële langetermijngevolgen van zittenblijven 

(Bonvin, 2003; Jimerson e.a., 2002; Ede, 2006; Hauser, 2004). Hiervoor zijn twee 
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verklaringen. Enerzijds komen leerkrachten nauwelijks in aanraking met deze 

langetermijngevolgen: “The belief, contrary to most evidence, that retention is helpful to 

students is sustained in part by the lengthy gap between the retention decision and its 

effects” (Hauser, 2004, p. 309). Anderzijds zijn weinig leerkrachten op de hoogte van 

onderzoeksresultaten (Ede, 2006; Haynes III, 2007). Aangezien de kortetermijngevolgen 

waarmee leerkrachten wel in aanraking komen eerder positief zijn, hebben leerkrachten 

vooral positieve opvattingen ten aanzien van zittenblijven (Haynes III, 2007).  

Naast kennis over de gevolgen van zittenblijven, hebben verschillende andere 

leerkrachtkenmerken een invloed op de opvattingen van leerkrachten. Onderzoek op dit 

vlak is echter schaars. Volgens Ede (2006) staan leerkrachten uit het basisonderwijs en de 

eerste graad van het secundair onderwijs met minder dan vijf jaar ervaring positiever ten 

aanzien van zittenblijven dan hun collega‟s met meer ervaring. Deze groep laat zijn 

beslissing ook meer afhangen van de schoolrijpheid en taalbeheersing van de leerling. 

Deze bevinding is in overeenstemming met de vaststelling van het Steunpunt SSL (2004) 

dat jongere kleuteronderwijzers in Vlaanderen iets positiever staan tegenover de maatregel 

dan hun oudere collega‟s. Ook het leerjaar waarin de leerkracht lesgeeft, oefent volgens 

Ede (2006) een invloed uit. Vooral leerkrachten in het kleuteronderwijs en het eerste jaar 

lager onderwijs kiezen voor zittenblijven, omdat ze dit in deze jaren als effectiever zien. 

Leerkrachten uit het secundair onderwijs zouden zich meer bewust zijn van de negatieve 

invloed van zittenblijven in verband met het zelfbeeld, gedragsproblemen en vroegtijdig 

schoolverlaten. Bonvin (2003) vult deze factoren nog aan. Volgens hem heeft ook de 

oorzaak die men voor zittenblijven ziet een belangrijke invloed op opvattingen. 

Leerkrachten die zittenblijven vooral wijten aan de zwakke academische prestaties van de 

leerlingen, hebben een positievere houding ten aanzien van deze maatregel. Wanneer de 

leerkracht echter de manier van lesgeven of de invloed van schoolselectiviteit en –structuur 

als oorzaak voor zittenblijven beschouwt, heeft hij of zij een eerder negatieve houding ten 

aanzien van zittenblijven. Stipek en Byler (1997) stelden verder vast dat zowel de 

opvattingen over leren als de etniciteit van kleuteronderwijzers geen invloed uitoefenen op 

hun opvattingen over zittenblijven.  

Over de invloed van schoolkenmerken op de opvattingen over zittenblijven bestaat 

nauwelijks onderzoek. Enkel het Steunpunt SSL (2004) stelt hierbij vast dat de opvattingen 

van kleuterleid(st)ers voor 32% schoolgebonden zijn. Het percentage GOK-leerlingen en de 

pedagogische methode van de school zijn hiervoor niet relevant. 

Leerkrachten kiezen om uiteenlopende redenen voor zittenblijven, die sterk van leerkracht 

tot leerkracht kunnen verschillen (Tomchin & Impara, 1992). Vaak aangehaalde redenen 

zijn zwakkere academische prestaties, een beperkte leermogelijkheid en een gebrek aan 

rijpheid (Bonvin e.a., 2008; Ede, 2006; Tomchin & Impara, 1992). Leerkrachten gaan ervan 
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uit dat leerlingen een jaar extra nodig hebben om de nodige schoolrijpheid en/of de kennis 

en vaardigheden te verwerven (Tanner & Gallis, 1997). Wat leerkrachten precies verstaan 

onder zwakke academische prestaties of rijpheid, is echter afhankelijk van individuele 

interpretaties. Hierdoor kan een kind bij de ene leerkracht een jaar moeten overdoen terwijl 

het bij een andere leerkracht zou mogen overgaan (Ede, 2006; Roeleveld & van der Veen, 

2007). Ook een gebrek aan inzet van de leerling is een mogelijke reden tot zittenblijven 

(Tomchin & Impara, 1992). Verder zien leerkrachten zittenblijven als een manier om het 

zelfbeeld van een leerling te bevorderen door de toegenomen succeservaring (Tanner & 

Galis, 1997). Volgens diezelfde auteurs zouden leerkrachten de maatregel ook toepassen 

om homogene klasgroepen te creëren of dreigen met zittenblijven om leerlingen te 

motiveren om harder te werken. Ede (2006) vult deze redenen nog aan met de vaststelling 

dat sommige leerkrachten zich laten leiden door wat andere leerkrachten of de directeur 

van hen zouden denken. Ze vrezen, al dan niet terecht, dat hun leerkrachtcapaciteiten in 

vraag zullen worden gesteld wanneer ze een zwakpresterende leerling laten overgaan. 

Ondanks het feit dat zittenblijven meer voorkomt bij jongens dan bij meisjes, konden 

Tomchin en Impara (1992) niet vaststellen dat leerkrachten rekening houden met het 

geslacht van een leerling bij hun beslissing tot zittenblijven.  

Naar de opvattingen van schooldirecteurs over zittenblijven is nog nauwelijks onderzoek 

verricht. Onderzoek in Amerikaanse basisscholen toonde aan dat directeurs in het 

algemeen niet in de praktijk van zittenblijven geloven (Allington, McGill-Franzen, & Schick, 

1997; Haynes III, 2007). Zittenblijven zou volgens hen toekomstig falen niet kunnen 

vermijden en het zelfbeeld schaden (Haynes III, 2007). Enkel in het geval van onvoldoende 

schoolrijpheid en frequente afwezigheid wordt de maatregel soms opportuun geacht. De 

maatregel wordt dan ook vooral toegepast wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn 

(Allington e.a., 1997). Vlaams onderzoek stelde echter vast dat directeurs overwegend 

positief staan tegenover de maatregel (Steunpunt SSL, 2009b). Verder wees Haynes III 

(2007) erop dat in tegenstelling tot leerkrachten die zich bij een beslissing tot zittenblijven 

voornamelijk laten leiden door de huidige academische prestaties van de leerling, 

directeurs hun beslissing voornamelijk baseren op het potentieel van de leerling. Wel zijn zij 

net als leerkrachten slecht op de hoogte over onderzoek inzake zittenblijven.  

 

Invloed van schoolkenmerken. Uit onderzoek blijkt dat de onderwijsvorm, de schoolgrootte 

en de schoolcultuur een invloed uitoefenen op de kans van leerlingen om te blijven zitten. 

(Baker e.a., 2001; Centrum voor Sociaal Beleid, 2010; Juchtmans e.a., 2011; Leithwoord & 

Jantzi, 2009; OECD, 2010a; Van Houtte, 2002). Deze kenmerken worden hieronder 

toegelicht. De geslachtscontext (Van Houtte, 2002) en het percentage GOK-leerlingen van 
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de school (Centrum voor Sociaal Beleid, 2010) oefenen daarentegen weinig tot geen 

invloed uit. 

Binnen het Vlaams secundair onderwijs heeft de onderwijsvorm waarin een leerling zich 

bevindt een belangrijke invloed. De kans op falen – waaronder zittenblijven – is merkbaar 

groter in TSO/BSO-school dan in ASO-scholen, zelfs wanneer rekening gehouden wordt 

met individuele leerlingkenmerken als bekwaamheid en socio-economische status van het 

gezin (Van Houtte, 2002). Wat betreft de schoolgrootte toont de review van Baker e.a. 

(2001) aan dat het aantal zittenblijvers in kleine scholen, zowel basis- als secundair 

onderwijs, veel lager ligt dan in grote scholen. Hetzelfde zou gelden voor de klasgrootte. De 

review van Leitwood en Jantzi (2009) is over de invloed van klasgrootte minder eenduidig. 

Zowel positieve, negatieve, non-lineaire als niet-significante relaties werden hier 

vastgesteld. De resultaten van Van Houtte (2002) voor Vlaamse secundaire scholen zijn 

afhankelijk van het leerjaar en geslacht van de leerlingen. Ook de schoolcultuur oefent een 

invloed uit op het academisch succes van de leerlingen. Een positieve houding ten aanzien 

van de school zou de leerprestaties verbeteren (Juchtmans e.a., 2011; OECD, 2010a; 

Ruus e.a., 2007). De studie- en prestatiegerichtheid van de leerlingencultuur speelt vooral 

een rol van betekenis bij jongere adolescenten. De mate waarin leerlingen onderwijsbaar 

gevonden worden en de academische gerichtheid in de stafledencultuur zijn daarentegen 

bepalend voor de slaagkansen van alle leerlingen in het secundair onderwijs (Van Houtte, 

2002).  

 

Invloed van het onderwijsbeleid. Ook het nationaal onderwijsbeleid oefent een invloed uit 

op zittenblijven (Bonvin e.a., 2008; Greene & Winters, 2009; Hauser, 2004; OECD, 2007). 

Onderzoek naar de invloed van het Vlaams onderwijsbeleid op zittenblijven is echter 

schaars. In wat volgt worden enkele kenmerken van dit onderwijsbeleid besproken.  

Zoals in de inleiding reeds vermeld werd, is het Vlaams onderwijssysteem internationaal 

eerder uniek, aangezien geen formele regels bestaan om te mogen overgaan naar het 

volgende leerjaar. Elke school beslist zelf of een leerling blijft zitten of niet (Goos e.a., 2010; 

OECD, 1998). Volgens de OESO zou het aandeel zittenblijvers beduidend lager zijn 

wanneer er gebruik gemaakt zou worden van externe richtlijnen in plaats van subjectieve 

leerkrachtbeoordelingen (OECD, 1998). Ook het financieringssysteem van scholen kan een 

rol spelen. De Vlaamse Onderwijsraad stelde begin jaren „90 dat dit systeem zittenblijven 

beloont. “Overzitten betekent meer leerlingen en meer leerlingen betekenen meer 

middelen. Het beleid moedigt scholen dus niet aan om het aantal mislukkingen en 

zittenblijvers te verminderen” (Vlaamse Onderwijsraad, 1993, p. 19). De financiering van 

scholen wordt nog steeds deels bepaald door het aantal leerlingen, waardoor deze 

vaststelling mogelijks blijft gelden (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 1959; 
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1997). Verder is sinds 2002 het GOK-decreet ingevoerd met als één van de doelstellingen 

het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen in het basis- 

en secundair onderwijs (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2002). Bijgevolg kan 

verwacht worden dat dit decreet bijdraagt tot het verminderen van zittenblijven. Onderzoek 

kan dit vermoeden echter nog niet bevestigen (Centrum voor Sociaal Beleid, 2010).  

 

MAATREGELEN OM ZITTENBLIJVEN TE VERMIJDEN 

 

In wat volgt wordt eerst besproken welke maatregelen leerkrachten en schooldirecteurs 

zien om zittenblijven te vermijden. Vervolgens komen de maatregelen aan bod die op basis 

van onderzoek naar voor worden geschoven.  

 

Volgens leerkrachten en schooldirecteurs. Er kunnen slechts enkele onderzoeken binnen 

dit domein aangehaald worden. Ede (2006) en Picklo en Christenson (2005) richten zich 

hierbij op leerkrachten in het basis- en lager secundair onderwijs. Met dit verschil dat Ede 

rechtstreeks polst naar wat leerkrachten zien als mogelijke alternatieven voor zittenblijven, 

terwijl Picklo en Christenson leerkrachten op een vierpuntsschaal laten aangeven in welke 

mate bepaalde instructiemethoden worden toegepast voor zwakkere leerlingen. De 

resultaten van beide onderzoeken zijn sterk verschillend. Uit het onderzoek van Ede blijkt 

dat leerkrachten vooral het laten testen van leerlingen op leerstoornissen zien als alternatief 

voor zittenblijven. Ook remediëren tijdens of na de schooluren, multileerjaarklassen en 

kleinere klassen met leerkrachtassistenten werden vermeld. Enkele leerkrachten zagen 

geen alternatieven. De leerkrachten in het onderzoek van Picklo en Christenson hanteren 

daarentegen vooral coöperatieve instructiemethoden. Ook remediëring, kleinere 

klasgroepen, niveaugroepen binnen de klas, voor- en naschoolse huiswerkprogramma‟s en 

ondersteuning door leerkrachtassistenten worden frequent gehanteerd.  

In het onderzoek van Allington e.a. (1997) werd aan schooldirecteurs gevraagd wat ze als 

mogelijke maatregelen voor leerproblemen zien. Deze kunnen opgesplitst worden in twee 

groepen. Enerzijds gaat het om specifieke interventies: voorschoolse programma‟s, 

remediëring, buitengewoon onderwijs en zogenaamde “miracle workers” (p. 228). Met dit 

laatste wordt bedoeld dat men de leerling gaat plaatsen in de klas van een zeer 

getalenteerde leerkracht in het jaar volgend op de erkenning van leerproblemen. Tegen de 

verwachting van de onderzoekers in vermeldde geen enkele schooldirecteur extra lessen 

tijden de zomervakantie. Anderzijds waren er maatregelen die betrekking hebben op het 

geven van meer tijd. Zittenblijven valt hieronder, maar de meerderheid van de 

schooldirecteurs was hiervan geen groot voorstander. Andere maatregelen waren het 
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uitstellen van de intrede in de kleuterklas en het invoeren van een schakelklas tussen het 

kleuter- en lager onderwijs. 

 

Op basis van onderzoek. Maatregelen die uit onderzoek naar voor komen variëren van 

initiatieven binnen de klascontext tot veranderingen in de school- of onderwijsorganisatie.  

Binnen de klascontext wordt differentiëren vaak aangehaald. Hierbij gaat het niet alleen om 

het curriculum, maar ook om de onderwijsmethode en de beoordeling van de leerlingen 

(Baker e.a., 2001; Morrison & No, 2007; Protheroe, 2007; Roeleveld & van der Veen, 2007; 

Southern Regional Education Board, 2001; Vlaamse Onderwijsraad, 1993). Ook via 

coöperatief leren en peer-tutoring kan men de leerprestaties bevorderen (Juchtmans e.a., 

2001; Slavin, 1996; SREB, 2001). Leerkrachten zouden hierbij de kans moeten krijgen om 

nascholing te volgen om zich deze onderwijsmethoden eigen te maken (Protheroe, 2007; 

Slavin, 1996). Verder kan voldoende aandacht voor leren leren en studiebegeleiding de 

leerprestaties verhogen. Men kan hiervoor de relatie tussen ouders en school versterken, 

zodat de leerlingen ook thuis voldoende ondersteund worden (Fan & Chen, 2001; Slavin, 

1996; SREB, 2001; Vlaamse Onderwijsraad, 1993). Onderzoek wijst eveneens op het 

belang van vroegtijdig problemen te signaleren, observeren en diagnosticeren (Protheroe, 

2007; Slavin, 1996; SREB, 2001; Vlaamse Onderwijsraad, 1993). 

Meer klasoverschrijdend kan worden gedacht aan het creëren van een positief 

schoolklimaat. Een positieve houding ten aanzien van de school zou immers de 

leerprestaties verbeteren (Juchtmans e.a., 2011; OECD, 2010a; Ruus e.a., 2007). Dit kan 

worden bewerkstelligd via een positieve leerkracht-leerlingrelatie, ouderbetrokkenheid en 

extra-curriculaire activiteiten (Juchtmans e.a., 2011). Ook stelt onderzoek een positieve 

invloed vast van het aanbieden van extra instructiekansen, zowel in de vorm van 

naschoolse programma‟s als programma‟s tijdens de zomervakantie (David, 2008; 

Jimerson e.a., 2006; Protheroe, 2007; SREB, 2001). Verder worden verschuivingen binnen 

de klasgroep best zoveel mogelijk vermeden, aangezien dit zou leiden tot een verstoring 

van de sociale verbondenheid van leerlingen met hun leerkrachten en medeleerlingen. 

Hierdoor gaat er telkens tijd verloren aan het zich opnieuw aanpassen aan elkaar, wat een 

negatieve invloed heeft op de academische prestaties (Baker e.a., 2001). In het 

basisonderwijs kan dit onder andere via multileerjaarklassen en „looping‟ (Baker e.a., 2001; 

Jimerson e.a., 2006; Protheroe, 2007). Belfi, De Fraine en Van Damme (2010) zijn echter 

geen grote voorstanders van multileerjaarklassen. Het zou niet zorgen voor een verbetering 

van de leerprestaties, maar wel de prestatiemotivatie verlagen en het lerarenvak aanzienlijk 

verzwaren. Daarentegen hebben multileerjaarklassen wel een klein positief effect op het 

welbevinden van de leerlingen. „Looping‟ houdt in dat de leerkracht zijn leerlingen vergezelt 

naar het volgende leerjaar (Baker e.a., 2001). In het secundair onderwijs kan het frequent 
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wisselen van leerkrachten beperkt worden via het groeperen van de lessen in blokken 

(Baker e.a., 2001; Juchtmans e.a., 2011). 

Naast multileerjaarklassen is ook voor andere wijzigingen in de groepering van leerlingen 

voorzichtigheid geboden. Zo wordt het werken met niveauklassen, ook wel tracking of 

streaming genoemd, afgeraden (Belfi, De Fraine & Van Damme, 2001). Dit zou vooral 

nadelig zijn voor de zwakkere leerlingen. Ook een extra klas tussen het kleuter- en lager 

onderwijs wordt niet als positief ervaren. Op langere termijn – aan het einde van het 

secundair onderwijs – zou geen positief effect meer terug te vinden zijn. Integendeel, tegen 

het midden van de lagere school presteren deze leerlingen significant slechter dan hun 

klasgenoten (Ferguson e.a., 2001; Jimerson & Ferguson, 2007). Dit is een belangrijke 

conclusie, aangezien schooldirecteurs wel heil zien in het invoeren van een schakelklas 

(Allington e.a., 1997). 

Onderzoek haalt ook enkele aspecten van de onderwijsstructuur aan. Zo blijkt het volgen 

van kleuteronderwijs of een soortgelijk voorbereid programma op het lager onderwijs 

effectief te zijn om de kans op zittenblijven te verlagen (Cannon, Jacknowitz, & Painter, 

2011; Jimerson e.a., 2006; Roeleveld & van der Veen, 2007; Protheroe, 2007). Binnen het 

categoriaal secundair onderwijs is afstromen een optie. De leerling mag wel overgaan naar 

het volgende jaar, maar wordt uitgesloten van een aantal studierichtingen (Kloosterman & 

de Graaf, 2010; Van Damme e.a., 2001). Ook het verlaten van de studiekeuze in het 

secundair onderwijs zou ervoor zorgen dat leerlingen minder falen (Vlaamse 

Onderwijsraad, 1993). Een andere meer fundamentele verandering is het wegwerken van 

de grenzen tussen leerjaren. Dit kan via meer geïndividualiseerde instructie, 

leerjaaroverschrijdende niveaugroepen en/of modularisering (Jimerson e.a., 2006; SREB, 

2001; Juchtmans e.a., 2011; Tanner & Decotis, zoals geciteerd in Tanner & Galis, 1997, p. 

