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WOORD VOORAF 
 

Schoolkeuze was geen individueel verhaal.  

Kiezen voor opleidingen in het secundair en hoger onderwijs was geen vanzelfsprekend 

gegeven. Ik ben dankbaar dat ik, in samenspraak met ouders en vrienden, deze knopen heb 

kunnen doorhakken. Deze keuzes hebben mij namelijk tot hier gebracht, het einde van een 

masteropleiding in Pedagogische Wetenschappen. Ik kan trots terugblikken op de weg die ik 

heb afgelegd. Ik kon groeien als persoon en als individu. Met een jonge naïviteit de 

universiteit binnen gestapt. Nu sluit ik bijna deze deur, maar met een kritische ingesteldheid 

en sterkere identiteit. Een terugblik vraagt ook een blik op de toekomst. Er staat een nieuwe 

uitdaging op het werkveld te wachten. Ik ben blij dat ik met deze ervaringen in dit werkveld 

kan treden.  

Schoolkeuze is geen individueel verhaal, net zoals het schrijven van een masterproef.  

Vele mensen hebben hun steentje bijgedragen tot dit resultaat. Ik wil deze personen dan ook 

uitgebreid bedanken voor hun steun en toeverlaat.  

In het bijzonder een woord van dank aan mijn promotor, Prof. Dr. Ruben Vanderlinde. De 

constructieve feedback en samenwerking liggen aan de basis van dit resultaat. Deze gingen 

mijn blik verruimen en zorgden voor het behouden van een kritische visie.  

Vervolgens is er onze opdrachtgever, scholengroep Panta Rhei, en meer in het bijzonder 

directeur – generaal Jan De Maeyer en Elke De Smet. Zonder deze vragende partij was dit 

onderzoek niet tot stand gekomen. Bedankt om de samenwerking met de directieleden, 

leerkrachten en ouders te realiseren. Deze onderwijscontext vormde een interessant 

uitgangspunt voor het onderzoek.  

Daarnaast verdienen de ouders die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hier ook een plaats. 

Bedankt om tijd vrij te maken voor deze interviews en de spontane gesprekken over 

schoolkeuze. Jullie ervaringen zijn de fundering van dit onderzoek.  

Ik kon steeds rekenen op onvoorwaardelijke steun van mijn ouders en vrienden. Bedankt voor 

de vele bevestigingen en blijvende aanmoediging. Bedankt aan mijn ouders voor de kans tot 

het volgen van deze universitaire opleiding, voor de vele oppeppers en voor steeds in mij te 

geloven.  
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ABSTRACT 

De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs is een dynamisch onderwerp dat 

onderhevig is aan verscheidene maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. Dit keuzeproces 

gebeurt niet zomaar en is een samenspel van diverse componenten. 

Het doel van deze masterproef is het bestuderen van het schoolkeuzeproces bij ouders met een 

zoon of dochter in het zesde leerjaar. Hiervoor wordt een kwalitatieve dataverzameling 

opgezet waarbij vijftien interviews met ouders afgenomen werd. De context van het 

onderzoek situeert zich in de  Gentse scholengroep ‘Panta Rhei’. Deze scholengroep behoort 

tot het gemeenschapsonderwijs. Hieruit worden vier lagere scholen geselecteerd waar de 

dataverzameling heeft plaatsgevonden.  

De respondenten worden bevraagd op het einde van het zesde leerjaar en dit op basis van 

semigestructureerde interviews. Tijdens deze interviews wordt gepeild naar vier centrale 

aspecten uit het keuzeproces namelijk, (1) de factoren die in rekening werden gebracht, (2) de 

bronnen die werden geraadpleegd, (3) de actoren in het proces en (4) de timing van de 

beslissing. 

Uit de resultaten blijkt dat er vijf centrale factoren zijn die een rol spelen voor de keuze. Dit 

bedraagt de sfeer en het opvoedingsklimaat van de school, studiekeuze van het kind, het 

onderwijsnet, de kwaliteit van het onderwijs in de school en de bereikbaarheid. Ouders gaan 

steeds in samenspraak met het kind de beslissing maken. Impliciet kunnen broers en zussen 

ook een belangrijke rol uitoefenen. Familie en vrienden worden het vaakst geraadpleegd om 

informatie te verkrijgen. Ouders lijken voornamelijk subjectieve bronnen op te zoeken tijdens 

dit proces. Ten slotte wordt de aanvang van het schoolkeuzeproces in het vijfde leerjaar 

gesitueerd. Op vlak van de timing van de uiteindelijke beslissing en de inschrijving is er geen 

eenduidige trend vast te stellen.  
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INLEIDING 
 

De beslissing voor een secundaire school is een individueel verhaal. Het is een proces dat 

gekenmerkt wordt door waardenoriëntaties, keuzemotieven en contextuele factoren (Creten, 

Douterlungne, Verhaeghe & De Vos, 2000). Toch is dit gebeuren geen geïsoleerd gegeven. 

Meerdere betrokkenen en ervaringen spelen mee in dit proces. Onbewuste invloeden en 

actoren gaan de opvattingen van de ouders en het kind mee vormgeven. (Creten et al., 2000). 

In deze overgang van het lager naar het secundair onderwijs wordt de keuzevrijheid voor 

ouders en hun kinderen sterk nagestreefd, mede doordat vrije schoolkeuze grondwettelijk 

werd vastgelegd (Verhoeven & Elchardus, 2000).  De Schoolpactwet is gebaseerd op het 

principe van vrije schoolkeuze voor ouders (Tielemans, 2006). Ouders zijn dus volledig vrij 

in het kiezen aan welke school ze hun kind toevertrouwen.  

Een gevolg hiervan is dat er een grote autonomie en verantwoordelijkheid aan de ouders 

wordt opgelegd binnen dit proces. Omgaan met deze uitgebreide keuzevrijheid lijkt een 

impliciete verwachting te zijn vanuit de samenleving (Verhoeven & Elchardus, 2000). Deze 

flexibiliteit die ouders en leerlingen bezitten, zal het schoolkeuzeproces ook verder 

beïnvloeden. Iedere betrokkene binnen het onderwijs- en schoolbeleid dient dus over 

voldoende inzicht te beschikken wat ouders en kinderen drijft binnen dit keuzeproces (Creten 

et al., 2000). 

Aangezien men zo sterk de autonomie en verantwoordelijkheid van de ouders en hun 

omgeving nastreeft, willen scholen hier graag aan tegemoet komen. Het wedijveren van 

scholen in de geografische regio kan als logisch gevolg beschouwd worden (Tielemans, 

2006). Er zijn veel mogelijkheden om die stap naar het secundair onderwijs te zetten en dat 

maakt de schoolkeuze voor ouders vaak nog moeilijker.  

Met dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen in de factoren die ouders belangrijk 

achten in dit proces. Daarnaast willen we bekijken welke actoren een rol spelen en welke 

bronnen zij gaan raadplegen ter ondersteuning van de schoolkeuze. Relevant voor het beleid 

van de Vlaamse scholen is ook de timing van dit proces. Hierbij willen we nagaan wanneer 

het proces aanvangt en in welke periode de definitieve beslissing wordt gesteld.  

Aansluitend op deze inleiding, gaan wij in het eerste hoofdstuk de probleemstelling van dit 

onderzoek kaderen. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de actualiteit rond dit onderwerp. 

Vervolgens gaan we met het theoretische kader dieper in op schoolkeuze en zijn processen, 

op de mogelijke motieven en de actoren binnen dit proces. Daaropvolgend verduidelijken we 

in het derde hoofdstuk de onderzoekscontext en formuleren we de onderzoeksvragen die 

centraal zullen staan binnen dit onderzoek. In hoofdstuk vier wordt de methodiek en de data-

analyse toegelicht en vervolgens de resultaten van het onderzoek. Wanneer deze resultaten 

besproken zijn, gaan we dieper in op de implicaties hiervan in de discussie. Ten slotte is er 

een conclusie waar de belangrijkste bevindingen kort worden samengevat.   
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1. PROBLEEMSTELLING  
 

Er werd nog maar beperkt contextspecifiek onderzoek verricht naar hoe deze 

schoolkeuzeprocessen in een bepaalde omgeving verlopen. Voor het beleid van de school 

bieden deze inzichten nochtans een meerwaarde. De kwaliteitszorg van de school kan hierop 

inspelen, net zoals de informatieverlening naar de ouders toe. Volgens Creten et al. (2000) is 

een onderzoek rond schoolkeuzeprocessen in een specifieke geografische regio een 

interessant gegeven.   