111; Vlaamse Onderwijsraad, 1993).  
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Probleemstelling en onderzoeksvragen 

  

Uit het theoretisch kader blijkt dat opvattingen van leerkrachten en directeurs ten aanzien 

van zittenblijven een belangrijke invloed hebben op de kans dat een leerling blijft zitten 

(Bonvin, 2003; Bonvin e.a., 2008; Ede, 2006; Eurydice, 2011; Haynes III, 2007). Wanneer 

men het aantal zittenblijvers wil verlagen, ligt volgens Eurydice (2011) de uitdaging meer “in 

questioning certain assumptions and beliefs rather than regulatory change” (p. 60). Binnen 

Vlaanderen is onderzoek naar dit verband nog onbestaande. Onderzoek over de 

opvattingen van leerkrachten en directeurs ten aanzien van zittenblijven is eveneens 

schaars en ontbreekt voor CLB-medewerkers zelfs volledig.  

 

Deze masterproef wil een bijdrage leveren aan het opvullen van deze hiaten binnen het 

Vlaams onderzoek. De specifieke situatie van de gemeente Lokeren vormt hierbij de focus. 

In deze gemeente ligt het aandeel leerlingen met schoolse vertraging opmerkelijk hoger 

dan in andere gemeenten van de regio Waasland. Dit geldt vooral met betrekking tot het 

lager onderwijs (zie tabel 1). Een verklaring hiervoor kan niet worden gevonden in het 

percentage GOK-leerlingen, aangezien het verschil eveneens aanwezig is in gemeenten 

met een sterk gelijkaardig percentage GOK-leerlingen als Lokeren (35%), zoals in 

Willebroek (34%), Temse (32%), Zele (31%) en Sint-Niklaas (30%)2. (Lokaal Overleg 

Platform Lokeren, persoonlijke communicatie, 15 februari, 2010).  

 

  

                                                           
2
 Cijfers schooljaar 2004-2005 
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Tabel 1 

Percentage Schoolse Vertraging in het Gewoon Lager Onderwijs in de Regio Waasland  

Gemeente 1
e
 leerjaar 2

e
 leerjaar 3

e
 leerjaar 4

e
 leerjaar 5

e
 leerjaar 6

e
 leerjaar 

Beveren 9,5 13,6 14,3 15,0 15,5 14,2 

Dendermonde 14,9 13,8 15,4 15,7 16,9 14,7 

Hamme 14,0 18,4 19,2 11,9 17,9 15,2 

Lokeren 20,3 21,0 28,9 27,6 24,0 16,6 

Oudenaarde 10,1 16,9 8,5 17,9 14,5 12,8 

Sint-Niklaas 13,3 16,4 18,2 19,4 20,4 14,9 

Stekene 7,4 8,1 12,2 9,4 19,6 12,7 

Temse 13,7 16,6 19,2 16,8 20,1 17,0 

Waasmunster 13,6 15,4 17,4 17,3 19,1 13,2 

Willebroek 13,8 13,5 14,9 19,1 17,4 12,4 

Zele  18,3 15,1 19,0 19,8 21,4 15,0 

Noot. Cijfers van het schooljaar 2004-2005 

 

De opvattingen over zittenblijven van onderwijsactoren betrokken bij beslissingen rond 

zittenblijven worden bevraagd om een mogelijke verklaring te vinden voor deze verschillen 

in percentages leerlingen met schoolse vertraging. Meer bepaald gaat het om de 

opvattingen van schooldirecteurs, klasleerkrachten, leden van het zorgteam en CLB-

medewerkers. Hierbij wordt de gemeente Lokeren vergeleken met één andere gemeente 

van de regio Waasland. Aan de hand van uitgebreide cijfergegevens van de verschillende 

gemeenten is de keuze op Temse als vergelijkingsgemeente gevallen (zie methodologie).  

 

De centrale probleemstelling luidt als volgt: „Kunnen opvattingen over zittenblijven binnen 

basisscholen en CLB‟s een mogelijke verklaring bieden voor verschillen in het percentage 

zittenblijvers?‟ Het onderzoek tracht hierop een antwoord te bieden aan de hand van 

volgende onderzoeksvragen:  

1. Welke opvattingen over zittenblijven heersen er binnen de basisscholen en CLB‟s 

van Lokeren en Temse? In welke mate verschillen deze opvattingen tussen beide 

gemeenten? 

2. Welke factoren bepalen de beslissing tot zittenblijven in de basisscholen en CLB‟s 

van Lokeren en Temse? In welke mate verschillen deze factoren tussen beide 

gemeenten? 

3. Welke maatregelen om zittenblijven te vermijden worden aangehaald in de 

basisscholen en CLB‟s van Lokeren en Temse? In welke mate verschillen deze 

maatregelen tussen beide gemeenten? 
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Methodologie 

 

In dit luik wordt eerst de selectie van de „participanten‟ aan het onderzoek beschreven. 

Vervolgens komen onder de titel „design‟ de gebruikte onderzoeksmethoden en 

instrumenten aan bod. De „procedure‟ en „data-analyse‟ beschrijven de feitelijke uitvoering 

van het onderzoek. Tot slot wordt uitgebreid ingegaan op de „kwaliteit van het onderzoek‟ 

aan de hand van het principe van trustworthiness.  

 

PARTICIPANTEN 

 

Gemeenten. Dit onderzoek wil een verklaring vinden voor het hoge percentage leerlingen 

met schoolse vertraging in de gemeente Lokeren. Hiervoor werd eveneens een 

vergelijkingsgemeente geselecteerd. Voor deze selectie werd voornamelijk beroep gedaan 

op gedetailleerde cijfergegevens in verband met het aandeel leerlingen met schoolse 

vertraging en het aandeel GOK-leerlingen, dit voor elke gemeente behorend tot het LOP 

Waasland. De meest recente gegevens varieerden afhankelijk van de gemeente tussen het 

schooljaar 2007-2008 en 2008-2009. Op basis hiervan werd de gemeente Temse 

geselecteerd. Deze gemeente is onder andere sterk gelijkaardig op vlak van het 

percentage GOK-leerlingen (32% tegenover 35% in Lokeren3), maar heeft een aanzienlijk 

lager percentage leerlingen met schoolse vertraging (zie figuur 1). Bij het interpreteren van 

de resultaten dient er rekening mee gehouden te worden dat Temse, in tegenstelling tot 

Lokeren, geen officieel gesubsidieerd onderwijs en geen buitengewoon onderwijs heeft.  

 

  

                                                           
3
 Cijfers schooljaar 2004-2005 
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Figuur 1. Percentage leerlingen met schoolse vertraging per leerjaar in het gewoon lager 

onderwijs van Lokeren en Temse  

 

Scholen. Vervolgens werden in beide gemeenten basisscholen geselecteerd. Bij deze 

selectie werd vooral aandacht besteed aan een zo groot mogelijke verscheidenheid op vlak 

van het percentage GOK-leerlingen en het onderwijsnet. Zoals blijkt uit de inleiding hebben 

deze factoren immers mogelijks een invloed op de cijfers voor schoolse vertraging. Waar 

mogelijk werd ook getracht te variëren op vlak van schoolgrootte. Verder werd er bewust 

voor gekozen de vroegere basisschool van de onderzoeker niet op te nemen in de 

steekproef. Dit om zoveel mogelijk de objectiviteit te garanderen. Voor de gemeente 

Lokeren werden zeven4 van de in totaal vijftien basisscholen binnen het gewoon onderwijs 

geselecteerd. Voor Temse ging het om vijf van de in totaal elf basisscholen. Van deze 

geselecteerde scholen werden telkens de directeur, de leden van het zorgteam betrokken 

bij beslissingen rond zittenblijven en een aantal klasleerkrachten betrokken bij het 

onderzoek. Alle klasleerkrachten betrekken was praktisch niet haalbaar, waardoor ook hier 

een selectie werd gemaakt. Rekening houdend met de grootte van de focusgroepen (zie 

verder), werden drie leerjaren geselecteerd: de derde kleuterklas, het tweede leerjaar en 

het vierde leerjaar. Dit zorgt voor een goede spreiding over het basisonderwijs. Er dient 

                                                           
4
 Eén van deze scholen bevat enkel lager onderwijs. Om zo volledig mogelijk informatie krijgen, werd ook de 

kleuterschool waarmee ze nauw samenwerken betrokken.  
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echter op gewezen te worden dat ondanks deze selectie op vlak van leerjaren, het doel van 

dit onderzoek is om uitspraken te doen over de volledige basisschool.  

 

CLB‟s. Tot slot werden ook de CLB‟s van beide gemeenten betrokken. Per gemeente gaat 

het om een vestiging van een vrij CLB en een vestiging van een CLB van het 

gemeenschapsonderwijs. Hierbij diende geen selectie gemaakt te worden. Alle 

medewerkers betrokken bij beslissingen rond zittenblijven in de betreffende gemeenten 

werden gevraagd mee te werken.  

 

Samenvattend bestond de steekproef uit 12 schooldirecteurs, 19 leden van een zorgteam, 

13 leerkrachten derde kleuterklas, 18 leerkrachten tweede leerjaar en 15 leerkrachten 

vierde leerjaar, verspreid over twaalf scholen in twee gemeenten, Lokeren en Temse. 

Zowel scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs (7), gemeenschapsonderwijs (3) als 

officieel gesubsidieerd onderwijs (2) werden betrokken, al kwam dit laatste onderwijsnet 

niet voor in Temse (zie tabel 2). Daarnaast werden ook 14 CLB-medewerkers betrokken, 

verspreid over vier vestigingen in Lokeren en Temse (zie tabel 3). 

 

Tabel 2 

Overzicht van de Steekproef betreffende de Basisscholen in Lokeren en Temse 

Gemeente Onderwijsnet Scholen School-

directeurs 

Leden van 

zorgteam 

Klasleerkrachten 

K3
a
 L2

b
 L4

c
 

Lokeren Vrij gesubsidieerd 4 4 6 3 6 5 

 Officieel gesubsidieerd 2 2 3 4 4 3 

 GO! 1 1 1 0 1 1 

 Totaal  7 7 10 7 11 9 

Temse Vrij gesubsidieerd 3 3 6 2 4 3 

 GO! 2 2 3 4 3 3 

 Totaal 5 5 9 6 7 6 

Totaal  12 12 19 13 18 15 

Noot.  
a
 K3 = derde kleuterklas 

b
 L2 = tweede leerjaar 

c
 L4 = vierde leerjaar 
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Tabel 3 

Overzicht van de Steekproef betreffende de CLB‟s in Lokeren en Temse 

Gemeente Onderwijsnet Aantal medewerkers 

Lokeren Vrij gesubsidieerd 3 

 Officieel gesubsidieerd 2 

Temse Vrij gesubsidieerd 3 

 Officieel gesubsidieerd 2 

Totaal  14 

 

DESIGN 

 

De data werden verzameld aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden, meer 

bepaald semigestructureerde interviews en focusgroepen. Kwalitatief onderzoek biedt als 

voordeel op kwantitatief onderzoek dat meer precieze, genuanceerde en rijke 

beschrijvingen bekomen worden die het mogelijk maken om de opvattingen van de 

participanten te achterhalen (Corbin & Strauss, 2008; Kvale, 1994). De focus van kwalitatief 

onderzoek ligt dan ook op het achterhalen van betekenis (Sale, Lohfeld, & Brazil, 2002). 

Aangezien eerder onderzoek over opvattingen in verband met zittenblijven vooral 

gebruikmaakt van kwantitatief onderzoek, is het bovendien interessant om na te gaan of 

dezelfde resultaten bekomen worden met behulp van kwalitatief onderzoek.  

 

Klasleerkrachten en leden van het zorgteam van eenzelfde school werden samen bevraagd 

door middel van semigestructureerde focusgroepen. Een belangrijk voordeel van deze 

methode is dat het een meer natuurlijke omgeving biedt dan individuele interviews, 

aangezien deelnemers anderen beïnvloeden en zelf beïnvloed worden (Krueger & Casey, 

2000; Morgan, 1997). Het nemen van beslissingen rond zittenblijven gebeurt immers ook 

niet individueel, maar in samenspraak met verschillende actoren. Het werken met 

focusgroepen is daarenboven efficiënter. Op relatief korte tijd kunnen de opvattingen van 

verschillende actoren bevraagd worden (Krueger & Casey, 2000; Morgan, 1997). Verder 

vermelden Krueger en Casey dat focusgroepen in het bijzonder goed werken wanneer men 

opvattingen over een bepaald onderwerp wil verkrijgen. Een beperking van deze methode 

die echter in het achterhoofd dient te worden gehouden is dat het groeperen van mensen 

die regelmatig met elkaar in contact komen, in de privésfeer of op het werk, kan zorgen 

voor een rem op onthullingen over bepaalde onderwerpen. Een extra gevaar schuilt in de 

aanwezigheid van een machtsverschil, waardoor sommige deelnemers weigerachtig 

zouden zijn om te praten (Krueger & Casey, 2000). Om die laatste beperking te voorkomen 

werd de directeur niet betrokken in de focusgroepen, maar individueel bevraagd via 
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semigestructureerd interviews. Ook voor het bevragen van CLB-medewerkers ging de 

voorkeur naar het werken met focusgroepen. Desondanks werd soms noodgedwongen 

gekozen voor semigestructureerde interviews. Dit gebeurde wanneer het aantal CLB-

medewerkers betrokken bij beslissingen rond zittenblijven ontoereikend was om te werken 

met een focusgroep. Net als focusgroepen zijn ook interviews een geschikte methode voor 

het achterhalen van opvattingen (Morgan, 1997). 

Voor de focusgroepen werd gebruik gemaakt van een vaste vragenroute of “questioning 

route” (zie bijlage 1). Dit is een opeenvolging van vragen in volzinnen. Het heeft als 

voordeel over een onderwerpleidraad of “topic guide”, een lijst van onderwerpen die 

moeten worden nagestreefd tijdens de focusgroep, dat het de consistentie bevordert en 

bijgevolg de analyse verbetert. (Krueger & Casey, 2000). Deze focusgroepen waren 

semigestructureerd, aangezien naast de vaste vragenroute ook steeds de mogelijkheid 

bestond om bijvragen te stellen om meer duidelijkheid te verkrijgen. Aan het begin van elke 

focusgroep werden de deelnemers eveneens gevraagd een korte vragenlijst in te vullen 

(zie bijlage 1). Het eerste deel van deze vragenlijst polste naar een aantal 

achtergrondgegevens. Het tweede deel bevatte enkele vragen die tijdens de focusgroep 

gesteld zouden worden. De deelnemers kregen hierdoor de kans vooraf over deze vragen 

na te denken.  

 

De vragenroute van de individuele interviews met de directeurs en CLB-medewerkers was 

sterk gelijkaardig aan die van de focusgroepen (zie bijlage 1). Ook hier was het mogelijk om 

bijvragen te stellen om meer duidelijkheid te krijgen over de gegeven antwoorden.  

 

Bovenop de instrumenten voor de focusgroepen en interviews werd een excelbestand 

opgesteld dat polst naar een aantal schoolgegevens (zie bijlage 1): het aantal leerlingen 

per leerjaar, aantal leerlingen in de schakelklas indien aanwezig, aantal GOK-leerlingen, 

indicatorleerlingen en leerlingen met schoolse vertraging. Dit bestand werd via een mail 

met bijhorende uitleg naar alle deelnemende schooldirecteurs verzonden.  

 

PROCEDURE 

 

In beide gemeenten werd het onderzoek voorgesteld op een vergadering van het LOP 

Basisonderwijs. Op deze manier werden alle directeurs snel geïnformeerd over het 

onderzoek en konden ze al een eerste maal kennismaken met de onderzoeker. Vervolgens 

werd telefonisch contact opgenomen met de directeurs van de geselecteerde scholen. Zij 

kregen daarenboven een mail met informatie over het onderzoek (zie bijlage 2). Wanneer 

reactie te lang op zich liet wachten werd eerst een herinneringsmail gestuurd, gevolgd door 
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telefonisch contact wanneer ook hier reactie te lang uitbleef. Drie van de aanvankelijk 

geselecteerde scholen in Lokeren wensten niet deel te nemen. Twee van deze scholen 

konden vervangen worden door gelijkaardige scholen. Alle scholen in Temse uit de eerste 

selectie waren bereid deel te nemen. Verder werd telefonisch contact opgenomen met de 

diensthoofden van de CLB‟s. Ook zij ontvingen een mail met informatie over het onderzoek 

(zie bijlage 2). Allen waren bereid mee te werken. Tot slot dient vermeld te worden dat bij 

de contactopnames telkens de term “focusgroep” vervangen werd door de term 

“groepsinterviews”. Dit om meer duidelijkheid te scheppen voor de deelnemers. Volgens 

Krueger en Casey (2000) bestaat de kans dat het proces anders intimiderend en 

mysterieus overkomt. De interviews en focusgroepen in de basisscholen vonden plaats in 

mei of oktober 2010. De CLB‟s werden in juli of oktober 2010 bezocht.  

 

DATA-ANALYSE 

 

De opgenomen interviews en focusgroepen werden woordelijk uitgetypt5. Voor de 

verwerking van deze transcripten werd gebruik gemaakt van NVivo 9, een programma voor 

de analyse van kwalitatieve data. Via dit programma konden de transcripten intensief 

gelabeld worden. Deze labels werden telkens ondergebracht in een boomstructuur (zie 

bijlage 3). Voorbeelden van hoofdcategorieën waren “factoren waarmee rekening 

gehouden wordt”, “maatregelen om zittenblijven te vermijden” en “voordelen van 

zittenblijven”. Elke hoofdcategorie bestond uit verschillende subcategorieën. In het geval 

van “factoren waarmee rekening gehouden wordt” was dit onder andere “verwerving van de 

leerdoelen”, “schoolrijpheid” en “welbevinden van de leerling”. Sommige subcategorieën 

werden opnieuw opgesplitst in nieuwe subcategorieën. Tijdens het labelen van de 

transcripten was steeds ruimte voor het aanmaken van nieuwe labels of het wijzigen van 

bestaande labels. Op die manier ontstond een overzicht van wat in welke gesprekken aan 

bod kwam. Hierdoor kon in één oogopslag worden vastgesteld welke onderwerpen veel en 

welke weinig aan bod kwamen of konden de verschillende uitspraken binnen eenzelfde 

onderwerp snel met elkaar worden vergeleken. Dit vormde de basis voor het rapporteren 

van de data.  

 

KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK 

 

Er werd aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderzoek aan de hand van het principe 

van “trustworthiness” van Lincoln en Guba (1985). Dit principe bestaat uit vier criteria die 

                                                           
5
 De transcripten kunnen worden opgevraagd bij de promotor van het onderzoek. 
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parallel lopen aan het zogenaamde conventionele paradigma: geloofwaardigheid of 

“credibility” (parallel aan interne validiteit), transfereerbaarheid of “transferability” (parallel 

aan externe validiteit), afhankelijkheid of “dependability” (parallel aan betrouwbaarheid) en 

confirmeerbaarheid of “confirmability” (parallel aan objectiviteit) (Guba & Lincoln, 1989; 

Halldórsson & Aastrup, 2003; Lincoln & Guba, 1985). 

 

Geloofwaardigheid. Hier wordt de vraag gesteld of de resultaten van het onderzoek de 

ervaring van de deelnemers op een geloofwaardige manier reflecteren (Lincoln & Guba, 

1985). Een manier om aan dit criterium tegemoet te komen, is via triangulatie. Dit kan 

onder andere betrekking hebben op het gebruik van meerdere methoden (Lincoln & Guba, 

1985; Shenton, 2004). In het huidige onderzoek werd hier enigszins aan tegemoetgekomen 

door de focusgroepen telkens te combineren met een korte vragenlijst. Dit bood de kans 

om meer individuele informatie te bekomen. Een andere vorm van triangulatie, die in dit 

onderzoek duidelijker aan bod kwam, is het werken met verschillende soorten informanten 

(Lincoln & Guba, 1985; Shenton, 2004). Zowel de opvattingen van schooldirecteurs, leden 

van een zorgteam betrokken bij zittenblijven, klasleerkrachten van de derde kleuterklas, 

tweede leerjaar en vierde leerjaar, als CLB-medewerkers betrokken bij zittenblijven werden 

bevraagd.  