De Gentse scholengroep ‘Panta Rhei’ heeft de Universiteit Gent geraadpleegd om meer 

inzicht te verkrijgen in de overgang van het lager naar secundair onderwijs. Deze 

scholengroep vormt dus de context waarin het onderzoek zal plaatsvinden. De vraag van deze 

opdrachtgever gaat vooral over welke rol de ouders spelen in dit proces en waarop zij hun 

beslissing zullen baseren. Deze opdrachtgever wil inzicht krijgen in wat ouders onder een 

‘goede school’ verstaan en hoe men hieraan adequaat tegemoet kan komen. ‘Panta Rhei’ wil 

de aandacht vestigen op de ouders binnen dit proces en zij vormen dus een centrale actor.  

De processen die we zullen bestuderen is het schoolkeuzeproces en hoe ouders dit 

vormgeven. De schoolkeuze van ouders en kinderen is een individueel verhaal. De vraag is 

nu welke keuzes zij hier stellen en waarom. Door de vrijheid die wordt nagestreefd in het 

maken van een schoolkeuze, beschikken deze ouders over een sterke autonomie en 

verantwoordelijkheid (Verhoeven & Elchardus, 2000). Omgaan met deze uitgebreide 

keuzevrijheid is dus niet vanzelfsprekend.  

Daarbij gaf eerder onderzoek naar schoolkeuze (Creten et. al., 2000) aan dat ouders een 

tekort aan objectieve informatie ondervinden. Volgens Creten et al. (2000) baseren zij zich 

eerder op subjectieve beoordelingscriteria en ‘toevallige’ informatie, zoals bijvoorbeeld het 

oordeel of de ervaringen van andere ouders uit de buurt. De relevantie van dit onderzoek 

wordt hierbij opnieuw opgemerkt wanneer we kunnen verduidelijken welke bronnen ouders 

gaan raadplegen.  

Het beleid van de scholengroep ‘Panta Rhei’ kan op deze bevindingen afgestemd en 

verbeterd worden. Op die manier komen ze adequaat tegemoet aan de noden en de behoeftes 

van hun ouders tijdens dit keuzeproces. Het is bij deze zeker relevant voor de opdrachtgever 

om achterliggende factoren bij een schoolkeuze te onthullen. Het lijkt ons essentieel deze 

motieven te onderzoeken zodat de scholengroep in kwestie zijn kwaliteitszorg hierop kan 

afstemmen.  

Het doel van deze scriptie bestaat er uit om een antwoord te bieden op de vraag van deze 

scholengroep. Daarbij willen we inzichten aanreiken over het proces dat ouders doorlopen in 

het maken van een schoolkeuze. De vraag hierbij is of er sprake is van bepaalde 

schoolkeuzemotieven die relevant zijn voor de kwaliteitszorg van deze actor. Daarnaast 

speelt het belang van timing in deze context ook een sterke rol. Scholen willen zich kunnen 

afstemmen op de periode dat ouders een keuze maken. Dit om bijvoorbeeld opendeurdagen te 
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organiseren. We dienen na te gaan of er een trend vast te stellen is wanneer het merendeel 

van de ouders een beslissing neemt.  

Vervolgens nemen we eventuele achtergrondkenmerken van de ouders in achting. De vraag is 

of er bijvoorbeeld verschillen kunnen vastgesteld worden in schoolkeuze naargelang de 

opleiding van de ouders. De bronnen die ouders gaan raadplegen is een laatste interessant 

gegeven. Creten et. al. (2000) gaf aan dat eventuele aanwezigheid van familie, vroeger of nu, 

in de school een rol kan spelen voor de beslissing. Het zijn motieven die we opnieuw kunnen 

situeren in de bredere sociale context waarin een schoolkeuzeproces verloopt en die we 

willen meenemen in dit onderzoek.  

EEN ACTUEEL ONDERWERP 

Recent werd het TRANSBASO onderzoek opgestart rond een gelijkaardige probleemstelling. 

Het onderzoek wil ook peilen naar de studiekeuze bij de overgang van het basis naar 

secundair onderwijs (Boone & Verstraete, 2014). Hier gaat de nadruk meer liggen op de 

studiekeuze terwijl in deze scriptie de focus ligt op de keuze voor de secundaire school. 

Ondanks dit verschil kunnen we wel stellen dat deze overgang een actueel 

onderzoeksonderwerp is. Dit TRANSBASO onderzoek vertrok van een eerder OBPWO 

07.03 onderzoek rond de sociale ongelijkheid in de overgang van het basis- naar secundair 

onderwijs (Boone & Van Houtte, 2010). Ook bij Boone & Van Houtte (2010), stond deze 

overgang centraal. In dat onderzoek kwam de focus nog meer te liggen op de sociale 

ongelijkheid en hoe dit tot uiting komt in de studiekeuze.  

Boone & Verstraete (2014) willen nu verder die processen van school- en studiekeuze gaan 

bestuderen. Daarnaast worden ook tools ontwikkeld om deze overgang vlotter te laten 

verlopen en wordt de effectiviteit hiervan onderzocht.  

Dit toont aan dat de schoolkeuzeprocessen en meer specifiek de keuze voor het secundair 

onderwijs een actueel gegeven is. Het onderwijsbeleid en de overheid blijven geïnteresseerd 

in dit onderwerp en willen nagaan welke fenomenen zich hier ontwikkelen. Ook deze studie 

sluit aan bij dit actueel onderwerp en de behoefte om deze processen verder te verduidelijken.  
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2. THEORETISCH KADER 
 

Onderstaande literatuurstudie focust zich op vier kernelementen binnen het onderwerp van 

schoolkeuze. Ten eerste wordt het proces geschetst dat bij deze beslissing gepaard gaat. We 

gaan hierbij in op mogelijke fases binnen deze overgang. Vervolgens worden motieven 

besproken die een rol kunnen spelen bij de keuze tot een bepaalde school. We maken hierbij 

het onderscheid tussen wat ouders kwaliteitsvol achten, de bereikbaarheid, de 

levensbeschouwing, de cultuur van een school en de studiekeuze van het kind. We willen 

nagaan welke van deze factoren relevant worden geacht door de ouders. Daarnaast bespreken 

we de kritische actoren binnen dit onderwerp. Hierbij wordt de rol van de ouder, de rol van 

het kind en overige externen als het CLB en de leerkracht verduidelijkt. Het theoretisch kader 

wordt afgesloten met de mogelijke bronnen die ouders raadplegen en de timing van het 

schoolkeuzeproces.   

2.1 SCHOOLKEUZE EN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

Schoolkeuze is geen vaststaand gegeven. We dienen het eerder te omschrijven als een 

‘situationeel gebeuren’ (Creten et. al., 2000). Situationeel omdat het gerelateerd is aan het 

lokale scholenaanbod, waarbij ook contextuele factoren en motieven een rol gaan spelen. 

Schoolkeuze is meer dan het vertalen van eigen opvattingen over opvoeding en onderwijs 

naar de keuze voor een secundaire school. Het is een complex beslissingsproces waarin 

waarden en normen zich situeren in een specifieke context (Creten et al., 2000; Magiels-

Corsus & De Corte, 1985). We dienen dus rekening te houden dat deze omzetting steeds 

gebeurt in relatie tot het aanbod in de welbepaalde omgeving. (Creten et al., 2000) 

Versloot (1990) hanteert in zijn onderzoek een basismodel voor schoolkeuze. Dit model 

vertrekt van achtergrondvariabelen als ‘het aanbod van de scholen’, ‘de sociaal – 

economische status’ en ‘de zuilvoorkeur’. Deze variabelen zullen dan de 

schoolkeuzemotieven beïnvloeden. Concreet gaat het aanbod van de scholen een motief als 

‘bereikbaarheid’ gaan sturen. Naar gelang sociaal – economische status van ouders vormen 

zij bepaalde ideeën rond kwaliteit van het onderwijs. De zuilvoorkeur, ten slotte, zou een 

invloed uitoefenen op de richting van de school. Versloot (1990) bedoelt hiermee de 

combinatie van de inrichting van de school (particulier of overheid) en de 

levensbeschouwelijke identiteit van de school. Deze drie achtergrondvariabelen en drie 

schoolkeuzemotieven beïnvloeden uiteindelijk de afhankelijke variabele, namelijk de keuze 

voor een school.  

Het geschetste model veronderstelt dat ouders bij elke school nagaan of deze past bij hun 

keuzecriteria en hun prioriteiten. Mogelijks vallen dan scholen af tot er nog enkele 

overblijven en eventueel grondiger worden bestudeerd (Versloot, 1990).  
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2.1.1 DE VIER FASEN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

Volgens Ten Broeke et. al. (2004) zijn er vier fasen die ouders doorlopen in het 

schoolkeuzeproces. De eerste fase bedraagt de oriëntatiefase. Hier gaan ouders actief 

informatie gaan verwerven over verschillende secundaire scholen. Daarvoor worden mensen 

in hun omgeving geraadpleegd om meer informatie over scholen te verkrijgen. Daarnaast 

nemen ouders ook feitelijke informatie door op basis van bijvoorbeeld brochures. De twee 

fase omvat volgens Ten Broeke et. al. (20004) de keuzefase. Ouders gaan scholen overwegen 

gebaseerd op verschillende motieven. Afhankelijk van hun perspectief op onderwijs, nemen 

zij bepaalde criteria mee in het keuzeproces. Op basis hiervan worden dan scholen uitgezocht 

en afgewogen. Wanneer een eerste selectie is doorlopen, kan de bezoeksfase ingaan (Ten 

Broeke et. al., 2004). Dan brengen ouders en kinderen een bezoek aan een potentiële school 

of scholen. Ten slotte kan de beslissingsfase plaatsvinden (Ten Broeke et. al., 2004). 

Opnieuw afhankelijk van individuele voorkeuren gebeurt dit in samenspraak met het kind. 

Het is mogelijk dat nog andere invloeden, bijvoorbeeld het advies van vrienden en familie, 

een rol spelen (Ten Broeke et. al., 20004).  

2.2 SCHOOLKEUZEMOTIEVEN 

In dit onderdeel willen we de belangrijkste motieven voor schoolkeuze bespreken. Eerst 

verduidelijken we enkele algemene criteria waarop de keuze meestal gebaseerd wordt. 

Vervolgens gaan we de verschillende motieven afzonderlijk gaan bespreken. Na de 

verschillende factoren gaan we ons nog verdiepen in de opvattingen van ouders over de 

kwaliteit van het onderwijs. Deze opvattingen gaan uiteindelijk ook het keuzeproces gaan 

vormgeven.  

2.2.1 FACTOREN DIE SCHOOLKEUZE BEÏNVLOEDEN 

Gepercipieerde kwaliteit van het onderwijs, de levensbeschouwing van ouders en de afstand 

of de bereikbaarheid van de school zijn volgens Creten et. al. (2000) de belangrijkste factoren 

of motieven voor schoolkeuze. In dit onderzoek wordt daarom gesproken van het ‘drie-

motieven-model’. Wanneer secundaire scholen worden afgewogen, lijken ouders aan deze 

factoren het meest aandacht te besteden.  

Het drie-motieven-model is gelijkaardig aan de eerdere bevindingen van Magiels-Corsus & 

De Corte (1985). Dit onderzoek haalt ook drie belangrijke factoren in het schoolkeuzeproces 

aan. Het feit dat de school een katholieke school is, lijkt bij het grootste deel respondenten 

(44,9%) de meest bepalende factor voor een schoolkeuze (Magiels-Corsus & De Corte, 

1985). Ten tweede lijkt vooral de bereikbaarheid van belang te zijn (42,5%) en met op de 

derde plaats de opvatting dat de school een goede voorbereiding geeft op hogere studies 

(37,1%). De bepalende factoren voor het niet veranderen van de school zijn vooral het 

tevreden zijn over de school, omdat deze de gewenste studierichting(en) aanbiedt en omdat 

de school dichtbij huis is. De belangrijkste factor om dan toch van school te veranderen, lijkt 

vooral de afwezigheid van een passende afdeling secundair onderwijs verbonden aan de 

school (Magiels – Corsus & De Corte, 1985).  

Engelen & Gryp (1995) halen twee andere factoren aan, namelijk ‘de mening van het kind’ 

en ‘de opvoeding die er gegeven wordt’. Deze laatste indicator lijkt voor de grootste groep 
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ouders een belangrijke rol te spelen bij de keuze voor een secundaire school. Dit betekent dat 

de meeste ouders zoeken naar een school met een pedagogische invulling die gelijkaardig is 

met hun eigen opvoedkundige visie. De indicatoren die op de tweede en derde plaats komen 

bij dit onderzoek, zijn de mening van het kind en de bereikbaarheid van de school. Deze twee 

factoren spelen voor deze participanten een relevante rol in het schoolkeuzeproces. Vooral 

cognitieve en disciplinaire aspecten lijken de voorkeur te krijgen in het onderwijs. Het belang 

van kennisontwikkeling zou bij de meeste ouders de keuze voor een school sterk sturen 

(Engelen & Gryp,1995). 

We hebben reeds enkele onderzoeksresultaten en relevante factoren aangehaald. Deze gaan 

we nu meer in detail gaan bespreken.  

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 

Onder de kwaliteit van het onderwijs verstaan we de schoolkenmerken die volgens ouders 

een beeld schetsen over de kwaliteit van een school (Creten et. al., 2000). Volgens onderzoek 

is de kwaliteit van het onderwijs voor ouders een doorslaggevende factor (Creten et al.,2000; 

Tedin & Weither, 2004).  Kwaliteit is echter een breed begrip. Ouders verwachten van 

scholen aandacht voor cognitieve en sociale ontwikkeling. Gerelateerd aan tucht en discipline 

gaan ze dit situeren onder kwaliteitsvol onderwijs (Creten et al., 2000). Reputatie van de 

school, de voorbereiding op het hoger onderwijs en de leerlingenbegeleiding wordt ook tot 

deze kwaliteit gerekend. Het studieaanbod en de infrastructuur zijn laatste criteria die aan 

kwaliteitsvol onderwijs worden toegekend.  

Zoals eerder vermeld, hechten de ouders uit het onderzoek van Engelen & Gryp (1995) veel 

belang aan de opvoeding die op school gegeven wordt. De pedagogische taak van het 

onderwijs en de opvoedende rol van de school lijkt erg belangrijk te zijn in de voorkeur voor 

een bepaalde school. Ouders willen dat het onderwijs en de visie van de school aansluit bij 

hun eigen opvoedkundige aanpak en opvattingen. Men stelt in deze studie de hypothese dat 

ouders de opvoedkundige taak van de school gaan relateren aan discipline, voorbereiding op 

het hoger onderwijs en het aanbod van studiemogelijkheden (Engelen & Gryp, 1995).  Deze 

factoren gaan de respondenten in het onderzoek van Engelen & Gryp (1995) gaan relateren 

aan het kwaliteitsbegrip.  

BEREIKBAARHEID 

Bereikbaarheid is een kenmerk die een grote rol speelt in de beslissing voor het inschrijven in 

een bepaalde school. Zo zou uit onderzoek blijken dat in Engeland 86% van de middelbare 

scholen, afstand of bereikbaarheid als inschrijvingscriteria beschouwen (Burgess & Briggs, 

2010).  