Alle interviews en focusgroepen werden opgenomen. Voor de focusgroepen werden de 

audio-opnames steeds gecombineerd met beeldopnames. Hierdoor is het mogelijk na 

afloop de beschreven resultaten te toetsen aan de ruwe data (Lincoln & Guba, 1985). 

Daarenboven was de moderator, interviewer en analysator van de data steeds dezelfde 

persoon. Dit alles zorgde voor rijke data (Krueger & Casey, 2000; Maxwell, 1998).  

Ook via strategieën die de eerlijkheid van deelnemers helpen verzekeren wordt bijgedragen 

aan de geloofwaardigheid (Shenton, 2004). Vooraf werd aan de participanten uitgelegd dat 

alle informatie vertrouwelijk behandeld zou worden en dat er geen goede of foute 

antwoorden bestaan. De gesprekken vonden bovendien plaats in afgesloten ruimtes en een 

vertrouwde omgeving.  

Specifiek voor de focusgroepen was het daarenboven belangrijk dat alle deelnemers min of 

meer in gelijke mate aan het woord kwamen. De moderator besteedde hier specifiek 

aandacht aan. Deelnemers die zich eerder afzijdig hielden werden aangemoedigd door 

vragen rechtstreeks aan hen te richten, door het vermelden van hun naam of het maken 

van oogcontact. Personen die te veel aan het woord kwamen, werden getemperd door hen 

op een vriendelijke manier te onderbreken of door oogcontact te vermijden. De vragenlijst 

waarin de deelnemers vooraf over hun antwoorden konden nadenken, had ook als doel te 

vermijden dat sommigen tijdens de focusgroep overrompeld zouden worden door enkele 

dominante personen en/of antwoorden zouden vergeten geven.  
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Tijdens de interviews en focusgroepen kwamen vaak veel verschillende opvattingen over 

zittenblijven aan bod. Om na te gaan waar de individuele deelnemers het meest belang aan 

hechtten, werd steeds aan het eind van een interview of focusgroep aan iedere deelnemer 

gevraagd kort hun opvattingen over zittenblijven samen te vatten.  

Verder werden beslissingen betreffende de methodologie van het onderzoek grotendeels 

gebaseerd op literatuur over focusgroepen en interviews. Het werken met een goed 

onderbouwde methode verhoogt immers de geloofwaardigheid van het onderzoek 

(Shenton, 2004).  

 

Transfereerbaarheid. Hierbij gaat het om de mate waarin resultaten van het onderzoek 

toegepast kunnen worden in andere situaties (Lincoln & Guba, 1985). Het is de 

verantwoordelijkheid van de onderzoeker om voldoende contextuele informatie te bieden 

zodat de lezer kan beoordelen of een transfer naar zijn specifieke context mogelijk is. 

(Lincoln & Guba, 1985). Dit werd in dit onderzoek gerealiseerd door middel van een 

uitgebreide omschrijving van de gehanteerde methodologie.  

 

Afhankelijkheid. Dit criterium is bereikt als dezelfde resultaten worden bekomen wanneer 

het onderzoek herhaald zou worden met dezelfde (of gelijkaardige) participanten in 

dezelfde (of gelijkaardige) contexten (Lincoln & Guba, 1985). Ook hiervoor is het belangrijk 

dat de processen binnen het onderzoek gedetailleerd gerapporteerd worden (Guba & 

Lincoln, 1989). Lincoln en Guba (1985) benadrukken de nauwe band tussen 

geloofwaardigheid en afhankelijkheid. Ze argumenteren dat in de praktijk een demonstratie 

van het eerste het laatste verzekert. De verschillende aspecten die tegemoetkomen aan de 

geloofwaardigheid van het onderzoek zijn dus ook hier van toepassing.  

 

Confirmeerbaarheid. Dit criterium stelt dat de resultaten gebaseerd moeten zijn op de data 

in plaats van op de karakteristieken en voorkeuren van de onderzoeker (Lincoln & Guba, 

1985). Objectiviteit is echter een illusie. De methodologie kan niet volledig gescheiden 

worden van de onderzoeker die de methode heeft geselecteerd en gebruikt (Erlandson, 

Harris, Skipper & Allen, 1993). Aan dit criterium werd tegemoetgekomen door er op te 

letten dat de gestelde vragen geen waardeoordeel bevatten. Verder werd gewerkt met een 

vaste vragenroute, waardoor de dataverzameling minder beïnvloed werd door subtiele 

verschillen in vragen. Al dient ook gewaarschuwd te worden voor de foute indruk dat de 

vragen steeds worden gesteld zoals ze zijn neergeschreven (Krueger, 1998). De vroegere 

basisschool van de onderzoeker werd omwille van een eventueel sterkere betrokkenheid 

bewust niet in de steekproef opgenomen. Ook de eerder vermelde rijke data bevorderen de 

confirmeerbaarheid van onderzoek (Shenton, 2004). 
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Tot slot is er nog een laatste factor die de kwaliteit van dit onderzoek bevorderd heeft, maar 

niet onder te brengen is onder één van de criteria van “trustworthiness”. Alle instrumenten 

werden immers steeds vooraf nagelezen door enkele mensen uit de praktijk. Zij werden 

gevraagd vooral aandacht te besteden aan de formulering van de vragen en hierbij de 

doelgroep in het achterhoofd te houden. Op basis van hun opmerkingen werden de 

instrumenten verder verfijnd.  
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Resultaten 

 

In dit onderdeel worden de onderzoeksresultaten besproken aan de hand van de drie 

centrale onderzoeksvragen. Alvorens hier op in te gaan, wordt in een inleidend deel 

achtergrondinformatie gegeven over wie betrokken is bij beslissingen rond zittenblijven in 

welke mate de onderwijsactoren op de hoogte zijn van onderzoeksresultaten over 

zittenblijven.  

 

Betrokken bij beslissingen rond zittenblijven. Uit alle gesprekken blijkt dat de beslissing tot 

zittenblijven in team genomen wordt. Hierbij zijn minstens de klasleerkracht, directeur en 

één of meerdere leden van het zorgteam betrokken. Ook het CLB is meestal aanwezig. 

Sommige directeurs en leerkrachtenteams (9)6 zeggen ook professionelen buiten de school 

(zelfstandige logopedisten en/of revalidatiecentra) te betrekken. Klasleerkrachten uit andere 

leerjaren worden eveneens betrokken, zo blijkt uit zeven gesprekken. Meestal gaat het dan 

om de klasleerkracht van het volgende leerjaar (6). Alle schooldirecteurs en 

leerkrachtenteams zeggen de ouders vroegtijdig in te lichten over de mogelijkheid tot 

zittenblijven. Daarentegen blijkt uit slechts vijf gesprekken dat ouders daadwerkelijk bij de 

beslissing betrokken worden.  

Op de vraag wie het meest invloed heeft bij de beslissing wordt in bijna alle interviews en 

focusgroepen de klasleerkracht aangehaald. Uitzonderingen zijn het leerkrachtenteam van 

School_L77 die stellen dat de ouders het meest invloed hebben en de directeur van 

School_L4 die zichzelf samen met de zorgcoördinator het meest gewicht toekent. 

Verschillende directeurs en leerkrachtenteams stellen echter dat deze overwegende 

invloed van de klasleerkracht gedeeld wordt met één of meerdere leden van het zorgteam 

(11), de directeur (5) en/of de ouders (4).  

Enkel bij de overgang van kleuter- naar lager onderwijs en van basis- naar secundair 

onderwijs hebben ouders juridisch het laatste woord (Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming, 1997; 1999). In de meeste scholen binnen dit onderzoek kunnen ouders niet 

ingaan tegen een beslissing tot zittenblijven in de overige leerjaren, tenzij door de leerling 

van school te laten veranderen. Uitzonderingen zijn twee basisscholen in Lokeren. Bij 

verschillende leerkrachtenteams (5) heerst er echter veel onduidelijkheid over de invloed 

                                                           
6
 De cijfers tussen haakjes verwijzen naar het aantal interviews en focusgroepen waarin het 

betreffende onderwerp wordt aangehaald. In totaal gaat het om 29 gesprekken: twaalf met 
schooldirecteurs, twaalf met klasleerkrachten en leden van zorgteam en vijf met CLB-medewerkers.  
 
7
 De namen van scholen en CLB‟s worden steeds anoniem weergegeven. Voor de zeven 

basisscholen van Lokeren worden hiervoor de namen “school_L1” tot en met “school_L7” gebruikt. 
Voor de vijf basisscholen in Temse gaat het om “school_T1” tot en met “school_T5”. Wat betreft de 
CLB‟s worden voor Lokeren “CLB_L1” en “CLB_L2” gebruikt en voor Temse “CLB_T1” en “CLB_T2”. 
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van de ouders. Twee van deze leerkrachtenteams zijn er zelfs ten onrechte van overtuigd 

dat de ouders steeds het laatste woord hebben.  

 
Leerkracht tweede leerjaar School_T5: “Maar ze [de ouders] hebben natuurlijk als het beslist 
is nog het recht om daar tegenin te gaan. Wij kaarten aan dat hij zou moeten blijven zitten, als 
zij zeggen dat dat niet gaat dan gaat hij over.”  

 

Vier van deze vijf leerkrachtenteams bevinden zich in de gemeente Temse. Dit betekent 

eveneens dat slechts één leerkrachtenteam van Temse goed op de hoogte is over het 

beslissingsrecht van ouders. 

 

Kennis van onderzoeksresultaten over zittenblijven. Op één zorgcoördinator na geeft geen 

van de in totaal 81 individuele onderwijsactoren aan goed op de hoogte te zijn van 

onderzoeksresultaten over zittenblijven. De meerderheid stelt matig (36) of slecht (30) 

geïnformeerd te zijn. De overige 14 participanten zouden zeer slecht op de hoogte zijn. Wel 

kan worden vastgesteld dat zowel CLB-medewerkers als zorgcoördinatoren beter op de 

hoogte zeggen te zijn van onderzoek over zittenblijven dan schooldirecteurs, GOK-, zorg- 

en klasleerkrachten. In beide groepen geeft 70% van de participanten aan matig tot goed 

geïnformeerd te zijn. Bovendien stelt geen van hen zeer slecht op de hoogte te zijn over 

onderzoek rond zittenblijven. Tussen beide gemeenten kan geen verschil worden 

vastgesteld. 

Op de vraag op welke manier men in contact gekomen is met deze informatie antwoordt de 

overgrote meerderheid (43) via de huidige school (voor leerkrachten en leden van het 

zorgteam) of CLB (voor CLB-medewerkers). Verder zeggen twaalf participanten op eigen 

initiatief onderzoeksresultaten over zittenblijven te hebben gelezen. Ook eerdere jobs (3), 

het LOP (4), het CLB (door niet-CLB-medewerkers) (2) en de inspectie (2) worden vermeld. 

Eén respondent geeft de lerarenopleiding aan als bron van informatie. 24 onderwijsactoren 

stellen dat deze vraag niet op hen van toepassing is.  

 

ONDERZOEKSVRAAG 1: Welke opvattingen over zittenblijven heersen er binnen 

de basisscholen en CLB’s van Lokeren en Temse? In welke mate verschillen deze 

opvattingen tussen beide gemeenten?  

 

Uit de meeste gesprekken (24) blijkt een overwegend positieve houding ten aanzien van de 

maatregel zittenblijven. Deze onderwijsactoren zien belangrijke voordelen in de maatregel, 

die bovendien zwaarder doorwegen op eventuele nadelen. Slechts uit vijf interviews komt 

een negatieve houding naar voor. Hierbij geldt dat aan de nadelige gevolgen van de 

maatregel meer gewicht wordt toegekend. In wat volgt worden eerst de voorstanders van 
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zittenblijven besproken, gevolgd door de tegenstanders. Er wordt verder dieper ingegaan 

op het verband met de functie van de onderwijsactoren (schooldirecteur, klasleerkracht/lid 

van het zorgteam, CLB-medewerker) en de leerlingenpopulatie van de school. Tot slot 

wordt binnen deze onderzoeksvraag nagegaan of de opvattingen over zittenblijven 

verschillen tussen de gemeenten Lokeren en Temse.  

 

Voorstanders van zittenblijven. Een argument dat door zo goed als alle voorstanders van 

zittenblijven wordt aangehaald is dat door het extra jaar zittenblijvers de kans krijgen om de 

nodige leerstof te verwerven. Op die manier zou men een stevige basis opbouwen die 

nodig is voor de volgende leerjaren. Enkel de directeur van School_L3 vermeldt dit niet. Het 

feit dat zij directeur is van een school die enkel kleuteronderwijs aanbiedt, is hiervoor een 

mogelijke verklaring. Uit verschillende reacties van andere deelnemers blijkt immers dat dit 

voordeel zich voornamelijk in het lager onderwijs situeert en dan voornamelijk in de lagere 

leerjaren. 

 
Medewerker CLB_T1: “Ik vind dat je in het eerste en tweede leerjaar toch wel echt naar 
schoolse vorderingen gaat kijken omdat dat de basis is voor taal en rekenen. Als ze daar al 
vast zitten of minder goede resultaten halen, ben je toch wel rapper geneigd om het advies 
zittenblijven te geven.”  
 
Zorgcoördinator en GOK-leerkracht School_T2: “Vooral voor de jongere jaren de basis. Die 
hebben ze nodig om verder te gaan.” 

 

Een ander frequent aangehaald voordeel is de toename van de schoolrijpheid (19). Een 

voordeel dat vooral voor de overgang van kleuter- naar lager onderwijs wordt aangehaald.  

 
Leerkracht derde kleuterklas School_L7: “Bij kleuters kan dat wanneer ze advies krijgen om te 
dubbelen omdat ze niet rijp zijn, dan kan dat voor een kind van een derde kleuterklas wel een 
belangrijke positieve factor zijn. Dat ze nog een jaartje langer kunnen rijpen eigenlijk. Als ze er 
niet aan toe zijn of ze zijn nog echt te speels…”  

 

Het welbevinden van de leerling wordt zowel als reden voor als tegen zittenblijven gezien. 

Op de interviews met de directeurs van School_L5 en School_T5 na, verwijzen alle 

interviews en focusgroepen naar de positieve invloed van zittenblijven op de 

succeservaring. Dit zou het zelfvertrouwen van de leerlingen ten goede komen. Bovendien 

stellen sommigen (7) dat op korte of langere termijn hierdoor de kans op schoolmoeheid 

zou verminderen.  

 
Directeur School_L1: “De onderliggende reden is dus eigenlijk dat ze niet schoolmoe worden. 
Dat ze het gevoel hebben: ik kan het nog aan en ik voel me ook goed. Dat ze nog zo lang 
naar school moeten, beseffen die kinderen nog niet, maar wij wel en als het hier al fout begint 
te gaan en als ze hier al de school beu zijn… Het is tot 18 jaar hé. Het speelt toch ook mee.” 
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Een ander aangehaald voordeel voor het welbevinden is het zich kunnen ontwikkelen op 

eigen tempo (8). Ook thuis zouden de leerlingen minder spanning ervaren doordat het 

huiswerk vlotter verloopt (3).  

Desondanks vermelden verschillende onderwijsactoren (12) dat het zelfvertrouwen door 

zittenblijven ook kan geschaad worden. Leerlingen zouden zichzelf immers als dom 

beschouwen of zo door anderen worden aanzien. Bovendien zou zittenblijven tot gevolg 

hebben dat leerlingen hun vrienden verliezen (18), ze op korte of lange termijn minder 

aansluiting vinden bij hun nieuwe klasgenoten door het leeftijdsverschil (15) en/of ze zich 

vervelen doordat de volledige leerstof wordt herhaald in plaats van enkel de delen waarop 

ze uitvielen (12).  

Opvallend is dat deze negatieve impact op het welbevinden van leerlingen vaak wordt 

afgezwakt (10). Zo zou het zelfvertrouwen dat voortvloeit uit de succeservaring 

compenseren voor de negatieve impact op het welbevinden of zouden de negatieve 

gevolgen slechts van tijdelijke aard zijn.  

 
Zorgcoördinator en GOK-leerkracht, School_L6: “Maar een kind dat te horen krijgt: „Ik moet 
blijven zitten‟… Op de moment zelf is dat natuurlijk sociaal en psychisch gezien niet leuk. 
Maar dikwijls hebben zij na een tijd de ervaring, zoals juf Inge

8
 [leerkracht tweede leerjaar] 

zegt, ik heb het ook opgeschreven, het welbevinden… Bijvoorbeeld nu voelen de kindjes zich 
gewoonlijk, dat is toch de bedoeling, veel beter. Omdat ze zien: „ik kan dat ook‟.” 

 

Slechts in twee interviews wordt geopperd dat de negatieve invloed op het zelfvertrouwen 

ook op langere termijn blijft nazinderen. In het algemeen blijkt dan ook dat de 

onderwijsactoren met een positieve opvatting over zittenblijven ook de gevolgen op het 

welbevinden van leerlingen positief inschatten.  

 

Net als het welbevinden van leerlingen kunnen andere gevolgen van zittenblijven 

tegelijkertijd als voor- en als nadeel worden beschouwd. Eén van deze gevolgen is het feit 

dat een leerling vaak twee jaar na elkaar bij dezelfde leerkracht zit (3). Dit wordt 

geïllustreerd door een uitspraak van een leerkracht van het tweede leerjaar in school_T3:  

 
“Wat jij als voordeel hebt, heb ik ook wel een beetje als nadeel. Als je de juf bent van die klas, 
ken je dat kind wel goed, je kan die wel goed helpen, maar wat voor dat kind als die 
bijvoorbeeld de juf niet zo goed afkan? Dat kun je ook soms wel hebben. Soms botst het 
tussen een kind en een juf enorm. Dan is dat ook wel een nadeel voor dat kind wanneer die 
daar opnieuw moet bij zitten.”  

 

Over de reactie van de ouders bestaan eveneens gemengde gevoelens. In twee interviews 

wordt vermeld dat zittenblijven ook voor de ouders rust betekent. Anderen (9) stellen dat de 

ouders zittenblijven als negatief ervaren. Ze zijn teleurgesteld, vrezen voor reacties uit de 

                                                           
8
 Namen van individuen in de voorbeeldcitaten zijn steeds fictieve namen. 
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omgeving en/of denken dat hun kind minder toekomstmogelijkheden heeft. Tegelijkertijd 

wordt in twee gesprekken expliciet aangehaald dat met eventuele negatieve gevolgen voor 

ouders geen rekening kan worden gehouden. 

 
Directeur School_T3: “Ik begrijp dat ook wel, maar wij moeten niet opkomen voor de ouders. 
Wij moeten voor die kinderen opkomen en soms moet dat botsen.” 

 

Een groot deel van de participanten (13) is positief over de gevolgen op langere termijn. 

Hierbij gaat het vooral om het behoud van de verbeterde schoolresultaten, maar ook het 

vermijden van schoolmoeheid wordt vermeld (3). Slechts in uitzonderlijke gevallen zouden 

volgens hen de resultaten na verloop van tijd opnieuw verminderen. Sommige 

onderwijsactoren (8) zijn eerder onzeker over de langetermijngevolgen. Slechts in één 

gesprek wordt aangehaald dat problemen op langere termijn vaak terugkeren. Dit is 

opmerkelijk gezien de overwegend positieve opvatting over zittenblijven.  

 
Leerkracht tweede leerjaar School_L5: “Maar dat is vaak. Ook kinderen die in de lagere jaren 
blijven zitten zijn, hebben de volgende jaren opnieuw dezelfde problemen. Daarom vermijden 
als het kan.” 

[…] 
Zorgcoördinator School_L5: “Je kan wel zeggen, het is een jaartje herhaling en je kunt dat een 
keer doen, maar je kunt dat niet blijven doen. Het is zoals je [leerkracht vierde leerjaar] zegt, 
die problemen komen binnen een jaar of binnen twee jaar toch terug boven hé. Dan moet je 
andere dingen boven halen dan zittenblijven hé.”  

 

Verder valt op dat wanneer participanten het hebben over de invloed op lange termijn, dit 

voornamelijk beperkt blijft tot het verdere verloop van het lager onderwijs. In de 

uitzonderlijke gevallen waar er wel verder gekeken wordt, zijn de meningen verdeeld. Uit 

twee interviews blijkt dat de zittenblijvers vertrokken zouden zijn voor de rest van hun 

carrière, terwijl in twee andere interviews wordt aangehaald dat bij schoolse vertraging de 

kans op ongekwalificeerde uitstroom aanzienlijk zou toenemen of dat de oudere leerlingen 

moeilijker aansluiting zouden vinden bij hun klasgenoten in het secundair.  

 

In alle 24 hierboven besproken interviews en focusgroepen staan de onderwijsactoren 

overwegend positief tegenover de maatregel. Hier bestaat echter nog een gradatie in. Zo 

zeggen de directeurs van School_L3 en School_L6 en de medewerkers van CLB_L2 

nauwelijks nadelen te zien in de maatregel. Deze drie gesprekken worden dan ook 

beschouwd als zeer positief tegenover de maatregel. 

 
Directeur School_L3: “Ik denk dat wanneer je naar het welbevinden kijkt en het welbevinden 
vooropstelt van dat kind… Dat is toch een beetje ons streefdoel. Als een kind in algemene 
ontwikkeling ook vertraagd is, in combinatie eventueel met taal of met socio-emotionele 
aspecten, de schoolrijpheid in het algemeen, dat je daar toch niets mee kan misdoen.”  
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Directeur School_L6: “Nadelen… Ik denk niet dat er een nadeel aan verbonden is. Als we 
effectief zien dat een kind niet die mogelijkheden heeft om de leerstof onder de knie te krijgen, 
dan gaan we een ander advies geven dan zittenblijven. In het slechtste geval doorverwijzen 
naar het buitengewoon onderwijs.” 

 

CLB_L2: 
Interviewer: “Indien jullie slechts één minuut de tijd zouden krijgen om jullie opvatting over 
zittenblijven te geven, hoe zou die dan luiden?” 
Medewerker 1: “Moet kunnen.” 
Medewerker 2: “Doen.”  

 

Tegenstanders van zittenblijven. De directeurs van School_L2, School_L4, School_T2 en 

School_T4, samen met CLB-medewerker T2a9 staan overwegend negatief tegenover 

zittenblijven, zo blijkt uit hun interviews. Zij hebben het moeilijk om voordelen op te 

sommen. De directeur van School_L2 kan er zelfs geen bedenken. Al stelt hij wel vast dat 

de weinige leerlingen die op zijn school zijn blijven zitten er wel bij gebaat waren: 

 
“Ik moet wel zeggen op de negen jaar dat ik hier nu zit, kan ik het aantal zittenblijvers volgens 
mij op één hand tellen. Ik kan misschien verkeerd zijn, maar het zal er toch niet veel naast 
zijn. Mijn ervaring tot nu toe hier op school is voorlopig wel vrij positief.” 

 

Ook de directeur van School_L4 ziet nauwelijks voordelen in de maatregel. Hij stelt enkel 

dat het soms voor meer zelfvertrouwen zorgt voor de leerling en de leerkracht minder 

belast: 

 
“Het zelfvertrouwen. Soms kan het deugd doen, maar in vele gevallen doet het volgens mij 
geen deugd. Zittenblijven kan een succeservaring zijn als het dan veel beter gaat, maar het 
kan ook omgekeerd zijn.”  
… 
“Een alternatief is inderdaad doorschuiven, waarbij je dan soms wel de kritiek krijgt, 
bijvoorbeeld van de leerkracht van het vierde die zich dan afvraagt: „Wat heb je hier nu 
doorgelaten? Wat moet ik hiermee doen?‟.”  

 

Aangezien deze directeurs nauwelijks tot niet overtuigd zijn van enige voordelen van 

zittenblijven, worden zij meer specifiek gecategoriseerd als zeer negatief ten aanzien van 

de maatregel. De directeurs van School_T2 en School_T4 en CLB-medewerker T2a zijn 

minder uitgesproken negatief. Zij kunnen wel nog enkele duidelijke voordelen aanhalen. Zo 

zijn ze er wel van overtuigd dat via zittenblijven de basisleerstof beter verworven wordt. De 

beide directeurs zien ook een positieve invloed op de schoolrijpheid en verwachten dat 

zittenblijven leidt tot meer succeservaring waardoor leerlingen met meer plezier naar school 

gaan.  

 

                                                           
9
 In tegenstelling tot de andere CLB‟s werd voor CLB_T2 geen gebruik gemaakt van focusgroepen, 

maar van individuele interviews. Bijgevolg wordt in de beschrijving van de resultaten naar deze twee 
medewerkers afzonderlijk verwezen met de termen “T2a” en “T2b”. 
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Directeur School_T4: “Een beetje de schrik ook dat kinderen op den duur het naar school 
gaan niet meer leuk gaan vinden en de zin in leren ook gaan verliezen doordat zij die 
succeservaring niet hebben hé.” 

 

De nadelen hebben voor alle vijf een duidelijk overwicht op de voordelen van zittenblijven. 

Allen vermelden het welbevinden van de leerling. Hierbij gaat het om het zelfvertrouwen dat 

geschaad wordt (3), het verlies van vrienden (2), verveling doordat de volledige leerstof 

hernomen wordt (2) en het op korte of lange termijn minder aansluiting vinden bij de nieuwe 

klasgenoten door het leeftijdsverschil (2). Volgens de directeur van School_T2 staan 

ouders vaak niet volledig achter de beslissing, wat eveneens nadelige gevolgen heeft op 

het zelfbeeld van de leerling: 

 
“Een nadeel kan ook zijn dat wanneer de ouders niet 100% achter je advies staan, ze daar 
meestal ook niet in meegaan en hun kind meebegeleiden. Daardoor wordt het zelfbeeld van 
het kind soms ook weer geschaad. Ouders gaan dan vaak laten blijken dat dat niet goed is, 
waardoor het kind een beetje in twijfel geraakt.”  

 

Verder is iedereen behalve de directeur van School_L2 bezorgd over de gevolgen op 

langere termijn. De directeurs van School_L4, School_T2 en School_T4 stellen dat de 

problemen meestal terugkeren. CLB-medewerker T2a bekijkt het vanuit een andere hoek. 

Hij stelt dat leerlingen vaak voor het einde van het lager onderwijs overstappen naar het 

eerste leerjaar B, wat volgens hem voor problemen zorgt: 

 
“Je hebt bijvoorbeeld veel leerlingen die overzitten, maar die zijn dan bijvoorbeeld twaalf jaar 
in het vijfde leerjaar en de meeste van die leerlingen mogen direct overstappen naar het 
secundair onderwijs. Nadeel is dat zij geen getuigschrift basisonderwijs hebben, maar ook dat 
zij de basiskennis van het zesde leerjaar niet mee hebben en dan krijg je wel heel veel 
problemen in een 1B.”  

 

Verband met de functie van de onderwijsactoren. Wanneer de verschillende groepen 

onderwijsactoren (schooldirecteurs, leerkrachtenteams en CLB-medewerkers) met elkaar 

worden vergeleken, valt op dat geen van de leerkrachtenteams een overwegend negatieve 

houding aanneemt tegenover zittenblijven. In het geval van de directeurs gaat het 

daarentegen om vier van de twaalf participanten. In deze vier scholen is er dus een 

duidelijk verschil tussen de opvattingen van het leerkrachtenteam enerzijds en de directeur 

anderzijds. In de meeste CLB‟s heerst eveneens een eerder positieve opvatting over 

zittenblijven. Uitzondering is één CLB-medewerker van Temse.  

Wanneer meer specifiek naar de afzonderlijke argumenten voor en tegen zittenblijven wordt 

gekeken, komt naar voor dat een aantal argumenten vooral door de leerkrachtenteams 

worden vermeld en nauwelijks door de andere twee groepen. Het gaat hierbij om de 

bevordering van de schoolrijpheid, de overtuiging dat op langere termijn de verbeterde 

resultaten behouden blijven en enkele aspecten van het welbevinden, namelijk de 
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verminderde kans op schoolmoeheid, de mogelijkheid om op eigen tempo te ontwikkelen, 

het verminderd zelfvertrouwen, het verlies van vrienden en verveling.  

 

Verband met de leerlingenpopulatie van de school. Uit tabel 4 blijkt dat wanneer het 

percentage leerlingen met schoolse vertraging van een school vergeleken wordt met de 

opvatting van de schooldirecteur er geen verband kan vastgesteld worden. Van de 

directeurs met een negatieve opvatting over zittenblijven hebben twee, School_T2 en 

School_L2, een laag (6,5) tot matig (13,2) percentage leerlingen met schoolse vertraging. 

School_T4 en School_L4 hebben op dit vlak daarentegen een zeer hoog percentage 

(respectievelijk 29,6 en 38,2). Een gelijkaardige conclusie kan worden getrokken voor het 

percentage GOK-leerlingen in de scholen. Directeurs met een negatieve opvatting ten 

aanzien van zittenblijven functioneren in scholen met zowel lage als zeer hoge percentages 

GOK-leerlingen. Wel dient opgemerkt te worden dat de twee directeurs met een zeer 

positieve opvatting ten aanzien van zittenblijven beiden werkzaam zijn in een school met 

een hoog percentage GOK-leerlingen. In het algemeen tonen de cijfers echter geen 

verband aan tussen de leerlingenpopulatie van de school en de opvattingen over 

zittenblijven.  
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Tabel 4 

Verband tussen de Opvattingen over Zittenblijven en de Leerlingenpopulatie van de School 

 
School 

Percentage 
leerlingen met 

schoolse 
vertraging in het 
lager onderwijs 

 
Percentage GOK-

leerlingen 

 
Opvatting 
directeur 

 
Opvatting 

leerkrachtenteam 

School_L1 15,6 10,0 Positief Positief 

School_L2 13,2 21,8 Zeer negatief Positief 

School_L3 n.v.t. 80,1 Zeer positief Positief 

School_L4 38,2 74,4 Zeer negatief Positief 

School_L5 14,1 25,5 Positief Positief 

School_L6 35,5
a
 54

a
 Zeer positief Positief 

School_L7 12,3 8,1 Positief Positief 

School_T1 17,5 56,6 Positief Positief 

School_T2 6,5 12,1 Negatief Positief 

School_T3 19,2 32,8 Positief Positief 

School_T4 29,6 64,0 Negatief Positief 

School_T5 38,2 62,5 Positief Positief 

Noot. Cijfers van het schooljaar 2009-2010. 

a 
Cijfers van het schooljaar 2009-2010 werden niet verkregen, bijgevolg werd gebruik gemaakt van cijfers van 

het schooljaar 2008-2009. 

 

Verschillen tussen de gemeenten Lokeren en Temse. In beide gemeenten staat het 

merendeel van de onderwijsactoren overwegend positief tegenover zittenblijven. Diegenen 

met een overwegend negatieve houding zijn ook vrij gelijk verdeeld over de twee 

gemeenten: twee schooldirecteurs in Lokeren tegenover twee schooldirecteurs en één 

CLB-medewerker in Temse. Slechts één verschilpunt kan worden waargenomen. In 

Lokeren zeggen twee schooldirecteurs en de medewerkers van CLB_L2 nauwelijks 

nadelen te zien in de maatregel. Zij worden bijgevolg beschouwd als zeer positief ten 

aanzien van de maatregel. Gelijkaardige zeer positieve opvattingen over zittenblijven 

komen in Temse niet voor.  

 

ONDERZOEKSVRAAG 2: Welke factoren bepalen de beslissing tot zittenblijven in 

de basisscholen en CLB’s van Lokeren en Temse? In welke mate verschillen deze 

factoren tussen beide gemeenten?  

 

Factoren waarop de beslissing tot zittenblijven gebaseerd wordt. Uit bijna alle gesprekken 

blijkt dat men rekening houdt met de verwerving van de leerdoelen, de schoolrijpheid, de 

leermogelijkheden en het welbevinden van de leerling. Deze factoren worden eerst 
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besproken. Ook de factoren „alle andere mogelijkheden uitgeput‟, „leerjaar‟, „thuissituatie‟ en 

„kennis van het Nederlands‟ kwamen vrij regelmatig aan bod. Hierna wordt kort ingegaan 

op enkele factoren die minder frequent werden aangehaald.  

 

Wat de verwerving van de leerdoelen betreft (28), spelen in het lager onderwijs vooral de 

vakken wiskunde en in mindere mate taal een belangrijke rol. In het kleuteronderwijs 

worden op dit vlak vooral de kleutertoetsen en eventueel IQ-testen gehanteerd. Zowel in 

het kleuter- als lager onderwijs worden de resultaten op deze al dan niet 

gestandaardiseerde toetsen echter sterk gerelativeerd. Ze worden telkens gekoppeld aan 

andere factoren en vaak moet een leerling op meer dan één vak uitvallen om in aanmerking 

te komen voor zittenblijven. Een uitzondering is de directeur van School_T5:  

 
“Bij ons wordt heel ruim getoetst, omdat we bij kinderen waarbij we twijfelen niet alleen de 
methodetoetsen afnemen, maar ook neutrale leerlingvolgsysteemtoetsen om echt een zo 
objectief mogelijk beeld te krijgen. Als beiden dan bevestigen wat je vermoedt, dan heb je 
geen keuze hé.” 

 

Ook schoolrijpheid (22) is een frequent vermelde factor. Dit speelt vooral in het 

kleuteronderwijs een belangrijke rol, maar wordt in sommige interviews of focusgroepen (4) 

ook expliciet aangehaald als argument voor zittenblijven in de lagere leerjaren.  

 
Medewerker CLB_L2: “In de derde kleuterklas ook heel sterk de maturiteit. Maar ook in het 
eerste en tweede leerjaar. […] Bij kinderen die aan het einde van het kalenderjaar geboren 
zijn, valt de maturiteit dikwijls op. En die zijn ook vaak gediend met een jaar over te zitten.” 

 

Wanneer de factor schoolrijpheid niet wordt aangehaald gaat het voornamelijk om 

interviews met directeurs (5).  

 

In de meerderheid van de interviews en focusgroepen (24) zegt men ook op de 

leermogelijkheden van de leerling te letten. Beperkte mogelijkheden zijn hierbij vooral een 

reden om een leerling toch te laten overgaan. Uitzonderingen zijn de directeurs van 

School_L3, School_T1 en School_T3. Volgens de directeur van School_L3 is een laag IQ 

een reden om in de tweede kleuterklas te blijven zitten: 

 
“Dat merken we wanneer ze naar het CLB of [het] reva[lidatiecentrum] moeten en er daar een 
IQ-test wordt afgenomen, waarbij onze kleuters soms laag scoren. Als we dan zien dat ze in 
een tweede kleuterklas al niet meekunnen dan gaan we soms toch zeggen van ze hier al eens 
te laten zittenblijven.” 

 

De directeurs van School_T1 en School_T3 kiezen soms voor zittenblijven bij leerlingen 

met beperkte mogelijkheden om hen nadien te kunnen laten doorstromen naar het eerste 

leerjaar B.  
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Directeur School_T3: “Je moet er rekening mee houden dat voor sommige kinderen het 
niveau dat ze maximum kunnen bereiken het vierde leerjaar is. Voor sommige kinderen is dat 
het hoogste. Het 1B sluit daar bij aan. Het logische gevolg is dan dat we kunnen zeggen dat 
we kinderen proberen op dat niveau te krijgen. Als ze het vierde dubbelen gaan ze nog extra 
die bagage proberen meekrijgen. Daarna kunnen ze perfect aansluiten bij een 1B.” 

 

De vierde factor die zeer frequent (25) wordt aangehaald, is het welbevinden van de 

leerlingen. Hierbij gaat het vooral om leerlingen die nauwelijks succeservaringen hebben 

(14). Het welbevinden van de leerling is echter ook een reden om niet voor zittenblijven te 

kiezen. Men verwijst dan naar leerlingen die zich ouder kunnen voelen dan hun nieuwe 

klasgenoten (9) of moeite kunnen hebben met het verlies van hun vrienden (5) als gevolg 

van zittenblijven.  

 

Verder wordt in twaalf gesprekken expliciet aangehaald dat men zittenblijven pas toepast 

wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. Veelal gaat het hierbij om differentiatie 

en/of GOK- en zorgomkadering van de school. Daarnaast wordt in drie CLB‟s aangehaald 

dat soms voor zittenblijven wordt gekozen wanneer ouders de doorverwijzing naar 

buitengewoon onderwijs weigeren.  

 
Medewerker CLB_L1: “Als je bijvoorbeeld wel weet dat een kind eigenlijk thuishoort in het 
buitengewoon onderwijs, maar ouders zijn daar totaal niet aan toe, het is nog 
onbespreekbaar, dan kies je het minst kwade en dat is dan dikwijls zittenblijven. Tot voor de 
ouders de beslissing wel bespreekbaar wordt.” 

 

Het leerjaar waarin de leerling zich bevindt, wordt in twaalf interviews en focusgroepen 

vermeld. Op één uitzondering na stelt iedereen hierbij dat zittenblijven vooral zinvol is in de 

derde kleuterklas of de lagere leerjaren. Vanaf het vierde zou er nauwelijks of niet voor 

deze maatregel worden gekozen. Daarnaast halen enkelen (3) aan dat vooral de oneven 

jaren nuttig zijn om over te doen.  

 
Leerkracht vierde leerjaar School_L1: “Ik vind eerder in het kleuter en dan het eerste en 
derde. Maar het tweede en vierde vind ik… Als je het vergelijkt worden in het derde en het 
eerste toch de meer specifieke moeilijkheden… Bijvoorbeeld in het eerste: lezen, schrijven, 
rekenen het moet allemaal aangeleerd worden. En dan in het derde: het cijferrekenen, de 
basis, de maaltafels… Dat komt in het tweede wel al aan bod maar wordt in het derde verder 
ingeoefend. Terwijl in het vierde wordt er verder op ingegaan. Dus dan vind ik het beter dat ze 
blijven zitten waar het aangeleerd wordt dan in het vierde. Ze leren ook nieuwe dingen 
uiteraard, maar de basis van cijferen ligt wel in het derde leerjaar.”  

 

Ook met de thuissituatie wordt door verschillende onderwijsactoren rekening gehouden 

(12). Zo kan het feit dat men weinig ondersteuning krijgt van thuis uit een reden zijn om bij 

twijfelgevallen voor zittenblijven te kiezen (5).  
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Zorgcoördinator, School_T4: “Je moet ook rekening houden met de thuissituatie. Je hebt 
kinderen die erdoor getrokken worden doordat de ouders er ook nog echt mee bezig zijn, 
maar je hebt er ook die aan hun lot overgelaten worden en die te laat naar school komen en 
dan is het eigenlijk nutteloos om ze over te laten.” 

 

Wanneer een leerling thuis problemen ondervindt, zou dit daarentegen een reden zijn om 

hem of haar toch over te laten (2).  

 
Leerkracht tweede leerjaar School_T2: “Ook een heel moeilijke thuissituatie omwille van een 
scheiding. Bij manier van spreken, als je ernaar kijkt begint ze te wenen. Ik vind dat je dat zo‟n 
emotionele kinderen niet mag aandoen.” 

 

In verschillende gesprekken (11) komt ook de kennis van het Nederlands aan bod. Vaak 

wordt echter gesteld dat dat niet de enige reden mag zijn om een leerling te laten 

zittenblijven (5). Wanneer het wel als reden wordt aanvaard, gaat het vooral om het 

kleuteronderwijs (5).  