De meeste ouders kiezen dus wel voor een nabijgelegen school (Ten Broeke et. al., 2004; 

Creten et. al., 2000). Dit kunnen we voornamelijk vaststellen in de keuze voor een lagere 

school. Dan wordt bewust gekozen voor een school die goed bereikbaar is. Voor het 

secundair neemt dit schoolkeuzemotief eerder af (Ten Broecke et. al., 2004 ; Creten et. al., 

2000). Dan zou de nabijheid van de school eerder ondergeschikt zijn aan factoren als de 

kwaliteit van het onderwijs en de ideologie van de school (Creten et. al., 2000) 
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Niettegenstaande blijft de bereikbaarheid een belangrijk motief. Creten et al. (2000) ziet dit 

bevestigd wanneer de afstand tot de school een vaakst vernoemde reden is om niet te kiezen 

voor een secundaire school. In de afweging van twee scholen zou de uiteindelijke beslissing 

gemaakt worden op basis van de afstand.  

Gelijkaardige bevindingen vinden we bij Engelen en Gryp (1995). De indicator 

‘bereikbaarheid van de school’ resulteert daar ook in een hoge score. Vaak kan dit echter 

voor moeilijkheden zorgen tijdens het keuzeproces. Geeft men de voorkeur aan een school 

die volledig aansluit bij het eigen opvoedingsideaal of krijgt de praktische kant rond het 

vervoer toch de bovenhand?  

LEVENSBESCHOUWING 

Binnen de schoolkeuze van ouders gaat de voorkeur uit naar een bepaalde ideologische 

strekking (Creten et al., 2000). Ouders zoeken vaak een school die uitgaat van dezelfde 

levensovertuiging of visie als zijzelf. Wanneer ouders dezelfde opvattingen of 

levensovertuiging weerspiegeld zien in de visie van een bepaalde school, lijkt dit de keuze 

sterk te beïnvloeden. Die ouders zullen dus vooral een school zoeken waar de directie en 

leraren een gelijkaardig denken en handelen hanteert (Magiels-Corsus & De Corte, 1985).  

Daarnaast blijkt ook dat ouders hun kwaliteitsoordeel over de school relateren aan het 

onderwijsnet waartoe de school behoort (Creten et al., 2000). Ofwel gaan ouders de voorkeur 

geven aan een bepaald net omwille van eenzelfde levensovertuiging. Ofwel is de keuze voor 

een onderwijsnet gebaseerd op de veronderstelling dat deze een betere onderwijskwaliteit 

aanbiedt (Creten et. al., 2000). Het effect van deze bevindingen is dat men de aanbeveling 

formuleert om te streven naar een ‘gemeenschappelijke en eenduidige filosofie’ voor 

scholengemeenschappen die netoverschrijdend werken. Dit zou ook voordeliger zijn voor de 

informatieverstrekking naar ouders toe (Creten et. al., 2000). 

CULTUUR 

Bulman (2004) beschrijft in zijn artikel dat recent onderzoek steeds meer culturele aspecten 

in rekening brengt bij het analyseren van schoolkeuzeprocessen. Het zijn aspecten die 

beïnvloed worden door subjectieve opvattingen die heersen binnen de samenleving. Afkomst 

of ras, etniciteit en sociale klasse worden vermeld als belangrijke factoren onderliggend aan 

dit proces. We moeten cultuur hier begrijpen als de factor waaruit gezinnen betekenis 

verlenen aan onderwijs en hun visie op onderwijs vormgeven (Bulman, 2004). Cultuur mag 

daarbij niet gelimiteerd worden tot bovenstaande factoren, maar willen we eerder 

omschrijven als een geheel van zingeving en betekenisverlening. Cultuur is volgens Bulman 

(2004) een aspect dat teveel verloochend wordt in onderzoek naar schoolkeuze bij ouders. De 

rol van een onderliggende cultuur dient eerst voldoende in kaart worden gebracht vooraleer 

men conclusies kan trekken rond verzamelde data in een bepaalde context. De bril waardoor 

men kijkt, zin geeft aan zijn omgeving, zijn opties evalueert en actie onderneemt, is bepalend 

voor de effectieve schoolkeuze (Bulman, 2004).  

 



13 
 

Creten et al. (2000) stellen vast dat heel wat ouders zich bij de schoolkeuze laten leiden door 

de sociale achtergrond van de populatie van de school. Het is mogelijk dat zij de 

leerlingenpopulatie van de school meenemen in de beoordeling van de kwaliteit van een 

secundaire school. Ouders vinden namelijk dat een percentage van meer dan 50% allochtone 

leerlingen in een school niet ideaal is (Ten Broecke et. al., 2004). Men vreest voornamelijk 

voor een homogene etnische groep in de school. Daarbij zou het risico op groepsvorming, 

uitsluiting, criminaliteit en agressief gedrag groter zijn volgens de ouders (Ten Broecke et. 

al., 2004).  

STUDIEKEUZE 

Ouders nemen vaak het studieaanbod van de school in overweging. Merendeel kiest voor een 

school waar de geschikte studierichting aanwezig is (Creten et. al., 2000). Weinig ouders 

kiezen eerst voor een school en bekijken pas nadien wat de mogelijkheden zijn op vlak van 

studierichtingen. Daarnaast zou ook de aanwezigheid van een zo volledig mogelijk 

onderwijsaanbod een rol spelen, vooral bij ouders en leerlingen uit lagere sociale milieus 

(Creten et. al., 2000). Toch zou een volledig studieaanbod geen garantie bieden voor een 

adequate school of ‘richtingkeuze’ (Creten et al., 2000). De verschillende richtingen die een 

school aanbiedt, gaan vaak ook gepaard met verschillen in cultuur of thuissituatie. Daarom 

wordt nogmaals het belang benadrukt in voldoende ondersteuning naar een ‘juiste’ 

studiekeuze (Creten et al., 2000). 

Concluderend kunnen we stellen dat er zes factoren zijn in het schoolkeuzeproces die in de 

literatuur worden aangehaald. De gepercipieerde kwaliteit van de school, de bereikbaarheid, 

de levensbeschouwing van de ouders, de cultuur van de ouders en de school en de 

studiekeuze van het kind (Engelen & Gryp, 1995; Creten et. al., 2000; Bulman, 2004; 

Magiels-Corsus & De Corte, 1985; Burgess & Briggs, 2010; Tedin & Weither, 2004; Ten 

Broecke et. al., 2004). Het zijn factoren die het schoolkeuzeproces van de ouders het sterkst 

kunnen beïnvloeden.  

2.2.2 OPVATTINGEN VAN OUDERS OVER HET ONDERWIJS 

De perceptie van ouders rond onderwijs en hoe deze best vorm krijgt, kan net zoals 

schoolkeuze aan verschillende factoren gerelateerd worden. Ten eerste zouden eerdere 

educatieve ervaringen van ouders een sterke invloed uitoefenen op de manier hoe zij 

onderwijs interpreteren en evalueren (Creten et. al., 2000; Bulman, 2004). Daarnaast speelt 

religie en religieuze overtuigingen, onafhankelijk van voorgaande educatieve percepties, een 

rol in het construeren van een beeld rond ‘goed onderwijs’ (Bulman, 2004). Positieve of 

negatieve verhalen over een school en informatie van oud- leerlingen of leerkrachten spelen 

hier ook in mee (Creten et. al., 2000). 

Het zijn dus vaak non-academische factoren die bepalend zijn voor een visie op onderwijs bij 

ouders. Scholen voorzien niet enkel een educatieve basis voor kinderen, maar zijn ingebed in 

een breder sociale omgeving en bestaan daarbij als maatschappelijke organisatie op zich 

(Bulman, 2004). Mensen leven samen in deze context en zijn op verschillende wijzen 

verbonden aan deze complexe instelling. We mogen een school niet geïsoleerd bekijken, 

maar dienen zijn omgeving mee in rekening te brengen. Scholen op zich hebben vaak 
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verschillende culturele, religieuze en sociale achtergronden en zijn gerelateerd aan een 

verscheidenheid van percepties hoe ouders kwalitatief onderwijs ervaren (Bulman, 2004).  

2.3 ACTOREN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES  

Wanneer we de actoren in het keuzeproces willen duiden, gaat het in de eerste plaats over de 

rol van de ouders. In dit onderzoek zijn zij de centrale actor, maar de vraag is in hoeverre zij 

de keuze aan zich toe-eigenen. We willen de rol van de ouders ook gaan bespreken aan de 

hand van achtergrondkenmerken en verwachtingen die zij stellen. Daarnaast dienen we ook 

de rol van het kind in kaart te brengen. Ten slotte willen we nog enkele externe actoren bij dit 

proces bespreken zoals bijvoorbeeld leraren en het CLB.  

2.3.1 ROL VAN OUDERS  

Boone & Van Houtte (2010) vinden dat, hoe sterker de betrokkenheid van ouders bij de 

schoolloopbaan, hoe groter de zoektocht is naar informatie rond deze overgang. Daarnaast 

heeft een meerderheid aan studies reeds aangetoond dat de betrokkenheid en stimulans van 

ouders een kritische factor is in de voorbereiding van de transitie naar secundair of hoger 

onderwijs (Bers, 2005). Een sterkere betrokkenheid van de ouders wordt gekenmerkt door 

een hogere kans op inschrijvingen in het hoger onderwijs, meer keuzemogelijkheden en meer 

registraties in instituties met selectief beleid. Bers (2005) wil ook het belang van realistische 

verwachtingen bij ouders en de mogelijke implicaties op het keuzeproces benadrukken..  

Ondanks het belang van een adequate schoolkeuze, lijken ouders zich niet steeds te baseren 

op educatieve kenmerken of kwaliteit. Vaak nemen factoren als comfort, aanwezigheid van 

opvang, sociale factoren en aanwezigheid van sportactiviteiten de bovenhand (Schneider & 

Buckley, 2002). Kritieken in de literatuur leiden dus vooral naar het feit dat men zich teveel 

zou berusten op praktische kenmerken en men te weinig aandacht besteedt aan academische 

elementen en kwaliteit. Wanneer ouders inderdaad minder belang hechten aan educatieve 

waarden, zullen ook scholen gestimuleerd worden in het benadrukken van prestaties die niet 

van educatieve aard zijn (Schneider & Buckley, 2002). Wanneer dit fenomeen op grote 

schaal plaatsvindt, kan het een nadelige invloed uitoefenen op de algemene kwaliteit van het 

onderwijs.  

ACHTERGRONDKENMERKEN  

Processen van school- en studiekeuze zijn ten dele sociaal bepaald (Boone & Van Houtte, 

2010). Sociale herkomst van de ouders en de leerling kan mogelijks een invloed uitoefenen in 

deze context. Burgess & Briggs (2010) sluiten hierbij aan. Deze auteurs erkennen de relatie 

tussen armoede, de sociale omgeving en de keuze voor een bepaalde school. In het onderzoek 

van Burgess & Briggs (2010) worden enkele redenen aangehaald waarom de sociale 

achtergrond mogelijks een invloed uitoefent op de school- en studiekeuze. Ten eerste speelt 

de woonplaats of woonomgeving een rol, aangezien de bereikbaarheid naar de school een 

belangrijk element is in het keuzeproces. Ten tweede vinden scholen met een hoog aantal 

inschrijvingen zelf hun weg naar selectie in bepaalde leerlingen en kan men hier een 

negatieve correlatie vaststellen met SES. Ten derde zouden ouders uit de gemiddelde sociale 

klasse meer vertrouwd zijn met inschrijvingsprocedures en ten slotte zijn de kosten voor het 
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verwerven van adequate informatie, transport,… ook bepalend voor een specifieke keuze. De 

omgeving of woonplaats zou grotendeels deze kloof veroorzaken (Burgess & Briggs, 2010).  

Daarnaast is er ook een verschil waar te nemen in schoolkeuzemotieven (Ten Broecke, 2004; 

Boone, 2013). Er is een samenhang tussen de opleiding van de ouders en hun motieven. De 

afstand naar de school, het niveau en de mate van differentiatie zijn voor laag opgeleide 

ouders belangrijk. De aandacht voor deze factoren neemt af naarmate het opleidingsniveau 

van de ouders stijgt (Boone, 2013). Ten Broecke (2004) vindt evidentie voor het feit dat lager 

opgeleide ouders meer aandacht besteden aan de aanwezigheid van orde en discipline, weinig 

criminaliteit en de aanwezigheid van goede leermiddelen. Wat eerder gaat toenemen 

naarmate het opleidingsniveau hoger ligt, is de overeenstemming tussen school en thuis. 

Daarnaast gaan hoogopgeleide ouders ook meer waarde hechten aan de sfeer en denkbeelden 

van een school. Dit wordt impliciet gerelateerd aan scholen waar kinderen zitten uit een 

gelijkaardig milieu en achtergrond (Boone, 2013). Ten Broecke (2004) stelt dat hoger 

opgeleide ouders meer persoonlijke argumenten noemen zoals de voorkeur van het kind voor 

een bepaalde school, het aantal leerlingen, de omgang met de leerkracht en de inhoud van de 

lessen. We kunnen dus duidelijk enkele verschillen in motieven opmerken naargelang de 

sociale achtergrond van de ouders.  

VERWACHTINGEN VAN OUDERS TEN AANZIEN VAN HET ONDERWIJS 

Uit onderzoek van Bers (2005) blijkt dat de verwachtingen van ouders een belangrijke factor 

zijn in de uiteindelijke keuze voor een bepaalde institutie. Een belangrijk aspect hierbij is hoe 

realistisch deze verwachtingen zijn die gesteld worden. Ouders dienen een adequate visie te 

hebben op de academische mogelijkheden van hun kinderen om reële beslissingen te maken 

in verband met verder schoolverloop. Resultaten uit deze studie geven aan dat onrealistische 

verwachtingen van ouders niet buitengewoon zijn. De oorzaak hiervan ligt vaak bij een 

inadequate perceptie op de bekwaamheden van hun kinderen (Bers, 2005). 

Verwachtingen van ouders kunnen heel divers zijn. De ene verwachten hoofdzakelijk een 

degelijke opleiding voor hun kinderen als voorbereiding op de toekomst, terwijl andere 

ouders net meer verwachten dan die intellectuele vorming (Magiels-Corsus & De Corte, 

1985). Deze ouders hechten veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van het 

kind, de attitudes en ook de lichamelijke conditie. Andere ouders kiezen dan weer uitsluitend 

voor de praktische vorming van het onderwijs, de vaardigheden die een meerwaarde zijn voor 

de arbeidsmarkt. Daarnaast kan ook de voorkeur gegeven worden voor het sociale aspect van 

het onderwijs, de samenlevingsvormen en de weerspiegeling van de maatschappij in het 

onderwijs. Ten slotte kunnen ouders de rol van het religieuze, het levensbeschouwelijke of 

het humanistische prefereren in een bepaalde school (Magiels-Corsus & De Corte, 1985).  
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2.3.2 ROL VAN KINDEREN 

Onderzoek toont aan dat meer dan 60% van de ouders belang hecht aan de mening van zijn 

zoon of dochter in de keuze voor een secundaire school (Engelen & Gryp, 1995; Ten Broecke 

et. al., 2004). Zelden gaan de ouders de keuze volledig aan zichzelf toe-eigenen. 

Tegelijkertijd wordt de beslissing ook niet aan het kind overgelaten (Creten et. al., 2000). 

Vandaar dat volgens 90 % van de ouders in het onderzoek van Creten et. al.(2000) ouders en 

kinderen het met elkaar eens zijn over de keuze voor een secundaire school. We kunnen dus 

stellen dat het schoolkeuzeproces in samenspraak gebeurt tussen de ouders en het kind. De 

ouders zouden eerder het kader bepalen waarin het proces zich afspeelt maar het kind wordt 

daarbij actief betrokken (Creten et. al., 2000). Ouders zouden kinderen in het 

schoolkeuzeproces voornamelijk ‘sturend’ gaan begeleiden. Dit houdt in dat de mening van 

het kind belangrijk is, in de mate waarin ze aansluit bij de voorkeur en de motieven van de 

ouders. Dit sluit aan bij de bevindingen van Engelen & Gryp (1995) die stelt dat we de ‘eigen 

mening’ van het kind wel correct moeten interpreteren. Ontwikkelingspsychologisch gezien, 

bestaan de opvattingen van een kind vaak uit geïntrojecteerde meningen van de ouders 

(Engelen & Gryp, 1995). De eigen mening van het kind kan dus deels terug te voeren zijn 

naar de voorkeuren van de ouders 

2.3.3 EXTERNE ACTOREN BIJ SCHOOLKEUZE 

Schoolkeuze komt vaak aan bod als individueel verhaal tussen ouders en leerlingen, maar 

begeleiding en ondersteuning van externe actoren spelen hier ook een belangrijke rol. Zowel 

de ouders als de school zelf kunnen het CLB raadplegen  in het kader van school- of 

studiekeuze (Vermaut, Leens, De Rick, Depreeuw, 2009). Zij kunnen hen dan verder op weg 

helpen in dit proces.  