 
Leerkracht derde kleuterklas School_T4: “Ook de taal soms hé. Een taalprobleem. Zeker in de 
derde kleuterklas. Ze komen van de eerste, tweede, derde kleuterklas, maar je merkt dat ze 
bepaalde woorden soms totaal nog niet kennen. We merken soms ook dat ze minder bagage 
hebben. We merken wel dat sommige migrantenkinderen sneller oppikken omdat ze wel die 
voeling met taal hebben, maar je hebt dan andere migrantenkinderen die het totaal niet 
oppikken.” 

 

Verder kunnen de reeds opgelopen schoolse vertraging (8), het vertonen van een duidelijke 

inzet (7) en de evolutie die een leerling heeft doorgemaakt (6) redenen zijn om een leerling 

ondanks tegenvallende resultaten toch te laten overgaan. Deze laatste factor wordt door de 

directeur van School_T4 als volgt uitgelegd: 

 
“Dat je ziet, vanwaar komt dat kind? Hoe is die evolutie gelopen? Als die bijvoorbeeld aan het 
eind van het schooljaar een heel sterke evolutie heeft, dat je zegt: „Ze zijn er aan het 
doorkomen‟. Dan wordt het vaak met de ouders besproken: „Kijk, het zal een twijfelgeval zijn. 
Ofwel is het zittenblijven…‟ Maar we geven ze bijvoorbeeld toch de kans om de overstap te 
maken, maar dan met die afspraak dat we dat constant evalueren en wanneer we merken dat 
het bijvoorbeeld in september of oktober echt niet lukt, dan wordt het op voorhand met de 
ouders afgesproken dat er dan eventueel een terugstap kan overwogen worden.”  

 

Door enkele onderwijsactoren (6) wordt eveneens rekening gehouden met de draagkracht 

van de leerkracht(en). Er wordt dan de vraag gesteld of de leerkracht van het volgende jaar 

voldoende in staat is om te differentiëren.  

 
Medewerker CLB_T1: “Ik denk dat dat ook een heel belangrijke factor is bij zittenblijven, de 
leerkracht. Bij wie gaat dat kind terecht komen? Als je moet kiezen tussen een leerkracht die 
naar dat kind toe een wat negatieve houding heeft of je laat dat kind overgaan naar een 
leerkracht waarvan je weet dat die gaat differentiëren en eraan gaat werken. Dat is echt ook 
wel een factor die een rol speelt.”  

 

Opmerkelijk is dat enkele onderwijsactoren ook rekening houden met de grootte van de 
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klasgroepen (4).  

 
Directeur, School_L7: “Je moet het bekijken hé. Bijvoorbeeld dat kind zit in een heel grote 
klasgroep en het lukt daar niet zo goed en in de klasgroep na het eerste leerjaar zitten ze 
bijvoorbeeld maar met 15. Dan kun je zeggen: „Laat het kind eens dubbelen. Het komt in een 
klasgroep terecht, een veel kleinere klasgroep, waar ze veel meer gaan begeleid worden.‟ Dat 
is ook een voordeel.” 

 

Twee anderen zeggen dan weer dat de grootte van de klasgroepen zeker geen reden mag 

zijn om iemand al dan niet te laten zittenblijven. Een medewerker van CLB_L2 legt dit als 

volgt uit:  

 
“Wat wij wel als CLB wat moeten bewaken, maar waar we eigenlijk niet veel aan kunnen 
doen, is dat het op het einde van een schooljaar het voor de leerkrachten ook duidelijk wordt 
hoe hun volgende schooljaar er zal uitzien. Hoeveel leerlingen komen er tot bij mij? […] 
Hebben ze maar 15 leerlingen of zijn het er 27? Dat begint in hun hoofd mee te spelen. Je 
volgt die MDO‟s een heel jaar en dan kom je ineens tot het feit dat een leerkracht zegt: „Bij mij 
blijven er geen kinderen zitten. Ze gaan allemaal over‟. Of je krijgt te horen dat die en die 
moeten blijven zitten, terwijl je daar van een heel schooljaar nog niets over gehoord hebt. Dat 
moeten wij wel bewaken.” 

 

In enkele interviews en focusgroepen (3) wordt ook langdurige afwezigheid als factor 

beschouwd. Volgens het leerkrachtenteam van School_L5 en CLB-medewerker T2a is dit 

een reden om wel voor zittenblijven te kiezen. Het leerkrachtenteam van de School_L6 ziet 

dit echter als een reden om toch te laten overgaan.  

 

Tot slot wordt de mogelijke invloed van zittenblijven op lange termijn enkel door het 

CLB_L1 als factor aangehaald.  

 
Medewerker 1: “Ik vind dat het dus ook wel belangrijk is om genoeg op lange termijn te kijken. 
Want we starten ergens iets, maar je moet ook bedenken welke effecten het heeft op lange 
termijn naar onderwijsloopbaan. Je moet wel weten dat daar risico‟s aan hangen.” 
[…] 
Medewerker 2: “Dus ook niet onbelangrijk in de lagere school om op langere termijn te denken 
hé. Zittenblijven, ja, maar hou er rekening mee dat dat op lange termijn een hypotheek is op 
jongeren.”  

 

Verschillen tussen de gemeenten Lokeren en Temse. Beide gemeenten zijn sterk 

gelijkaardig op vlak van de factoren waarop men een beslissing tot zittenblijven baseert. Er 

kunnen slechts twee kleine verschilpunten opgemerkt worden. Zowel het leerjaar waarin de 

leerling zich bevindt als de inzet van de leerling worden in Lokeren merkbaar vaker 

aangehaald als factor in beslissingen rond zittenblijven.  
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ONDERZOEKSVRAAG 3: Welke maatregelen om zittenblijven te vermijden worden 

aangehaald in de basisscholen en CLB’s van Lokeren en Temse? In welke mate 

verschillen deze maatregelen tussen beide gemeenten?  

 

Maatregelen om zittenblijven te vermijden. In bijna alle interviews en focusgroepen wordt 

differentiatie als alternatief voor zittenblijven aangehaald. De enige uitzonderingen zijn de 

directeurs van School_L3 en School_T1. Desondanks wordt het vaak als belastend en 

daardoor soms moeilijk haalbaar aanzien (14). Dit wordt volgens sommigen (5) nog eens 

extra bemoeilijkt wanneer het om grote klasgroepen gaat. Binnen het alternatief van 

differentiatie worden vooral individuele leertrajecten vermeld (19). 

 
Directeur School_L6: “Dat het kind dus over mag, maar dat voor het vak of het domein waar 
het kind op uitvalt een plan op maat van het kind gemaakt wordt. Zodat het toch verder kan. 
Met natuurlijk de afspraak dat iemand met een handelingsplan geen getuigschrift krijgt, want 
zij hebben uiteindelijk eind zesde leerjaar de eindtermen niet gehaald.”  

 

Deze individuele leertrajecten worden bijna uitsluitend pas vanaf het vierde leerjaar 

toegepast. Volgens sommigen (4) zou het in de lagere jaren zelfs niet haalbaar zijn. Naast 

deze individuele trajecten worden ook heterogene of homogene subgroepen binnen de klas 

(5), contractwerk (1) en voor de kleuters hoekenwerk (1) aangehaald. 

Wanneer men individuele leertrajecten toepast, zegt men vaak al op voorhand te weten dat 

de leerling zal worden doorverwezen naar het eerste leerjaar B (10). Men heeft voor deze 

richting immers geen getuigschrift lager onderwijs nodig. Het eerste leerjaar B kan ook op 

een andere manier als alternatief voor zittenblijven fungeren, zo blijkt uit vijf gesprekken. 

Om verdere schoolse vertraging te vermijden, wordt dan gekozen voor een vervroegde 

overstap naar 1B. Leerlingen kunnen immers na het vijfde leerjaar reeds deze overstap 

maken op voorwaarde dat ze twaalf jaar worden in dat jaar (Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming, 1999). Een andere mogelijkheid is echter dat men een leerling in de 

hogere leerjaren laat zittenblijven om hem of haar na het vijfde leerjaar te kunnen 

doorverwijzen naar 1B (2).  

 
Leerkracht vierde leerjaar School_T2: “In het vierde denk je ook: „We laten ze beter nog een 
jaartje in het vierde, dan kunnen ze na het vijfde naar het beroeps‟. In plaats van dat ze echt 
die moeilijke leerjaren nog moeten doorworstelen. Het niveau in een beroeps ligt maar rond 
een vierde leerjaar. Dan krijgen ze hun diploma na één jaar beroeps.” 

 

De meerderheid staat dus positief tegenover het eerste leerjaar B als optie. Een 

uitzondering is CLB-medewerker T2a: 

 
“Je hebt bijvoorbeeld veel leerlingen die overzitten, maar die zijn dan bijvoorbeeld twaalf jaar 
in het vijfde leerjaar en de meeste van die leerlingen mogen direct overstappen naar het 
secundair onderwijs. Nadeel is dat zij geen getuigschrift basisonderwijs hebben, maar ook dat 
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zij de basiskennis van het zesde leerjaar niet mee hebben en dan krijg je wel heel veel 
problemen in een 1B.”  

 

Bij de voorgaande differentiatievormen werd steeds het jaarklassensysteem behouden. In 

verschillende interviews en focusgroepen (11) denkt men daarnaast aan het doorbreken 

van dit jaarklassensysteem door voor één of meerdere vakken klasoverschrijdende 

niveaugroepen te maken. In geen van de scholen wordt dit echter nu al toegepast en 

niemand acht dit alternatief in de nabije toekomst haalbaar. Naast moeilijkheden rond de 

praktische organisatie wordt door enkele leerkrachtenteams (3) als nadelen vermeld dat het 

zou problemen geven rond rapportering en getuigschriften, een leerling minder groeikansen 

zou geven door de homogene groepen en voor leerlingen in zwakkere groepen 

stigmatiserend zou werken. 

 

Een andere aangehaalde manier om het jaarklassensysteem te doorbreken, is het invoeren 

van multileerjaarklassen (5). Een nadeel hiervan zou echter zijn dat zittenblijven wordt 

uitgesteld tot de overgang naar de volgende groep (2).  

 
Directeur School_T3: “Bijvoorbeeld in een graadsklas met het eerste en tweede leerjaar blijft 
die waarschijnlijk in het eerste zitten. Hij kan wel aansluiten, maar krijgt wel de leerstof van het 
eerste ook al zit hij eigenlijk in groep twee. Bij andere dingen kan hij eventueel wel bij het 
tweede aansluiten. Dat is een beetje te bekijken. Maar uiteindelijk zal die dan een sprong 
moeten maken van twee naar drie. Dan is het afwegen. Dan is daar de cesuur gelegd. Heeft 
hij nu voldoende bagage van het tweede?” 

 

In School_T1 wordt deze graadklas niet gezien als alternatief voor zittenblijven, maar 

eerder als manier om het zittenblijven voor de leerling minder te laten opvallen. 

 
Leerkracht derde kleuterklas School_T1: “Maar wij werken ook met menggroepen, de tweede 
en derde kleuterklas samen. En dan werken ze het jaar voordien eigenlijk op het niveau van 
de tweede kleuterklas. Dat valt dan niet zo op dat ze blijven zitten. Dan valt dat helemaal niet 
zo op dat dat kind dingen nog niet kan, want dan doet het gewoon mee op het niveau van de 
tweede kleuterklas.”  

 

Ook in School_T5 wordt met graadklassen gewerkt, hier uitsluitend in het lager onderwijs. 

Deze leerkrachten zien het wel als een manier om zittenblijven te vermijden, aangezien het 

de leerlingen verplicht om zelfstandiger te werken.  

 
Leerkracht vierde leerjaar School_T5: “In een graadklas kan je niet anders dan de kinderen 
van bij het begin direct te leren wat zelfstandigheid is. De juffrouw is eventjes met het vierde 
bezig, nu moet het derde vijf minuten die oefening maken. Direct de capaciteit aanleren dat 
wanneer ze het niet kunnen, ze de oefening moeten overslaan, de volgende oefening moeten 
doen. Als je niet weet wat doen, kijk even in je fotoalbumpje. Daar staan de codes, de verkorte 
werkwijzen, de hints en tips in. Daar hebben ze zo‟n boekje voor. Bundeltjes. Als je het niet 
kan, neem eventjes je contractwerk.” 

 

Verder kan de GOK- en/of zorgomkadering er in bepaalde gevallen voor zorgen dat 
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zittenblijven wordt vermeden (15). 

 
Directeur School_L4: “Als kinderen een bepaalde achterstand hebben, moet je vooral kijken of 
je met de zorgwerking het kind zo kan ondersteunen dat het toch meekan. Dat is natuurlijk 
afwegen, want je hebt geen onbeperkt aantal uren zorgwerking.”  

 

Ook professionelen buiten de school kunnen extra ondersteuning bieden (15). Het gaat 

hierbij voornamelijk om zelfstandige logopedisten en/of revalidatiecentra. De directeur van 

School_T2 vult dit nog aan met buitenschoolse huiswerkbegeleiding. Niet iedereen is 

echter even sterk overtuigd van deze externe hulp. De medewerkers van CLB_L2 en het 

leerkrachtenteam van School_L2 vinden dat men de ondersteuning zoveel mogelijk binnen 

de school moet situeren.  

 
Medewerker CLB_L2: “Maar wat we soms ook doen als ondersteuning is, wanneer een ouder 
het niet ziet zitten om zijn kind te laten zittenblijven, via logo extra ondersteuning aan te 
vragen. Nu, ik zie dat niet echt als alternatief. Ik vind het ook geen goed alternatief, omdat je 
uitbesteedt. En wij willen aan die brede basis in de klas werken. Zo dicht, zo licht en zo vroeg 
mogelijk.”  

 

Naast deze professionelen worden ook de ouders soms (5) beschouwd als bron van extra 

ondersteuning. Toch is dit niet altijd even realistisch. 

 
Leerkracht vierde leerjaar School_L2: “Moesten alle ouders echt bezig zijn met hun kind dan 
denk ik dat veel van die problemen al zouden opgelost zijn. Daar ben ik van overtuigd. Lezen 
met je kind, huiswerk maken met je kind, een stappenplan opstellen. Ik weet dat dat 
onrealistisch is.”  

 

In sommige gevallen zou ook het mogen gebruiken van hulpmiddelen zittenblijven kunnen 

voorkomen (8). Hierbij gaat het vooral om de STICORDI-maatregelen bij leerstoornissen. 

Hiervoor zou het belangrijk zijn dat problemen vroegtijdig worden gedetecteerd en de 

interventie wordt opgestart. Volgens sommigen (3) verloopt dit proces nu nog te traag.  

 

Het zich louter beperken tot de minimumdoelstellingen wordt eveneens aangehaald als 

manier om zittenblijven te vermijden (4). 

 
Medewerker CLB_L1: “Ik vind ook – en dat is misschien wat meer theoretisch – dat men veel 
te veel gericht is op hun leerplannen en wat er in hun methode staat. En bepaalde methodes 
voor bepaalde leerinhouden zijn echt wel heel zwaar beladen. Terwijl als je zou zeggen, kijk 
naar je eindtermen, dat alleen dat moet bereikt worden, dat is voor je kinderen ook al een deel 
de lat lager leggen. Iets meer functioneel naar wat ze nodig hebben en minder krampachtig 
vasthouden aan die methode die gebruikt wordt.” 

 

Tot slot wordt ook een extra klas tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar vermeld 

als alternatief voor zittenblijven (9). Leerlingen lopen hier wel een jaar schoolse vertraging 

op, maar moeten hiervoor niet tweemaal dezelfde leerstof zien. Naast verwerven van 
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schoolrijpheid, zien enkele leerkrachtenteams (3) hier ook voordelen op vlak van 

taalverwerving. 

 
Leerkracht tweede leerjaar School_T5: “Tussen de kleuters en het eerste dat er daar nog iets 
van taal komt. Echt zo‟n taalleerklas of speelleerklas of zo. Al een beetje voorbereidend op het 
eerste, maar vooral met taal bezig. […] Ik denk dat dat een goed alternatief is voor kinderen 
die zo‟n taalproblematiek hebben dat er zo‟n tussenklas is. Dan gaan er ook veel minder 
moeten blijven zitten.” 

 

Slechts in één school wordt zo‟n extra klas nu reeds toegepast, namelijk School_L4. 

Ondanks zijn negatieve houding tegenover zittenblijven, is de directeur van deze school wel 

positief over deze maatregel: 

 
“Leerlingen die uit die schakelklas komen starten eigenlijk hun loopbaan al met een jaartje 
achterstand, maar daar hebben we wel positieve ervaringen in. We zien dan wel dat bijna al 
die leerlingen zonder problemen het zesde leerjaar halen. Dat is het teken dat dat jaartje wel 
zinvol geweest is.” 

 

Verschillen tussen de gemeenten Lokeren en Temse. Tussen beide gemeenten kunnen 

ook op vlak van maatregelen om zittenblijven te vermijden weinig verschillen opgemerkt 

worden. In Lokeren wordt wel opvallend meer gekozen voor het eerste leerjaar B als 

methode om zittenblijven in de hogere jaren te vermijden.  

  



Opvattingen binnen scholen en CLB‟s over zittenblijven in het basisonderwijs 
 

Pagina | 43  
 

Discussie 

 

De antwoorden op de drie centrale onderzoeksvragen werden in het voorgaande deel 

uitgebreid besproken. In dit deel worden de voornaamste bevindingen samengevat en 

gekoppeld aan eerdere onderzoeksresultaten uit het theoretisch kader. Vervolgens worden 

de beperkingen van dit onderzoek vermeld en suggesties gegeven voor vervolgonderzoek 

en het onderwijsbeleid.  

 

BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

 

Opvattingen over zittenblijven. Zowel in Lokeren als in Temse blijkt uit de overgrote 

meerderheid van de gesprekken een positieve houding ten aanzien van zittenblijven. Dit is 

in het geval van de klasleerkrachten en directeurs in overeenstemming met de 

vaststellingen van het Steunpunt SSL (2004, 2005, 2006, 2009a, 2009b). De voornaamste 

voordelen die werden aangehaald zijn het verwerven van de leerstof, het ontwikkelen van 

meer schoolrijpheid, toename van het zelfvertrouwen via succeservaringen en het behoud 

van de verbeterde leerresultaten op lange termijn. Dit vinden we, wat de klasleerkrachten 

betreft, eveneens terug in eerder onderzoek (Ede, 2006; Haynes III, 2007; Steunpunt SSL, 

2004, 2005, 2006, 2009a; Tomchin & Impara, 1992). Het voorliggende onderzoek stelt 

daarnaast vast dat ook het vermijden van schoolmoeheid, de mogelijkheid om te 

ontwikkelen op eigen tempo en een minder gespannen thuissituatie door verschillende 

onderwijsactoren als voordeel worden aangehaald. Wanneer onderwijsactoren gevraagd 

worden naar de nadelen van zittenblijven, verwijzen ze voornamelijk naar het welbevinden 

van de leerlingen, meer bepaald het zelfvertrouwen dat geschaad wordt, het verlies van 

vrienden, minder aansluiting vinden bij de nieuwe klasgenoten en verveling in het 

gedubbelde jaar. Een belangrijke vaststelling is echter dat de voorstanders van zittenblijven 

deze negatieve gevolgen voor het welbevinden vaak afzwakken. Verder haalt men in 

verschillende gesprekken de negatieve invloed op het welbevinden van de ouders aan. 

Over de gevolgen op lange termijn zijn enkel het merendeel van de tegenstanders van 

zittenblijven negatief.  

De door de onderwijsactoren aangehaalde voordelen van zittenblijven stroken vaak niet 

met wat eerder onderzoek heeft vastgesteld. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

zittenblijven geen of zelfs een negatieve invloed heeft op de academische prestaties (Chen 

e.a., 2010; Hong & Raudenbush, 2005; Jimerson 2001a, 2001b; Jimerson & Ferguson, 

2007; Martin, 2009; Morrison & No, 2007; OECD, 2010b; Pagani e.a., 2001; Wu e.a., 

2007). Een positieve invloed op korte termijn vermindert bovendien doorheen de tijd, 
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waarna hij uiteindelijk zou verdwijnen (Jimerson e.a., 1997; Jimerson, 2001a; Roeleveld & 

van der Veen, 2007; Shepard & Smith, 1990; Van Damme e.a., 2001; Wu e.a., 2008). 

Daarnaast zou zittenblijven de kans op vroegtijdig schoolverlaten verhogen en de kans op 

doorstromen naar postsecundair onderwijs verlagen (Eide & Showalter, 2001; Fine & Davis, 

2003; Jimerson e.a., 2002; Jimerson & Ferguson, 2007; Van Damme e.a., 2001). De 

opvatting dat zittenblijven schoolmoeheid vermijdt, lijkt dus niet te kloppen. Ook op sociaal-

emotioneel vlak is de literatuur overwegend negatief (Jimerson e.a., 1997; Jimerson 2001a; 

Pagani e.a., 2001; Van Damme e.a., 2001). Op langere termijn blijven de negatieve 

sociaal-emotionele gevolgen van zittenblijven in het basisonderwijs bovendien gelden tot 

aan het einde van het basis- en zelfs het secundair onderwijs (Goos e.a., 2010; Jimerson & 

Ferguson, 2007; Martin, 2009; Pagani e.a., 2001). Het afzwakken van de negatieve 

gevolgen op het welbevinden door de voorstanders van zittenblijven is dus onterecht. Er 

wordt wel terecht verwezen naar de negatieve invloed op het welbevinden van ouders 

(Alexander e.a., 1994; Vlaamse Onderwijsraad, 1993). In geen van de gesprekken wordt 

bezorgdheid om de economische gevolgen van zittenblijven geuit. Uit de literatuur blijkt 

nochtans dat deze gevolgen zowel voor de maatschappij als voor de leerling en zijn gezin 

reëel zijn (Alexander e.a., 1994; David, 2008; Eide & Showalter, 2001; Jimerson, 1999; 

Juchtmans e.a., 2011; Tiana, 2008; Välijärvi & Sahlberg, 2008; Van Petegem & 

Schuermans, 2005; Vlaamse Onderwijsraad, 1993; OESO, 2007).  

De gebrekkige overeenstemming tussen de opvattingen over zittenblijven uit dit onderzoek 

en de gevolgen van zittenblijven uit het theoretisch kader kan volgens literatuur verklaard 

worden door de vaststelling dat het algemene publiek buiten de academische kringen zich 

niet bewust is van de potentiële langetermijngevolgen van zittenblijven (Bonvin, 2003; 

Jimerson e.a., 2002; Ede, 2006; Hauser, 2004). Leerkrachten zouden immers nauwelijks in 

aanraking komen met de langetermijngevolgen en niet op de hoogte zijn van 

onderzoeksresultaten (Ede, 2006; Hauser, 2004; Haynes III, 2007). Dit laatste stemt 

overeen met de eigen bevindingen over de kennis van de onderzoeksresultaten. Op één 

zorgcoördinator na, geven alle onderwijsactoren aan slechts matig tot zeer slecht op de 

hoogte te zijn van onderzoek over zittenblijven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat CLB-

medewerkers en zorgcoördinatoren over het algemeen zeggen dat ze beter geïnformeerd 

zijn. 

Dit onderzoek ging verder een eventueel verband na tussen de opvattingen van de 

onderwijsactoren en hun specifieke functie. Hierbij kan vastgesteld worden dat de weinige 

tegenstanders van de maatregel zich voornamelijk situeren bij de directeurs. Geen van de 

leerkrachtenteams kan op basis van de gesprekken als negatief ten aanzien van de 

maatregel gekenmerkt worden. Ook het verband met de leerlingenpopulatie van de school 

werd nagegaan. Hierbij gaat het zowel om het percentage GOK-leerlingen als het 
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percentage leerlingen met schoolse vertraging. In beide gevallen kan er geen verband 

worden vastgesteld. Dit vult de eerdere vaststelling van het Steunpunt SSL (2004) aan dat 

er geen verband bestaat tussen de opvattingen over zittenblijven van leerkrachten van de 

derde kleuterklas en het percentage GOK-leerlingen van de school.  

 

Factoren waarop de beslissing tot zittenblijven gebaseerd wordt. Dit onderzoek bevestigt de 

eerdere bevinding dat men bij een beslissing tot zittenblijven vooral rekening houdt met de 

verwerving van de leerdoelen, de schoolrijpheid en de leermogelijkheden (Bonvin e.a., 

2008; Ede, 2006; Tomchin & Impara, 1992). Deze factoren worden nog aangevuld met het 

welbevinden van de leerling, waarbij het vooral gaat om een gebrek aan succeservaringen. 

Het welbevinden wordt echter ook als factor tegen de beslissing tot zittenblijven gebruikt. 

Hierbij gaat het om leerlingen die zich ouder voelen dan hun nieuwe klasgenoten of moeite 

hebben met het verlies van hun vrienden als gevolg van zittenblijven. Verder halen de 

onderwijsactoren in een kleine helft van de gesprekken aan dat de maatregel uitsluitend 

toegepast mag worden wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. Deze vaststelling 

is een aanvulling op Allington e.a. (1997) die dit eerder al vaststelden voor directeurs in 

basisscholen. Opmerkelijk is wel de vermelding door verschillende CLB‟s dat men 

eveneens voor zittenblijven kiest wanneer ouders de doorverwijzing naar het buitengewoon 

onderwijs weigeren. Ook het leerjaar waarin de leerling zich bevindt, de thuissituatie en de 

kennis van het Nederlands worden in een kleine helft van de gesprekken aangehaald als 

factoren die meespelen in de beslissing. Andere vermelde factoren zijn de reeds opgelopen 

schoolse vertraging, de inzet en evolutie van de leerling, de draagkracht van de 

leerkracht(en), de grootte van de klasgroepen, langdurige afwezigheid en de gevolgen op 

lange termijn. De laatste drie worden echter slechts zeer sporadisch aangehaald.  

 

Maatregelen om zittenblijven te vermijden. Naar de mening van onderwijsactoren over 

mogelijke maatregelen om zittenblijven te vermijden, is nauwelijks onderzoek verricht. Het 

huidige onderzoek biedt dan ook, zeker wat betreft de Vlaamse context, een belangrijke 

aanvulling op dit vlak. Vooral differentiatie wordt zeer frequent aangehaald, al wordt het 

tegelijkertijd vaak als belastend en daardoor soms moeilijk haalbaar aanzien. Hierbij kan 

het gaan om onder andere individuele leertrajecten, heterogene of homogene subgroepen 

of contractwerk. Het eerste leerjaar B is vaak het vervolg op een individueel leertraject, 

maar een vervroegde overstap hiernaartoe wordt ook als maatregel op zich gebruikt om 

verdere schoolse vertraging te vermijden. Het is echter eveneens mogelijk dat men een 

leerling in de hogere leerjaren laat zittenblijven om hem of haar na het vijfde leerjaar te 

kunnen doorverwijzen naar 1B. Andere frequent aangehaalde maatregelen zijn de GOK- 

en/of zorgomkadering, extra ondersteuning door professionelen buiten de school en 



Opvattingen binnen scholen en CLB‟s over zittenblijven in het basisonderwijs 
 

Pagina | 46  
 

klasoverschrijdende niveaugroepen voor één of meerdere vakken. Wat deze laatste 

maatregel betreft, dient opgemerkt te worden dat dit in geen van de scholen al toegepast 

wordt en niemand dit in de nabije toekomst haalbaar acht. Ook een extra klas tussen de 

derde kleuterklas en het eerste leerjaar en het mogen gebruiken van hulpmiddelen, vooral 

bij leerstoornissen, haalt men verschillende malen. Eerder sporadisch vermelde 

maatregelen waren multileerjaarklassen, extra ondersteuning door ouders en zich beperken 

tot de minimumdoelstellingen. 

Ondanks deze talrijke maatregelen komen enkele door onderzoek aangehaalde 

maatregelen niet aan bod. Hierbij gaat het om aandacht voor leren leren en 

studiebegeleiding (Fan & Chen, 2001; Slavin, 1996; SREB, 2001; Vlaamse Onderwijsraad, 

1993), het creëren van een positief schoolklimaat (Juchtmans e.a., 2011; OECD, 2010a) en 

„looping‟ (Baker e.a., 2001; Jimerson e.a., 2006). Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat 

deze maatregelen niet toegepast worden. Verder is de positieve houding ten aanzien van 

een extra klas tussen het kleuter- en lager onderwijs op basis van voorgaand onderzoek 

eerder verontrustend. Eerder onderzoek stelt immers vast dat op langere termijn geen 

positieve invloed meer terug te vinden is. Integendeel, tegen het midden van de lagere 

school presteren deze leerlingen significant slechter dan hun klasgenoten (Ferguson e.a., 

2001; Jimerson & Ferguson, 2007).  

 

Verschillen tussen de gemeenten Lokeren en Temse. In beide gemeenten staat het 

merendeel van de onderwijsactoren overwegend positief tegenover zittenblijven. Ook de 

weinige onderwijsactoren met een negatieve opvatting over zittenblijven zijn vrij gelijk 

verdeeld over de twee gemeenten. Wel dient opgemerkt te worden dat in Lokeren twee 

schooldirecteurs en de medewerkers van één CLB nauwelijks nadelen zien in de 

maatregel. Gelijkaardige zeer positieve opvattingen over zittenblijven komen in Temse niet 

voor. Bovendien is één CLB-medewerker uit Temse eerder negatief over zittenblijven 

tegenover geen van de CLB-medewerkers in Lokeren. Aangezien het CLB meestal advies 

geeft bij beslissingen rond zittenblijven, is het mogelijk dat hun opvattingen de beslissingen 

in verschillende basisscholen binnen hun werking beïnvloeden. 

Beide gemeenten zijn eveneens sterk gelijkaardig op vlak van de factoren waarop men een 

beslissing tot zittenblijven baseert en de aangehaalde maatregelen om zittenblijven te 

vermijden. Slechts enkele verschilpunten kunnen opgemerkt worden. Zowel het leerjaar 

waarin de leerling zich bevindt als de inzet van de leerling worden in Lokeren merkbaar 

vaker aangehaald als factor in de beslissingen rond zittenblijven. Daarnaast kiezen 

onderwijsactoren in Lokeren opvallend meer voor het eerste leerjaar B als methode om 

zittenblijven in de hogere jaren te vermijden.  
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Gezien de sterk gelijkaardige opvattingen over zittenblijven in beide gemeenten, kunnen we 

concluderen dat deze geen verklaring kunnen bieden voor verschillen in het aandeel 

leerlingen met schoolse vertraging. Dit is in tegenstelling met wat eerder internationaal 

onderzoek heeft vastgesteld (Bonvin, 2003; Ede, 2006; Eurydice, 2011; Haynes III, 2007; 

OECD, 1998). Ook op vlak van factoren waarop men de beslissing tot zittenblijven baseert 

of maatregelen die men ziet om zittenblijven te vermijden kan dit onderzoek geen verklaring 

vinden voor het hoge percentage leerlingen met schoolse vertraging in Lokeren. 

 

BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

 

In dit onderzoek werd een vergelijking gemaakt tussen de opvattingen over zittenblijven 

binnen basisscholen en CLB‟s in Lokeren en Temse. Hoewel Temse sterk gelijkaardig is 

aan Lokeren op vlak van het percentage GOK-leerlingen, blijven toch enkele verschilpunten 

bestaan. Zo heeft Temse geen officieel gesubsidieerd onderwijs en geen buitengewoon 

onderwijs. Een mogelijk verband tussen het onderwijsnet en de opvattingen over 

zittenblijven kon bijgevolg moeilijk worden nagegaan. Bovendien was slechts één school 

van het gemeenschapsonderwijs in Lokeren bereid om deel te nemen. Verder was het 

noodzakelijk een selectie te maken op vlak van deelnemende basisscholen en leerjaren. Dit 

houdt steeds het risico in dat niet geselecteerde scholen en leerjaren significant verschillen 

van de steekproef. Een voorbeeld hiervan is dat in Lokeren de scholen met de hoogste 

percentages GOK-leerlingen niet bereid werden gevonden om deel te nemen.  

 

De keuze voor de onderzoeksmethoden, semigestructureerde interviews en focusgroepen, 

brengt eveneens enkele beperkingen met zich mee. Zo is het steeds mogelijk dat 

participanten sociaal wenselijke antwoorden geven in plaats van hun eigen mening. Dit 

risico is nog groter in het geval van focusgroepen, waarbij personen die ook in het dagelijks 

leven regelmatig met elkaar in contact komen samen worden gegroepeerd (Krueger & 

Casey, 2000). Om dit op te vangen, werden de interviews en focusgroepen idealiter 

gecombineerd met observaties van de multidisciplinaire vergaderingen waarin de 

mogelijkheid tot zittenblijven wordt overwogen (Morgan, 1997). Deze vorm van triangulatie 

zou de geloofwaardigheid van het onderzoek verhogen (Guba & Lincoln, 1985; Shenton, 

2004). Verder hebben focusgroepen als nadeel dat opvattingen van de volledige groep in 

plaats van individuele participanten worden vastgesteld (Krueger & Casey, 2000; Morgan, 

1997). Afwijkende opvattingen worden hierdoor getemperd. Bijvoorbeeld in een groep met 

een overwegend positieve opvatting over zittenblijven is het mogelijk dat één participant 

hier toch sterk negatief tegenover staat. Bovendien maakt dit het onmogelijk om een 

eventueel verband tussen individuele kenmerken als leeftijd of aantal jaar ervaring en de 
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opvatting over zittenblijven na te gaan. De noodgedwongen keuze voor het gebruik van 

zowel focusgroepen als individuele interviews brengt de extra beperking met zich mee dat 

de resultaten uit beide methoden mogelijks verschillen. Al is onderzoek hierover niet 

eenduidig (Morgan, 1997). 

 

SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK EN ONDERWIJSBELEID 

 

Zowel voor Lokeren als Temse waren enkel cijfers in verband met het aandeel leerlingen 

met schoolse vertraging beschikbaar. Deze schoolse vertraging wordt echter niet enkel 

veroorzaakt door zittenblijven (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2011). Andere 

mogelijke oorzaken zijn het invoeren van een extra klas tussen het kleuter- en lager 

onderwijs, de instroom van anderstalige nieuwkomers in lagere leerjaren of ziekte. Het is 

bijgevolg mogelijk dat verschillen in deze oorzaken tussen beide gemeenten de relatief 

hoge cijfers voor schoolse vertraging in Lokeren kunnen verklaren. Toekomstig onderzoek 

zou zich hierop kunnen richten.  

 

In dit onderzoek werden enkel de opvattingen van onderwijsactoren bevraagd. Ook ouders 

hebben echter beslissingsrecht, zoals uit de inleiding van deze masterproef is gebleken. 

Bijgevolg is het interessant na te gaan in hoeverre opvattingen over zittenblijven van ouders 

een mogelijke verklaring kunnen bieden voor eventuele verschillen in het percentage 

zittenblijvers. 

 

CLB‟s geven advies rond zittenblijven aan verschillende scholen binnen hun werking. 

Opvattingen over zittenblijven binnen de CLB‟s kunnen bijgevolg een grotere impact 

hebben op het aandeel leerlingen met schoolse vertraging dan deze van onderwijsactoren 

binnen scholen. Vervolgonderzoek zou zich dan ook kunnen richten op de mate waarin 

deze CLB‟s beslissingen rond zittenblijven beïnvloeden.  

 

Uit dit onderzoek blijkt een gebrekkige overeenstemming tussen de opvattingen over 

zittenblijven van onderwijsactoren binnen basisscholen en CLB‟s van Lokeren en Temse en 

de gevolgen van zittenblijven vastgesteld door eerder onderzoek. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat de onderwijsactoren zich niet bewust zijn van de potentiële 

langetermijngevolgen van zittenblijven (Bonvin, 2003; Jimerson e.a., 2002; Ede, 2006; 

Hauser, 2004). Een onvoldoende kennis over onderzoeksresultaten rond zittenblijven kan 

hiervan een oorzaak zijn (Ede, 2006; Haynes III, 2007). Dit stemt overeen met de bevinding 

dat de meerderheid van de onderwijsactoren binnen dit onderzoek aangeeft slecht op de 

hoogte te zijn van deze onderzoeksresultaten. Bovendien kon worden vastgesteld dat bij 
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een derde van de bevraagde leerkrachtenteams onzekerheid heerst over de invloed van 

ouders op de beslissing tot zittenblijven. Hierdoor kunnen leerkrachten en leden van het 

zorgteam hun eigen invloed onderschatten. Bijgevolg is het aan te bevelen dat het 

onderwijsbeleid zich richt op het beter informeren van onderwijsactoren over zowel de 

gevolgen van zittenblijven als de invloed van de verschillende actoren op de beslissing.  
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Conclusie 

 

De toepassing van de maatregel zittenblijven werd de afgelopen decennia door onderzoek 

meermaals geproblematiseerd (o.a. Jimerson, 2001a; OECD, 2010b). Desondanks blijft het 

een frequent gehanteerde maatregel in Vlaanderen (Vlaamse Overheid, 2006; Vlaams 

Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2011). Het aandeel leerlingen dat blijft zitten, kan 

echter sterk verschillen afhankelijk van de gemeente of school (Centrum voor Sociaal 

Beleid, 2010; Van Houtte, 2002; Vlaamse Overheid, 2006).  

 

Dit onderzoek had tot doel na te gaan of opvattingen over zittenblijven binnen basisscholen 

en CLB‟s een mogelijke verklaring kunnen bieden. Twee gemeenten, Lokeren en Temse, 

stonden hierbij centraal. Beiden hebben een sterk verschillend percentage leerlingen met 

schoolse vertraging, in het bijzonder in het lager onderwijs, dat niet verklaard kan worden 

door verschillen in het aandeel GOK-leerlingen. Naast de algemene opvattingen over 

zittenblijven werden de factoren die de beslissing tot zittenblijven bepalen en de 

maatregelen om zittenblijven te vermijden bevraagd. Dit gebeurde aan de hand van 

kwalitatief onderzoek in twaalf basisscholen en vier CLB‟s van Lokeren en Temse. 

Klasleerkrachten en leden van het zorgteam als ook CLB-medewerkers werden per school 

of vestiging samen bevraagd aan de hand van semigestructureerde focusgroepen. Voor de 

schooldirecteurs werd gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews.  

 

Op basis van een analyse van deze gesprekken blijkt dat in beide gemeenten het 

merendeel van de onderwijsactoren overwegend positief tegenover zittenblijven staat. 

Vermeende voordelen van zittenblijven stroken bovendien vaak niet met de gevolgen die 

door eerder onderzoek werden aangehaald (o.a. Hong & Raudenbush, 2005; Jimerson, 

2001a; 2001b; Pagani e.a., 2001; Roeleveld & van der Veen, 2007; Van Damme e.a., 2001; 

Wu e.a., 2008). Een verklaring ligt mogelijks in de door de onderwijsactoren zelf 

aangegeven gebrekkige kennis van onderzoeksresultaten. Verder stelde dit onderzoek vast 

dat de weinige tegenstanders van zittenblijven zich voornamelijk situeren onder de 

directeurs. Een verband tussen het percentage GOK-leerlingen of leerlingen met schoolse 

vertraging van een school en de opvattingen van de onderwijsactoren werd niet gevonden.  