Begeleiding van de leerlingen in dit proces mag niet stoppen wanneer deze een keuze hebben 

gemaakt (Germeijs & Verschueren, 2007). Het is belangrijk om verdere ondersteuning rond 

deze keuze te bieden, ook al lijkt de beslissing definitief.  

Leraren spelen hierbij ook een grote rol. Het zijn betekenisvolle personen in het leven van het 

kind, die invloed hebben op het realiseren van zijn of haar eigen identiteit. Daar kunnen we 

ook voorkeuren voor een bepaalde school of richting aan relateren. Het kind kan dus 

(gedeeltelijk) waarden, normen en opvattingen van deze significante personen gaan 

overnemen (Engelen & Gryp, 1995). 

ROL VAN HET CLB 

Een belangrijke taak voor deze Centra voor Leerlingenbegeleiding ligt ten eerste op het 

niveau van informatie verstrekken over de beschikbare scholen en hun aanbod. Daarnaast is 

het ook belangrijk dat er verdere begeleiding wordt voorzien bij deze intrede of overgang in 

het onderwijs. Samenwerking met de scholen in kwestie is hierbij een belangrijk 

aandachtspunt. Cruciaal is dat deze centra netoverschrijdend kunnen werken en dus niet 

beperkt zijn binnen een bepaald aanbod. (Creten et al., 2000).  

Ditzelfde onderzoek van Creten et. al. (2000) formuleert de aanbeveling dat CLB’s in deze 

begeleiding naar schoolkeuze speciale aandacht hebben voor laaggeschoolde ouders, die vaak 

over beperkte informatie beschikken en minder toegang hebben tot het volledige 
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onderwijssysteem. Dat CLB’s begeleiding kunnen bieden en hierbij de sociale mobiliteit van 

ouders kunnen versterken, is essentieel in deze context rond schoolkeuze.  

Aangezien Engelen & Gryp (1995) aantonen dat leerlingen toch een significante rol spelen in 

de beslissing voor een secundaire school, formuleren zij enkele kritieken voor CLB centra die 

hun werking enkel uitbouwen rond het begeleiden van ouders in deze keuze. Zij geven de 

aanbeveling om ook de kinderen zelf zo veel mogelijk hierbij te betrekken. Ouders en 

kinderen moeten dit proces samen beleven en het beleid van het CLB dient men hierop af te 

stemmen.  

Daarnaast lijken ouders zich niet sterk te baseren op de informatie die het CLB rond deze 

schoolkeuze aanbiedt (Engelen & Gryp ,1995). De inzichten van ouders omtrent dit 

onderwerp zouden niet volledig zijn. Een congruente aanpak om alle ouders te informeren 

lijkt niet meer efficiënt. Men wil dus streven naar nieuwe werkmodellen om de ouders tijdens 

dit proces op een betere manier te bereiken (Engelen & Gryp, 1995).  

2.4 INFORMATIEBRONNEN BIJ DE SCHOOLKEUZE 

Creten et. al. (2000) stelt dat ouders verschillende bronnen, personen en instanties raadplegen 

in het maken van een gegronde schoolkeuze. We kunnen deze bronnen omschrijven als 

brochures van de school, gesprekken met leraren, de website van de school en opendeurdagen 

(Bers, 2005). Informatie die de ouders ongevraagd bereikt, heeft weinig invloed op de 

besluitvorming (Magiels-Corsus & De Corte, 1985).  

Ouders zijn vaak betrokken in verschillende activiteiten rond transitiemomenten in het 

onderwijs, maar deze worden vooral beïnvloed door persoonlijke contacten (Bers,2005). 

Ouders gaan zich informeren bij andere ouders wiens kind reeds in het secundair onderwijs 

zit. Het gaat hier dus vaak over schriftelijke of mondelinge reclame over een school (Creten 

et. al., 2000; Klasse, 2000).  Sommigen gaan de brochure van de secundaire school 

raadplegen (Bers, 2005). Anderen, maar eerder een minderheid, baseren zich op het 

lessenschema die de school vooropstelt (Bers, 2005).  

Opendeurdagen blijken de belangrijkste bron van informatie in het onderzoek van Creten et. 

al. (2000). We moeten hier wel aandachtig zijn voor de plaats die de opendeurdagen inneemt. 

Vaak gaan deze eerder fungeren als bevestiging van een voorkeur. Opendeurdagen gaan 

ouders dus niet meteen benutten om scholen te vergelijken (Creten et. al., 2000). Ten Broecke 

et. al. (2004) vindt ook evidentie voor het feit dat opendeurdagen door vele ouders bezocht 

worden in kader van het keuzeproces. Deze auteur stelt dat de indrukken die tijdens dit 

bezoek worden opgedaan, wel van primair belang zijn voor de uiteindelijke beslissing (Ten 

Broecke et. al., 2004).  

Daarnaast baseren ouders uit verschillende klassen zich niet op dezelfde bronnen (Magiels-

Corsus & De Corte, 1985; Creten et. al., 2000; Ten Broecke et. al., 2004). Schriftelijke en 

mondeling reclame over secundaire scholen zou voornamelijk de lager opgeleide ouders 

bereiken (Creten et. al., 2000). Ten Broecke et. al. (2004) ondersteunt deze bevindingen. 

Lager opgeleide ouders gaan zich sterk  baseren op het advies van anderen. Zij zouden vaker 

het advies van de leraren, buren en familie opvolgen (Ten Broeke et. al., 2004). 
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Daartegenover verwerven hoger opgeleide ouders kennis over de secundaire school door 

bevriende leraren of directie (Creten et. al., 2000). Zij vragen ook advies aan familieleden of 

vrienden maar deze is minder bepalend (Ten Broeke et. al., 2004). Ten slotte zouden hoger 

opgeleide ouders vaker kiezen voor een secundaire school gebaseerd op eigen educatieve 

ervaringen (Creten et. al., 2000).  

Een aanbeveling van Creten et. al. (2000) wijst op de nood aan objectieve informatie voor 

ouders. Om een gefundeerde keuze te kunnen maken, is meer objectieve informatie over de 

kwaliteit van de scholen noodzakelijk (Creten et. al., 2000). Er wordt opgemerkt dat 

brochures van de school de ouders minder bereiken of een inadequaat beeld van de school 

schetsen (Engelen & Gryp, 1995; Klasse, 2000). Er is nood aan overzichtelijke informatie om 

ouders op een adequate manier op de hoogte te brengen van het opvoedkundig project van de 

school. Enkel op die manier kunnen vooroordelen of subjectieve opvattingen rond het beleid 

verholpen worden (Engelen & Gryp, 1995). CLB centra en het schoolbeleid dienen samen te 

werken om deze kenmerken of pedagogische visie effectief over te dragen naar de omgeving 

(Creten et. al., 2000). 

2.5 TIMING VAN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

Relevant voor het schoolbeleid naar schoolkeuze, is inzicht in het moment wanneer ouders de 

definitieve beslissing stellen. Engelen & Gryp (1995), concluderen dat 70% van de ouders 

wachten tot het derde trimester of later om de keuze te stellen.  Maar een klein kwart van 

deze totale groep, zou reeds in het vijfde leerjaar of begin zesde leerjaar een definitieve 

beslissing maken. Creten et. al. (2000) sluit hierbij aan. Ouders weten meestal in het derde 

trimester van het zesde leerjaar voor welke secundaire school ze zullen kiezen. Slechts 15% 

van de gezinnen moet in deze periode nog de knoop doorhakken (Creten et. al., 2000) 

Dit wil echter niet zeggen dat het keuzeproces pas in het eind van het zesde leerjaar aanvangt. 