 

Ook op vlak van de factoren waarop men een beslissing tot zittenblijven baseert en de 

aangehaalde maatregelen om zittenblijven te vermijden, zijn beide gemeenten sterk 

gelijkaardig. De meest frequent aangehaalde factoren zijn de verwerving van de leerdoelen, 

de schoolrijpheid, de leermogelijkheden en het welbevinden van de leerling. Wat de 
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maatregelen om zittenblijven te vermijden betreft, gaat het voornamelijk om verschillende 

vormen van differentiatie, GOK- en/of zorgomkadering, doorverwijzing naar het eerste 

leerjaar B en extra ondersteuning door professionelen buiten de school. Ook 

klasoverschrijdende niveaugroepen voor één of meerdere vakken worden regelmatig 

aangehaald, maar in geen van de school reeds toegepast of in de nabije toekomst haalbaar 

geacht.  

 

We kunnen concluderen dat de overwegend positieve opvattingen over zittenblijven het 

hoge percentage leerlingen met schoolse vertraging in Lokeren niet sluitend kan verklaren, 

aangezien gelijkaardige opvattingen eveneens voorkomen in een gemeente met een 

vergelijkbaar percentage GOK-leerlingen, maar een veel lager aandeel leerlingen met 

schoolse vertraging. Dit zwakt de vaststelling uit eerder onderzoek, namelijk dat 

opvattingen van leerkrachten ten aanzien van zittenblijven een belangrijke invloed hebben 

op de kans dat een leerling blijft zitten, af (Bonvin, 2003; Ede, 2006; Eurydice, 2011; 

Haynes III, 2007; OECD, 1998). Ook op vlak van de factoren waarop men de beslissing tot 

zittenblijven baseert of maatregelen die men ziet om zittenblijven te vermijden kan dit 

onderzoek geen verklaring vinden voor het hoge percentage leerlingen met schoolse 

vertraging in Lokeren. 
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Bijlagen 

 

1. Onderzoeksinstrumenten 

a. Leidraad voor een focusgroep met klasleerkrachten en de leden van het 

zorgteam 

b. Vragenlijst voorafgaand aan een focusgroep met de klasleerkrachten en leden 

van een zorgteam 

c. Leidraad voor een interview met de directeur van een basisschool 

d. Leidraad voor een focusgroep met CLB-medewerkers 

e. Vragenlijst voorafgaand aan een focusgroep met CLB-medewerkers 

f. Leidraad voor een interview met een CLB-medewerker 

g. Weergave van het excelbestand dat polst naar een aantal schoolgegevens 

 

2. Mails voor contactopname naar de directeurs van de basisscholen en CLB‟s 

 

3. Gehanteerde boomstructuur voor de data-analyse  



 

 
 

Bijlage 1: Onderzoeksinstrumenten 

 
 
 

a. Leidraad voor een focusgroep met klasleerkrachten en de leden van het zorgteam 

b. Vragenlijst voorafgaand aan een focusgroep met de klasleerkrachten en leden van 

een zorgteam 

c. Leidraad voor een interview met de directeur van een basisschool 

d. Leidraad voor een focusgroep met CLB-medewerkers 

e. Vragenlijst voorafgaand aan een focusgroep met CLB-medewerkers 

f. Leidraad voor een interview met een CLB-medewerker 

g. Weergave van het excelbestand dat polst naar een aantal schoolgegevens 

 

 

 
 

  



 

 
 

Leidraad voor een focusgroep met klasleerkrachten en de leden 

van het zorgteam 

 

Inleiding 

 

Goedemorgen/middag. Ik ben Elke Ruys, eerste master student pedagogische 

wetenschappen aan de Universiteit Gent. Dit jaar ben ik gestart met mijn thesisonderzoek 

naar de opvattingen rond zittenblijven in het basisonderwijs. Dit onderzoek sluit aan bij een 

vraag van het LOP Lokeren. In een eerste fase worden de opvattingen van leerkrachten, 

zorgteams en directeurs in zeven Lokerse basisscholen bevraagd. In een tweede fase 

wordt dit herhaald voor vijf basisscholen in Temse. Daarnaast worden ook de CLB‟s 

betrokken.  

 

Vandaag zal ik een groepsinterview met jullie hebben. Vooraleer hiermee van start te gaan 

zou ik jullie willen vragen jullie naam en specifieke functie in deze school op het 

naambordje te noteren.  

 

Verder heb ik een vragenlijst opgesteld. Het eerste deel polst naar enkele persoonlijke 

gegevens. In het tweede deel vinden jullie enkele vragen terug die ik jullie straks zal stellen. 

Bedoeling is dat jullie hier vooraf al even over nadenken en beknopt jullie antwoord 

opschrijven. Jullie mogen nu aan deze vragenlijst beginnen.  

 

Focusgroep 

 

We zullen nu van start gaan met het groepsinterview. Ik zou jullie willen vragen bij iedere 

vraag oprecht jullie mening te geven. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Opnieuw 

geldt dat alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt.  

 

1. Wie wordt er bij jullie op school allemaal betrokken bij de beslissing of een leerling al dan 

niet zijn of haar jaar moet overdoen?  

 

Indien het niet spontaan aan bod komt, volgende bijvragen:  

 In welke mate hebben jullie het gevoel hierbij zelf betrokken te zijn? 

 In welke mate is de directeur hierbij betrokken? 

  In welke mate is het CLB hierbij betrokken? 



 

 
 

Worden ouders betrokken bij een beslissing tot zittenblijven? (wanneer?) / 

Kunnen ouders ingaan tegen een beslissing tot zittenblijven? 

Wie heeft hierbij het meest invloed? 

 

2. Bestaan er in jullie school bepaalde regels of richtlijnen in verband met zittenblijven?  

Bijvragen: Welke?  

 Hebben jullie hier bedenkingen bij?  

  

3. Welke andere factoren hebben een invloed op jullie beslissing om een leerling een jaar 

te laten overdoen?  

Bijvraag:  Zijn deze factoren verschillend naargelang het leerjaar waarin de leerling zich 

bevindt? Waarom?  

 

4. Wat zijn volgens jullie de voordelen van zittenblijven?  

Bijvraag: Blijven deze voordelen volgens jullie gelden op langere termijn? 

 

5. Wat zijn volgens jullie de nadelen van zittenblijven?  

Bijvraag: Blijven deze nadelen volgens jullie gelden op langere termijn? 

 

6. Wat zien jullie als haalbare alternatieven voor zittenblijven?  

Bijvraag:  In welke mate worden deze toegepast? 

 

7. Indien jullie slechts één minuut de tijd zouden krijgen om jullie opvatting over zittenblijven 

te geven, hoe zou die dan luiden? (iedereen komt één voor één aan de beurt) 

  



 

 
 

Vragenlijst voorafgaand aan het groepsinterview 

 

 

Deel 1: Persoonlijke gegevens 

 

Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. Dit eerste deel polst naar een aantal persoonlijke 

gegevens. U zult gevraagd worden uw naam in te vullen. Dit zal enkel gebruikt worden om 

de vragenlijst aan het groepsinterview te kunnen koppelen. Bij verdere verwerking van de 

gegevens worden namen van personen en scholen vervangen door fictieve namen. Alle 

gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.  

 

1. Naam: …………………………………………………………………………………………... 

2. Leeftijd: …. jaar 

3. Geslacht: ○ man 

  ○ vrouw 

 

4. School: …………………………………………………………………………………………….. 

5. Gemeente van de school: ………………………………………. 

 

6. In welke mate bent u op de hoogte van onderzoek in verband met zittenblijven? 

 ○ Zeer goed  

 ○ Goed 

 ○ Matig 

○ Slecht 

○ Zeer slecht 

 

7. Indien van toepassing: hoe komt u in contact/bent u in contact gekomen met onderzoek 

in verband met zittenblijven? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

○ Op eigen initiatief  

○ Vanuit de initiële lerarenopleiding 

○ Via de huidige school waarin ik werk 

○ Via een andere school waarin ik gewerkt heb 

○ Andere: …………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 
 

8. Hoe staat u tegenover zittenblijven? Het gaat hier om uw algemene opvatting. Later in 

het groepsinterview krijgt u de gelegenheid uw antwoord te nuanceren.  

○ Zeer positief 

○ Positief 

○ Eerder positief 

○ Eerder negatief 

○ Negatief  

○ Zeer negatief 

 

Bent u momenteel werkzaam als leerkracht?  

 Gelieve het luik “Ik ben leerkracht” in te vullen (zie vraag 9 tot 15). 

Bent u momenteel werkzaam als lid van het zorgteam?  

 Gelieve het luik “Ik ben lid van het zorgteam” in te vullen (zie vraag 16 tot 19). 

Indien u momenteel werkzaam bent als leerkracht én als lid van het zorgteam, gelieve dan 

alle vragen in te vullen.  

 

Ik ben leerkracht: 

9. Ik geef momenteel les in:   

 ○ eerste kleuterklas ○ tweede kleuterklas  ○ derde kleuterklas  

 ○ eerste leerjaar  ○ tweede leerjaar  ○ derde leerjaar  

 ○ vierde leerjaar ○ vijfde leerjaar  ○ zesde leerjaar 

 ○ schakelklas  

 

10. Totaal aantal jaar ervaring als leerkracht: …. jaar 

11. Aantal jaar ervaring als leerkracht in deze school: …. jaar 

12. Aantal leerlingen in mijn huidige klas: …. leerlingen 

13. Ik werk in deze school:  ○ voltijds  

  ○ deeltijds: …. u/week 

 

14. Geeft u momenteel ook les in andere scholen?  

○ nee 

○ ja, .…u/week 

 

15. Hoeveel leerlingen doen gemiddeld bij u in de klas een jaartje over? …. leerlingen 

 

 

 

 



 

 
 

Ik ben lid van het zorgteam: 

16. Welke functie oefent u uit binnen het zorgteam:  

 ○ zorgcoördinator  

○ zorgleerkracht 

○ GOK-leerkracht  

○ taakleerkracht 

○ andere: ……………………………… 

 

17. Totaal aantal jaar ervaring als lid van het zorgteam: …. jaar 

18. Aantal jaren ervaring als lid van het zorgteam op deze school: …. jaar 

 

19. Werkt u momenteel ook als leerkracht in het kleuter- of lager onderwijs van deze 

school?  

○ Nee 

○ Ja. Vul ook het luik “Ik ben leerkracht” in. (zie vraag 9 tot 15) 

  



 

 
 

Deel 2: Voorbereiding vragen voor het groepsinterview 

 

Dit deel bevat enkele vragen die straks tijdens het groepsinterview gesteld zullen worden. U 

hebt nu de mogelijkheid om hier al even over na te denken en kort uw antwoord neer te 

schrijven.  

 

Welke factoren hebben een invloed op uw beslissing om een leerling een jaar te laten 

overdoen?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat zijn volgens u de voordelen van zittenblijven?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat zijn volgens u de nadelen van zittenblijven?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 

Wat ziet u als haalbare alternatieven voor zittenblijven?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indien u slechts één minuut de tijd zou krijgen om uw opvatting over zittenblijven te geven, 

hoe zou die dan luiden? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 
 

Leidraad voor een interview met de directeur van een basisschool 

 

Voorafgaand aan het interview zou ik nog eens willen benadrukken dat alle informatie 

vertrouwelijk behandeld wordt. Namen van personen en scholen zullen onherkenbaar 

gemaakt worden in het onderzoeksverslag.  

 

Achtergrondinformatie: 

 

1. Wat is uw leeftijd?  

 

2. Hoeveel jaar ervaring hebt u als directeur in een basisschool? 

3. Hoeveel jaar ervaring hebt u als directeur in deze school? 

 

4. Werkt u voltijds als directeur in deze school?  

Indien nee:  

 Hoeveel uur per week werkt u als directeur in deze school? 

 Hebt u naast uw directeurfunctie nog een andere functie in deze school?  

Zo ja, welke? 

 Hebt u buiten deze school nog andere functies? 

Zo ja, welke? 

 

5. Hebt u vroeger als leerkracht gewerkt?  

Zo ja:  

 In welke leerjaren hebt u lesgegeven? 

 Hoeveel jaar? 

 

6. Hebt u vroeger als lid van een zorgteam gewerkt?  

Zo ja 

 Hoeveel jaar? 

 Wat was precies uw functie? 

 

7. Hebt u vroeger nog andere onderwijsgerelateerde functies uitgeoefend? 

Zo ja 

 Welke? 

 Hoeveel jaar?  

 



 

 
 

Vragen met betrekking tot zittenblijven: 

 

8. Wie is er op uw school betrokken bij de beslissing of een leerling al dan niet zijn of haar 

jaar moet overdoen? 

 

Eventuele bijvragen:  

 In welke mate bent u hier zelf bij betrokken? 

 In welke mate worden de klasleerkrachten hierbij betrokken? 

 In welke mate worden de leden van het zorgteam hierbij betrokken? 

 In welke mate is het CLB hierbij betrokken? 

Worden ouders betrokken bij een beslissing tot zittenblijven? / Kunnen ouders ingaan 

tegen een beslissing tot zittenblijven? 

 Wie heeft hierbij het meest invloed? 

 

9. Bestaan er in uw school bepaalde regels of richtlijnen in verband met zittenblijven? 

Zo ja: 

 Welke? 

 In welke mate dienen deze richtlijnen opgevolgd te worden? 

 

10. Welke andere factoren hebben een invloed op uw beslissing om een leerling een jaar te 

laten overdoen? 

Bijvraag:  Zijn deze factoren verschillend naar gelang het leerjaar waarin de leerling zich 

bevindt? Waarom?  

 

11. Wat zijn volgens u de voordelen van zittenblijven? 

Bijvraag: Blijven deze voordelen volgens u gelden op langere termijn? 

 

12. Wat zijn volgens u de nadelen van zittenblijven? 

Bijvraag: Blijven deze nadelen volgens u gelden op langere termijn? 

 

13. Wat ziet u als alternatieven voor zittenblijven? 

14. In welke mate worden deze toegepast? 

 

15. Bent u op de hoogte van onderzoek in verband met zittenblijven? 

Indien van toepassing:  

 Hoe bent u in contact gekomen met dit onderzoek? 

 Herinnert u zich nog resultaten uit deze onderzoeken? Welke? 



 

 
 

 Op welke manier beïnvloeden deze resultaten uw opvattingen over zittenblijven? 

 

16. Licht u uw schoolteam in over de effecten van zittenblijven?  

Zo ja, op welke manier? 

 

17. Indien u slechts één minuut de tijd zou krijgen om uw opvatting over zittenblijven te 

geven, hoe zou die dan luiden? 

  



 

 
 

Leidraad voor een focusgroep met CLB-medewerkers 

 

Inleiding 

 

Goedemorgen/middag. Ik ben Elke Ruys, eerste master student pedagogische 

wetenschappen aan de Universiteit Gent. Dit jaar ben ik gestart met mijn thesisonderzoek 

naar de opvattingen rond zittenblijven in het basisonderwijs. Dit onderzoek sluit aan bij een 

vraag van het LOP Lokeren. In een eerste fase worden de opvattingen van leerkrachten, 

zorgteams en directeurs in zeven Lokerse basisscholen bevraagd. In een tweede fase 

wordt dit herhaald voor vijf basisscholen in Temse. Daarnaast worden ook de CLB‟s van 

beide gemeenten betrokken.  

 

Vandaag zal ik een groepsinterview met jullie hebben. Vooraleer hiermee van start te gaan 

zou ik jullie willen vragen jullie naam en specifieke functie binnen het CLB op het 

naambordje te noteren.  

 

Verder heb ik ook een vragenlijst opgesteld. Het eerste deel polst naar enkele persoonlijke 

gegevens. In het tweede deel vinden jullie enkele vragen terug die ik jullie straks zal stellen. 

Bedoeling is dat jullie hier vooraf al even over nadenken en beknopt jullie antwoord 

opschrijven. Jullie mogen nu aan deze vragenlijst beginnen.  

 

Focusgroep 

 

We zullen nu van start gaan met het groepsinterview. Ik zou jullie willen vragen bij iedere 

vraag oprecht jullie mening te geven. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Opnieuw 

geldt dat alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt.  

 

1. Wat houdt de taak van het CLB bij een beslissing rond zittenblijven voor een leerling in 

het basisonderwijs concreet in? 

Bijvragen:  

 Verschilt deze taak naargelang de vragende partij: de school of de ouders?  

 Betrekt de school het CLB bij elke beslissing rond zittenblijven?  

Indien nee: Wanneer wel of niet? 

 In welke mate zijn de ouders vragende partij?  

 



 

 
 

2. Worden bepaalde regels of richtlijnen gehanteerd in verband met het geven van advies 

rond zittenblijven? 

Zo ja: 

 Welke? 

 Hebben jullie hier bedenkingen bij?  

 

3. Welke andere factoren hebben een invloed op uw advies om een leerling al dan niet een 

jaar te laten overdoen? 

Bijvraag:  Zijn deze factoren verschillend naar gelang het leerjaar waarin de leerling zich 

bevindt? Waarom?  

 

4. Wat zijn volgens jullie de voordelen van zittenblijven? 

Bijvraag: Blijven deze voordelen volgens jullie gelden op langere termijn? 

 

5. Wat zijn volgens jullie de nadelen van zittenblijven? 

Bijvraag: Blijven deze nadelen volgens jullie gelden op langere termijn? 

 

6. Wat zien jullie als haalbare alternatieven voor zittenblijven? 

Bijvraag:  In welke mate worden deze alternatieven geadviseerd aan scholen of ouders? 

 

7. Indien jullie slechts één minuut de tijd zouden krijgen om jullie opvatting over zittenblijven 

te geven, hoe zou die dan luiden? (iedereen komt één voor één aan de beurt) 

  



 

 
 

Vragenlijst voorafgaand aan het groepsinterview (versie CLB) 

 

Deel 1: Persoonlijke gegevens 

 

Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. Dit eerste deel polst naar een aantal persoonlijke 

gegevens. U zult gevraagd worden uw naam in te vullen. Dit zal enkel gebruikt worden om 

de vragenlijst aan het groepsinterview te kunnen koppelen. Bij verdere verwerking van de 

gegevens worden namen van personen en scholen vervangen door fictieve namen. Alle 

gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.  

 

1. Naam: ……………………………………………………………………………………………. 

2. Leeftijd: …. jaar 

3. Geslacht: ○ man 

  ○ vrouw 

 

4. Naam CLB: …………………………………………………………………………………….. 

5. Vestiging (naam van de gemeente): ………………………………………. 

 

6. Welke functie oefent u uit binnen het CLB? ........................................................................ 

 

7. Totaal aantal jaar ervaring als medewerker in een CLB of voormalig PMS-centrum:…jaar 

8. Totaal aantal jaar ervaring als medewerker in deze vestiging, de jaren waarin het nog 

PMS-centrum heette meegerekend? ….. jaar 

 

9. Ik werk in dit CLB:  ○ voltijds 

○ deeltijds: ….. u/week 

 

10. Hebt u vroeger nog andere onderwijsgerelateerde functies uitgeoefend? 

○ nee 

○ ja: Welke?  

.............................................................................................................(aantal jaar:.…) 

.............................................................................................................(aantal jaar:.…) 

.............................................................................................................(aantal jaar:.…) 

 



 

 
 

11. In welke mate bent u op de hoogte van onderzoek in verband met zittenblijven? 

 ○ Zeer goed  

 ○ Goed 

 ○ Matig 

○ Slecht 

○ Zeer slecht 

 

12. Indien van toepassing: Hoe komt u in contact/bent u in contact gekomen met onderzoek 

in verband met zittenblijven? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

○ Op eigen initiatief  

○ Vanuit mijn opleiding: (specificeer de opleiding) ……………………………………… 

○ Via het CLB waarin ik momenteel werk  

○ Via een vroegere job  

○ Andere: …………………………………………………………………………………… 

 

13. Hoe staat u tegenover zittenblijven? Het gaat hier om uw algemene opvatting. Later in 

het groepsinterview krijgt u de gelegenheid uw antwoord te nuanceren.  