Vele ouders zijn waarschijnlijk reeds voordien bezig met deze beslissing. Daarom stellen 

Engelen & Gryp (1995) de aanbeveling voor de toenmalige PMS centra om de 

keuzebegeleiding reeds tijdens het eind van het vijfde leerjaar op te zetten. Op die manier 

hebben de ouders de mogelijkheid om in hun keuze te groeien (Engelen & Gryp, 1995) 

Samenvattend, wordt het theoretisch kader geschetst aan de hand van vier onderdelen. Ten 

eerste staan we stil bij het schoolkeuzeproces op zich. Daarbij worden relevante fases 

aangehaald die het keuzeproces verder verduidelijken. De procescomponent van deze 

beslissing wordt hierbij sterk benadrukt. Vervolgens wordt in de literatuur naar 

aangrijpingspunten gezocht die de schoolkeuze van ouders kunnen beïnvloeden. De vraag is 

hierbij wat mogelijke factoren zijn die een effect hebben op dit proces. De voornaamste zoals 

kwaliteit, bereikbaarheid, levensbeschouwing, cultuur en de studiekeuze worden uitgediept. 

Vervolgens wordt ook de rol van de ouders, het kind en externe actoren verduidelijkt. 

Samenspraak en overleg tussen deze actoren staat centraal. Binnen deze keuzemotieven gaan 

we ook op na op welke bronnen en informatie de ouders het meest terugvallen. De 

subjectieve aard van de bronnen komt duidelijk aan bod. Een laatste element binnen de 

motieven van ouders gaat dan om het tijdsaspect, namelijk wanneer ouders de definitieve 

keuze stellen.  
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3. ONDERZOEKSVRAGEN 
 

3.1 ONDERZOEKSCONTEXT  

De uitvoering van deze masterproef gebeurt in samenwerking met de eerder vermelde 

scholengroep ‘Panta Rhei’. Zij functioneren hier als opdrachtgever binnen deze studie. Deze 

samenwerking houdt een onderzoek in binnen hun scholenaanbod. Uit deze lagere scholen 

worden de respondenten geselecteerd. Gezien het onderwerp ‘schoolkeuze’, lijkt het zeker 

relevant dat deze studie zich in zo’n specifieke context bevindt. 

Deze scholengroep situeert zich in de omgeving van Gent en omstreken in de Oost-Vlaamse 

provincie.  ‘Panta Rhei’ valt onder het onderwijsnet van het ‘GO!’, het onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap. Het omvat een breed scholenaanbod, waar zowel het basis- en 

secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger beroepsonderwijs en buitengewoon 

onderwijs in aangeboden worden. Daarbij biedt één school ook ‘Onthaalonderwijs voor 

Anderstalige Nieuwkomers’ en zijn er enkele CLB’s en internaten aan deze scholengroep 

verbonden. Specifiek zullen wij ons in dit onderzoek toespitsen op de transitie van het 6
de

 

leerjaar lager onderwijs naar het 1
e
 jaar secundair onderwijs.  

3.2 ONDERZOEKSVRAGEN 

Voorgaande literatuurstudie geeft aan dat een meerderheid aan factoren en actoren kunnen 

gerelateerd worden aan het schoolkeuzeproces. Binnen deze scriptie zal voornamelijk het 

perspectief van de ouders op dit proces in kaart gebracht worden. De kern van dit onderzoek 

situeert zich rond de vraag hoe men tot een voorkeur komt voor een bepaalde school en op 

welke manier dit proces vorm krijgt. Concreet gaan we ons hiervoor toespitsen op factoren 

die ouders relevant achten in deze overgang.   

Daarnaast is het ook essentieel om de rol van de leerlingen en de rol van de school te 

verkennen. Ook deze aspecten worden bevraagd via de ouders en wat hun ervaring is met 

deze belangrijke actoren binnen een proces van schoolkeuze. In de context van de actoren 

willen we ook verduidelijken welke bronnen zij gaan raadplegen. In hoeverre spelen opnieuw 

het kind of de school hier een rol bij het selecteren van informatie?  

Wij zullen ons ook focussen op de sociale kenmerken en de achtergrond van de ouders. 

Mogelijks kleuren deze de voorkeur van de ouders voor een bepaalde secundaire school. De 

vraag is of er bijvoorbeeld verschillen kunnen vastgesteld worden naargelang de opleiding 

van de ouders.  

Ten slotte is er aandacht voor het belang van timing binnen deze context en de relevantie 

hiervan voor het schoolbeleid. Scholen willen zich kunnen afstemmen op de periode dat 

ouders een keuze maken. We willen hierbij nagaan of er een trend vast te stellen is wanneer 

het merendeel van de ouders een beslissing neemt.  
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Samenvattend kunnen we hierbij enkele onderzoeksvragen formuleren, met als hoofdvraag: 

Hoe wordt het proces van schoolkeuze van het basis naar het secundair 

onderwijs door de ouders vormgegeven?  

Gerelateerd aan deze hoofdvraag willen we nog enkele deelvragen formuleren, namelijk 

Welke factoren zijn onderliggend aan deze keuze voor ouders? In welke mate zijn 

kwaliteit, bereikbaarheid en levensbeschouwing van een school bepalend voor de 

keuze?  

Hoe gaan ouders de rol van de leerlingen en de rol van de school schetsen binnen dit 

keuzeproces? Wat is de invloed en bijdrage van deze actoren? Welke bronnen gaan 

deze actoren raadplegen ter ondersteuning van dit proces? 

Zijn er verschillen vast te stellen in de opvattingen over scholen naargelang de sociale 

achtergrond van de ouders?  

Welke timing hanteren de ouders voor het stellen van een beslissing voor een 

bepaalde school? 

 

 

 

 

  



21 
 

4. METHODE 
 

De focus van dit onderzoek rond het schoolkeuzeproces bij ouders, zoals bovenstaande 

probleemstelling verwoordt, vraagt een specifieke methodiek en design. We willen een 

antwoord formuleren op voorgaande onderzoeksvragen en hierbij het perspectief van ouders 

in kaart brengen. Dit vraagt om een kwalitatieve benadering en aanpak die we verder zullen 

toelichten.  

4.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE EN VERANTWOORDING 

Om aan bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, werd gekozen voor een 

kwalitatieve onderzoeksopzet. Het doel was de beleving en het perspectief van de ouders 

adequaat in beeld brengen en gaven hierbij de voorkeur aan diepte-interviews. Aan de hand 

van deze interviews willen we een intensieve waarneming en analyse van de betrokkenen en 

hun relatie tot de context opstellen. Daarbij konden we ook dieper ingaan op bepaalde 

achtergrondgegevens, onderliggende factoren en de relatie met belangrijke actoren binnen het 

schoolkeuzeproces (Baarda, De Goede & Theunissen,2005). 

We legden binnen dit onderzoek de nadruk op de perceptie en ervaringen van ouders rond 

schoolkeuze. Daarnaast wilden we ook de rol van de leerling en school in kaart brengen, 

maar deze werd geschetst vanuit het perspectief van de ouder. Daarom werd bewust gekozen 

om enkel interviews af te nemen met ouders van kinderen in het 6
de

 leerjaar lager onderwijs.  

4.1.1 INHOUD EN OPBOUW VAN HET INTERVIEW 

De opbouw van de interviewleidraad werd gerelateerd aan de eerder gestelde 

onderzoeksvragen. Na enkele inleidende vragen om een beeld te schetsen van de persoonlijke 

kenmerken en hoe ver men staat in het beslissingsproces, werd de opsplitsing gemaakt naar 

factoren, actoren, bronnen en timing van de keuze. Deze thema’s en vragen werden 

geselecteerd uit de literatuurstudie rond dit onderwerp.  