○ Zeer positief 

○ Positief 

○ Eerder positief 

○ Eerder negatief 

○ Negatief  

○ Zeer negatief 

  



 

 
 

Deel 2: Voorbereiding vragen voor het groepsinterview 

 

Dit deel bevat enkele vragen die straks tijdens het groepsinterview gesteld zullen worden. U 

hebt nu de mogelijkheid om hier al even over na te denken en kort uw antwoord neer te 

schrijven.  

 

Welke factoren hebben een invloed op uw advies om een leerling al dan niet een jaar te 

laten overdoen?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat zijn volgens u de voordelen van zittenblijven?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat zijn volgens u de nadelen van zittenblijven?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 

Wat ziet u als haalbare alternatieven voor zittenblijven?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indien u slechts één minuut de tijd zou krijgen om uw opvatting over zittenblijven te geven, 

hoe zou die dan luiden? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 
 

Leidraad voor het interview met een CLB-medewerker  

 

Voorafgaand aan het interview zou ik nog eens willen benadrukken dat alle informatie 

vertrouwelijk behandeld wordt. Namen van personen en scholen zullen onherkenbaar 

gemaakt worden in het onderzoeksverslag.  

 

Achtergrondinformatie: 

 

1. Wat is uw leeftijd? 

 

2. Wat is uw functie binnen het CLB? 

 

3. Hoeveel jaar ervaring hebt u als medewerker in een CLB of voormalig PMS-centrum? 

4. Hoeveel jaar ervaring hebt u als medewerker in deze vestiging, de jaren waarin het nog 

PMS-centrum heette meegerekend?  

 

5. Werkt u voltijds als CLB-medewerker?  

Indien nee:  

 Hoeveel uur per week werkt u als CLB-medewerker? 

 

6. Hebt u vroeger nog andere onderwijsgerelateerde functies uitgeoefend? 

Zo ja 

 Welke? 

 Hoeveel jaar?  

  



 

 
 

Vragen met betrekking tot zittenblijven: 

 

7. Wat houdt de taak van het CLB bij een beslissing rond zittenblijven voor een leerling in 

het basisonderwijs concreet in? 

Bijvragen:  

 Verschilt deze taak naargelang de vragende partij: de school of de ouders?  

 Betrekt de school het CLB bij elke beslissing rond zittenblijven?  

Indien nee: Wanneer wel of niet? 

 In welke mate zijn de ouders vragende partij?  

 

8. Worden bepaalde regels of richtlijnen gehanteerd in verband met het geven van advies 

rond zittenblijven? 

Zo ja: 

 Welke? 

 Hebt u hier bedenkingen bij? 

 

9. Welke andere factoren hebben een invloed op uw advies om een leerling al dan niet een 

jaar te laten overdoen? 

Bijvraag:  Zijn deze factoren verschillend naar gelang het leerjaar waarin de leerling zich 

bevindt? Waarom?  

 

10. Wat ziet u persoonlijk als voordelen van zittenblijven? 

Bijvraag: Blijven deze voordelen volgens u gelden op langere termijn? 

 

11. Wat ziet u persoonlijk als nadelen van zittenblijven? 

Bijvraag: Blijven deze voordelen volgens u gelden op langere termijn? 

 

12. Wat ziet u persoonlijk als alternatieven voor zittenblijven? 

 

13. In welke mate adviseert u deze alternatieven aan scholen of ouders? 

 

14. Bent u op de hoogte van onderzoek in verband met zittenblijven? 

Indien van toepassing:  

 Hoe bent u in contact gekomen met dit onderzoek? 

 Herinnert u zich nog resultaten uit deze onderzoeken? Welke? 

 Op welke manier beïnvloeden deze resultaten uw opvattingen over zittenblijven? 



 

 
 

 

15. Licht u scholen en/of ouders in over de effecten van zittenblijven?  

 Zo ja, op welke manier? 

 

16. Indien u slechts één minuut de tijd zou krijgen om uw opvatting over zittenblijven te 

geven, hoe zou die dan luiden?



 

 

 

 
VRAGEN: ANTWOORDEN: 

  

    Naam van uw school 
   Gemeente waarin uw school zich bevindt 
   Onderwijsnet 
   

    Totaal aantal leerlingen in het schooljaar 2009-2010 
         Aantal leerlingen in de eerste kleuterklas 
         Aantal leerlingen in de tweede kleuterklas 
         Aantal leerlingen in de derde kleuterklas 
         Aantal leerlingen in het eerste leerjaar 
         Aantal leerlingen in het tweede leerjaar 
         Aantal leerlingen in het derde leerjaar  
         Aantal leerlingen in het vierde leerjaar 
         Aantal leerlingen in het vijfde leerjaar 
         Aantal leerlingen in het zesde leerjaar 
   

    Had uw school in het schooljaar 2009-2010 een schakelklas? 
         Indien ja, hoeveel leerlingen zaten in deze schakelklas? 
   Had uw school in het schooljaar 2008-2009 een schakelklas? 
         Indien ja, hoeveel leerlingen zaten in deze schakelklas? 
   Had uw school in het schooljaar 2007-2008 een schakelklas? 
         Indien ja, hoeveel leerlingen zaten in deze schakelklas? 
   Had uw school in het schooljaar 2006-2007 een schakelklas? 
         Indien ja, hoeveel leerlingen zaten in deze schakelklas? 
   Had uw school in het schooljaar 2005-2006 een schakelklas? 
         Indien ja, hoeveel leerlingen zaten in deze schakelklas? 
   Had uw school in het schooljaar 2004-2005 een schakelklas? 
         Indien ja, hoeveel leerlingen zaten in deze schakelklas? 
   

Weergave van het excelbestand dat polst naar een aantal schoolgegevens 



 

 

 

Had uw school in het schooljaar 2003-2004 een schakelklas? 
         Indien ja, hoeveel leerlingen zaten in deze schakelklas? 
    

Totaal aantal GOK-leerlingen1 in 2009-2010 
         Aantal GOK-leerlingen in de eerste kleuterklas 
         Aantal GOK-leerlingen in de tweede kleuterklas 
         Aantal GOK-leerlingen in de derde kleuterklas  
         Aantal GOK-leerlingen in het eerste leerjaar  
         Aantal GOK-leerlingen in het tweede leerjaar 
         Aantal GOK-leerlingen in het derde leerjaar   
         Aantal GOK-leerlingen in het vierde leerjaar  
         Aantal GOK-leerlingen in het vijfde leerjaar   
         Aantal GOK-leerlingen in het zesde leerjaar   
   

    Totaal aantal indicatorleerlingen2 in 2009-2010 
         Aantal indicatorleerlingen in de eerste kleuterklas 
         Aantal indicatorleerlingen in de tweede kleuterklas 
         Aantal indicatorleerlingen in de derde kleuterklas 
         Aantal indicatorleerlingen in het eerste leerjaar 
         Aantal indicatorleerlingen in het tweede leerjaar 
         Aantal indicatorleerlingen in het derde leerjaar  
         Aantal indicatorleerlingen in het vierde leerjaar 
         Aantal indicatorleerlingen in het vijfde leerjaar  
         Aantal indicatorleerlingen in het zesde leerjaar 
   

                                                               
1
 Met GOK-leerling wordt bedoeld een leerling die voldoet aan één of meerder van volgende vier gelijke kansenindicatoren: het gezin ontvangt een 

schooltoelage, de leerling verblijft buiten het eigen gezin, de ouders behoren tot de trekkende bevolking, de moeder heeft een laag opleidingsniveau. 
2
 Met GOK-leerling wordt bedoeld een leerling die voldoet aan één of meerdere van volgende vijf gelijke kansenindicatoren: het gezin ontvangt een 

schooltoelage, de leerling verblijft buiten het eigen gezin, de ouders behoren tot de trekkende bevolking, de moeder heeft een laag opleidingsniveau, de 
thuistaal is niet het Nederlands 



 

 

 

Totaal aantal leerlingen met schoolse vertraging in 2009-2010 
         Aantal leerlingen met schoolse vertraging in de eerste kleuterklas 
         Aantal leerlingen met schoolse vertraging in de tweede kleuterklas 
         Aantal leerlingen met schoolse vertraging in de derde kleuterklas 
         Aantal leerlingen met schoolse vertraging in het eerste leerjaar  
         Aantal leerlingen met schoolse vertraging in het tweede leerjaar 
         Aantal leerlingen met schoolse vertraging in het derde leerjaar 
         Aantal leerlingen met schoolse vertraging in het vierde leerjaar 
         Aantal leerlingen met schoolse vertraging in het vijfde leerjaar 
         Aantal leerlingen met schoolse vertraging in het zesde leerjaar 
   



 

 

 

Bijlage 2: Mails voor contactopname 

 
 

Overzichtsmail aan de directeurs van Lokeren na het eerste telefonisch 

contact1: 

 
Beste meneer/mevrouw (naam directeur) 
 
 
  
Vandaag had ik telefonisch contact met u in verband met mijn thesisonderzoek rond  
zittenblijven. Hieronder kunt u alle informatie met betrekking tot dit onderzoek 
nalezen. 
 
 
Mijn thesisonderzoek sluit aan bij een vraag van het LOP Lokeren en gaat meer 
specifiek over welke opvattingen over zittenblijven heersen in het basisonderwijs 
van de gemeente Lokeren. Het doel hiervan is om op die manier een beter zicht te 
krijgen op de redenen waarom voor zittenblijven wordt gekozen. Ook de opvattingen 
rond zittenblijven in de gemeente Temse zullen onderzocht worden. Op die manier 
kan worden nagegaan in welke mate deze opvattingen eventueel verschillen. 
 
 
Aangezien het bevragen van alle leerkrachten en directeurs in Lokeren praktisch 
niet haalbaar zou zijn, wil ik me beperken tot zeven basisscholen. De selectie van 
deze scholen is zo gemaakt dat er een zo groot mogelijke verscheidenheid is op 
vlak van onderwijsnet, percentage indicatorleerlingen en schoolgrootte. Verder zou 
ik me enkel richten op leerkrachten van de derde kleuterklas, het tweede leerjaar 
en het vierde leerjaar. Tot slot worden van alle deelnemende scholen ook de 
zorgteams en de directeurs betrokken in het onderzoek. 
 
 
Concreet houdt dit in dat ik eenmalig een groepsinterview zou hebben met de eerder 
genoemde leerkrachten en de leden van het zorgteam die betrokken zijn bij 
beslissingen rond zittenblijven. Dit groepsinterview zou maximum een anderhalf uur 
duren. Daarnaast zou ik ook graag een apart interview afnemen met u. Dit zou 
maximum een half uur duren en is eveneens eenmalig. 
 
 
Bij voorkeur zou ik zowel het groepsinterview met de leerkrachten en het zorgteam 
als het individueel interview met u willen afnemen in de periode tussen de 
paasvakantie en Hemelvaart (19 april tot 12 mei). Indien dit echter niet mogelijk 
is, ben ik steeds bereid het te verschuiven naar een andere datum. Dit kan zelfs 
naar het eerste trimester van volgend schooljaar. 
 
 
Namen van personen en scholen worden in het onderzoek onherkenbaar gemaakt. Na 
afloop van het onderzoek (juni 2011) zult u een exemplaar van het volledige 
onderzoek ontvangen. 
 
 
Indien u het ziet zitten om aan dit onderzoek mee te werken, zou ik u willen 
vragen enkele datums door te mailen waarop het groepsinterview en het individueel 
interview eventueel kunnen plaatsvinden. Indien u verder nog vragen hebt, mag u 
steeds contact met mij opnemen. 
 
 
Ik hoop spoedig iets van u te vernemen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Elke Ruys 
(studente pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent) 
 
 
 
elke.ruys@ugent.be 
04XX/XX.XX.XX  

                                                              
1
 Rekening houdend met specifieke kenmerken van de school bevatte deze mail soms kleine wijzigingen.  

https://webmail.ugent.be/horde3/imp/message.php?mailbox=Sent&index=39


 

 

 

Overzichtsmail aan de directeurs van Temse na het eerste telefonisch 

contact: 

 

Beste meneer/mevrouw (naam directeur) 
 
 
Vandaag had ik telefonisch contact met u in verband met mijn thesisonderzoek rond  
zittenblijven. Hieronder kunt u alle informatie met betrekking tot dit onderzoek 
nog eens nalezen. 
 
Het LOP Lokeren wil de opvattingen in verband met zittenblijven laten onderzoeken 
in Lokerse basisscholen. Het doel hiervan is om op die manier een beter zicht te 
krijgen op de redenen waarom voor zittenblijven wordt gekozen. Ook de opvattingen 
rond zittenblijven in de gemeente Temse zullen onderzocht worden. Op die manier 
kan worden nagegaan in welke mate deze opvattingen eventueel verschillen. 
 
Aangezien het bevragen van alle leerkrachten en directeurs in Lokeren en Temse 
praktisch niet haalbaar zou zijn, wil ik me beperken tot vijf basisscholen in 
Temse. De selectie van deze scholen is zo gemaakt dat er een zo groot mogelijke 
verscheidenheid is op vlak van onderwijsnet, percentage indicatorleerlingen en 
schoolgrootte. Verder zou ik me enkel richten op leerkrachten van de derde 
kleuterklas, het tweede leerjaar en het vierde leerjaar. Tot slot worden van alle 
deelnemende scholen ook de zorgteams en de directeurs betrokken in het onderzoek. 
 
Concreet houdt dit in dat ik eenmalig een soort groepsinterview zou hebben met de 
eerder genoemde leerkrachten en de leden van het zorgteam die betrokken zijn bij 
beslissingen rond zittenblijven. Dit groepsinterview zou maximaal anderhalf uur 
duren. Daarnaast zou ik ook graag een apart interview afnemen met u. Dit zou 
maximum een half uur duren en is eveneens eenmalig. 
 
Bij voorkeur zou ik zowel het groepsinterview als het interview willen afnemen in 
de periode tussen 4 oktober en 5 november. 
 
Namen van personen en scholen worden in het onderzoek onherkenbaar gemaakt. Na 
afloop van het onderzoek (juni 2011) zult u een exemplaar van het volledige 
onderzoek ontvangen. 
 
Hebt u verder nog vragen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. 
 
 
Ik hoop spoedig iets van u te vernemen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Elke Ruys 
(studente pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent) 
 
 
elke.ruys@ugent.be 
04XX/XX.XX.XX  

 

 

 

    

     

https://webmail.ugent.be/horde3/imp/message.php?mailbox=Sent&index=121


 

 

 

 

 

Overzichtsmail aan de directeurs van de CLB’s na het eerste telefonisch 
contact: 
 
 
Beste meneer/mevrouw (naam directeur) 
 
 
Vandaag had ik telefonisch contact met u in verband met mijn thesisonderzoek rond  
zittenblijven. Hieronder kunt u alle informatie met betrekking tot dit onderzoek 
nalezen. 
 
 
Het onderzoek gaat over de opvattingen rond zittenblijven in het basisonderwijs en  
sluit aan bij een vraag van het LOP Lokeren. Zij wilden deze opvattingen specifiek 
laten onderzoeken voor Lokeren en later is ook beslist om de gemeente Temse te 
betrekken om een vergelijking te kunnen maken. Naast verschillende basisscholen 
worden ook de CLB’s van zowel Lokeren als Temse betrokken. 
 
 
Wat de CLB’s betreft, had ik graag een interview afgenomen met de medewerkers die  
betrokken zijn bij beslissingen rond zittenblijven in Lokeren. Vanaf minstens 3  
medewerkers geef ik de voorkeur aan een groepsinterview. Dit is een eenmalig 
interview en zou ongeveer een uur duren. Indien het slechts 1 of 2 medewerkers 
zouden zijn, is het beter om te werken met individuele interviews van elk maximum 
een half uur. 
 
 
Bij voorkeur zou ik dit/deze interview(s) laten doorgaan in de eerste helft van 
juli. Indien dit echter niet mogelijk is, kan dit ook volgend schooljaar vanaf 
oktober. 
 
Indien u nog vragen hebt, kunt u steeds met mij contact opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Elke Ruys 
(studente pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent) 
 
 
elke.ruys@ugent.be 
04XX/XX.XX.XX

https://webmail.ugent.be/horde3/imp/message.php?mailbox=Sent&index=87


 

 

 

Bijlage 3: Gehanteerde boomstructuur voor de data-analyse 

 

 BETROKKEN 

└  CLB 

└  Directeur 

└  Professionelen buiten de school 

└   Logo 

└   Reva 

└  Klasleerkracht 

└  Leerkracht van een ander leerjaar 

└  Ouders 

└  Zorgteam 

 FACTOREN WAARMEE REKENING GEHOUDEN WORDT 

└  Alle andere mogelijkheden uitgeput 

└   GOK + zorg 

└  Draagkracht van de leerkracht 

└  Evolutie 

└  Gevolgen op lange termijn 

└  Grootte van de groepen 

└  Inzet 

└  Kennis van het Nederlands 

└  Leermogelijkheden 

└  Langdurige afwezigheid 

└  Leerjaar 

└  Reeds schoolse vertraging 

└  Schoolrijpheid 

└   Geboortemaand 

└  Thuissituatie 

└  Verwerving van de leerdoelen 

└   Bepaalde vakken 

└   Gestandaardiseerde testen 



 

 

 

└   Punten op het rapport 

└  Welbevinden van de leerling 

└   Niet goed voelen door niet mee kunnen 

└   Verlies van vriendengroep 

└   Zich ouder voelen dan de rest van de klas 

 KENNIS VAN ONDERZOEKSRESULTATEN 

 MAATREGELEN OM ZITTENBLIJVEN TE VERMIJDEN 

└  1
e 
leerjaar B (eventueel ook bij voordelen van zittenblijven) 

└  Beperken tot het minimum 

└  Differentiatie 

└   Contractwerk 

└   Hoekenwerk 

└   Individueel leertraject 

└  Subgroepen binnen de klas 

└  Doorbreken jaarklassensysteem 

└   Klasoverschrijdende niveaugroepen 

└   Multileerjaarklassen 

└  GOK + Zorg 

└  Hulpmiddelen mogen gebruiken 

└  Hulp van ouders 

└  Problemen vroegtijdig detecteren 

└  Professionelen buiten de school 

└   Buitenschoolse huiswerkbegeleiding 

└   Kine 

└   Logo 

└   Reva 

└  Schakelklas 

 NADELEN VAN ZITTENBLIJVEN 

└  Financiële gevolgen 

└  Het brengt niet op (korte termijn) 

└  Lange termijn 

└  Een jaar verloren 



 

 

 

└   Mentaliteitsverschil 

└   Moeilijk om opnieuw voor zittenblijven te kiezen 

└   Lange termijn is onzeker 

└   Problemen keren terug 

└   Toekomstige carrière 

└  Leerproces wordt vertraagd 

└  Onderwaardering van de vakken naast taal en wiskunde 

└  Opnieuw dezelfde leerkracht 

└  Volledige leerstof opnieuw 

└  Welbevinden_leerling 

└   Extra spanning thuis 

└   Mentaliteitsverschil 

└   Verlies van vrienden 

└   Verveling 

└   Zelfbeeld geschaad 

└  Welbevinden_ouders 

 SPECIFIEKE REGELS OF RICHTLIJNEN 

 VOORDELEN VAN ZITTENBLIJVEN 

└  Opnieuw dezelfde leerkracht  

└  Geen overbelasting of kritiek van de leerkracht van het volgende jaar 

└  Lange termijn 

└   Getuigschrift halen 

└   Het is „maar‟ 1 jaar in een leven of een schoolloopbaan 

└   Meer mogelijkheden in het secundair 

└   Niet schoolmoe 

└   Toekomstige carrière 

└   Verbetering schoolresultaten 

└   Zelfbeeld 

└  Soms de enige oplossing 

└  Toegenomen schoolrijpheid 

└  Verwerving van de leerdoelen 

└  Welbevinden_leerling 



 

 

 

└   Eigen tempo 

└   Minder spanning thuis 

└   Pestgedrag vermijden 

└   Succeservaring 

└  Welbevinden_ouders  

 

 

 

 