Ten eerste werd dus vooral achtergrondinformatie bevraagd, zoals de leeftijd, het diploma en 

het beroep van de ouder. Dit kan belangrijk zijn om de derde onderzoeksvraag rond de 

sociale achtergrond van de ouders te beantwoorden.  

Vervolgens gingen wij ons in het interview toespitsen op het keuzeproces. Hierbij werd 

nagegaan welke factoren voor de ouders een belangrijke invloed hebben gespeeld. Daarnaast 

wilden we ook verder inzicht verkrijgen in de rol van de leerlingen, de rol van de school en 

andere externe actoren. Een derde onderdeel binnen het interview ging na op welke bronnen 

ouders zich gaan baseren om de keuze voor een secundaire school te maken. Enkele 

afsluitende vragen werden gesteld naar de timing die ouders hanteren voor het stellen van 

deze beslissing. Vanuit deze krachtlijnen bouwden wij ons interview op om uiteindelijk een 

adequaat beeld te krijgen op de context en het verloop van een schoolkeuzeproces. De 

interviewleidraad kan teruggevonden worden onder bijlage 1.  
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SEMI-GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS  

De interviews werden opgebouwd als semi gestructureerd. Hierbij lagen niet alleen de 

onderwerpen, maar ook de belangrijkste vragen en in principe ook de volgorde vast. Enkel 

het doorvragen is minder sterk bepaald. Daar is dus ruimte voorzien voor wat uitbreiding of 

extra vragen (Baarda, De Goede & Theunissen, 2005).  

Baarda, De Goede & Theunissen (2005), stellen dat wanneer het onderwerp van het interview 

eerder een persoonlijk karakter heeft, de voorkeur wordt gegeven aan een individueel 

interview. In een groepsinterview kan er gevaar zijn voor sociaal wenselijke antwoorden of 

een ‘bedreigende’ sfeer. Daarom hebben wij in dit onderzoek er voor gekozen om individuele 

interviews met de ouders af te nemen. Schoolkeuze lijkt ons toch een belangrijke persoonlijke 

aangelegenheid en zou binnen groepsgesprekken niet adequaat tot uiting komen.  

4.2 CONTEXT 

In de inleiding werd reeds aangegeven dat dit onderzoek zich binnen de onderwijscontext van 

Stad Gent situeert. Meer specifiek binnen de scholengroep ‘Panta Rhei’. Uit hun 

scholenaanbod worden vier scholen geselecteerd met variërende kenmerken. In overleg met 

de directeur – generaal van Panta Rhei, werden scholen onderscheiden op hun ligging, 

bijvoorbeeld in het centrum of buiten de stad Gent. Het pedagogisch project van de school 

werd vergeleken, bijvoorbeeld een methodeschool of een leefschool. Ten slotte werd ook 

bekeken of de lagere school verbonden was aan een atheneum of aan een middenschool. In 

samenspraak werd besloten dat dit kenmerken waren om de deelnemende scholen te 

selecteren. Op die manier was het profiel van de lagere scholen eerder uiteenlopend.  

Een volgende stap was het informeren van de directieleden van deze scholen over het 

onderzoeksproject. Onze opdrachtgever nam dit voor zijn rekening tijdens het college van 

directeurs. Op die manier werden zij op de hoogte gesteld over het doel van het onderzoek en 

het verloop van de dataverzameling.  

 Buiten Stad 

Gent 

Centrum 

Gent 

Leefschool Verbonden 

aan 

atheneum  

Verbonden 

aan 

middenschool 

Basisschool 1 X     
Basisschool 2 X   X  
Basisschool 3  X  X X 
Basisschool 4  X             X   
 

De afname van interviews situeerde zich in de periode waar doorgaans de beslissing valt voor 

een bepaalde school, namelijk de maanden april en mei. Binnen deze periode werden de 

interviews met de ouders afgenomen om hun perspectief op het schoolkeuzeproces in kaart te 

brengen. De beslissing voor deze timing gebeurde ook in samenspraak met de directeur-

generaal van de scholengroep en de directieleden. Daarnaast leek dit ook binnen de realisatie 

van de scriptie een haalbare termijn. 
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4.3 RESPONDENTEN 

De uiteindelijke groep van respondenten bevat 15 ouders. 4 ouders werden gerekruteerd uit 

basisschool één,  3 ouders uit basisschool twee. 5 ouders uit basisschool drie en 3 ouders uit  

basisschool vier.  

4.3.1 PROFIEL VAN DE RESPONDENTEN 

Onderstaande tabellen schetsen het profiel van de respondenten per lagere school. Iedere 

school verkreeg een pseudoniem en aan de ouders werd een cijfer toegekend. Dit om de 

anonimiteit van zowel de scholen als de respondenten te bewaken.  

 

Basisschool 1  

‘De Rietschool’ 

Ouder 1 Ouder 2 Ouder 3 Ouder 4 

Geslacht Vrouw Man Man Man 

Leeftijd 37 46 55  

Diploma Lager secundair 

onderwijs 

Hoger onderwijs Hoger onderwijs Hoger onderwijs 

Afkomst België België België België 

Beroep Arbeider Zelfstandige Arbeider Bediende 

 

 

Basisschool 2 

‘Atheneum A’ 

Ouder 1 Ouder 2 Ouder 3  

Geslacht Vrouw Vrouw Vrouw  

Leeftijd 42 41 41  

Diploma Hoger secundair 

onderwijs 

Hoger onderwijs Hoger onderwijs  

Afkomst België België 

Moeder: Nederland 

België  

Beroep Arbeider Huisvrouw Ambtenaar  

 

 

Basisschool 3 

‘Parkschool’ 

Ouder 1 Ouder 2 Ouder 3 Ouder 4 Ouder 5 

Geslacht Vrouw Man Vrouw Man Vrouw 

Leeftijd 40 45 48 45 43 

Diploma Hoger 

onderwijs 

Hoger onderwijs Lager secundair 

onderwijs 

Hoger 

onderwijs 

Hoger 

onderwijs 

Afkomst België België 

 

België België België 

Beroep Bediende Ambtenaar Arbeider Bediende Vrij beroep 

 

 

Basisschool 4 

‘Basisschool A’ 

Ouder 1 Ouder 2 Ouder 3  

Geslacht Vrouw Man Vrouw  

Leeftijd 39 53 51  

Diploma Hoger onderwijs Hoger secundair 

onderwijs 

Hoger secundair 

onderwijs 

 

Afkomst Nederland België België  

Beroep Arbeider Werkzoekende Bediende  
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4.3.2 CONTACT RESPONDENTEN 

Nadat de directieleden werden geïnformeerd door de directeur-generaal van de scholengroep 

omtrent het onderzoek en de dataverzameling, kon er een persoonlijk gesprek plaatsvinden 

met iedere directie.  

De directeurs konden zelf beslissen hoe in hun school de respondenten geselecteerd werden. 

In alle klassen van het zesde leerjaar werd ook een brief meegegeven aan de leerlingen 

(bijlage 2). Daarin werd het onderzoek kort uitgelegd en geïnteresseerde ouders konden het 

antwoordstrookje terug bezorgen aan de klasleerkracht. Hier kwam echter weinig spontane 

reactie op.   

In basisschool 1 werd een klaslijst met de gegevens van de leerling en de ouders meegegeven. 

De directie had aangeduid welke ouders eventueel bereid waren tot deze bevraging . Zij 

werden dan telefonisch gecontacteerd met de vraag tot deelname aan dit onderzoek. Op die 

manier konden vier respondenten geselecteerd worden.  

In basisschool 2 had de klasleerkracht reeds zelf enkele ouders aangesproken. Zij had drie 

ouders gevonden die bereid waren tot deelname aan het onderzoek. Hun gegevens werden 

doorgegeven en vervolgens kon via telefonisch contact praktische afspraken gemaakt worden 

voor het interview.  

Ook in basisschool 3 werden enkele ouders aangesproken, maar dan door de directie. Op die 

manier werden drie ouders toegevoegd aan de respondenten. Nadat de directie hun 

toestemming verkreeg, kon ik telefonisch contact met de ouders opnemen. Vervolgens 

werden nog twee extra respondenten gevonden op basis van de klaslijst en de telefonische 

gegevens.  

In de laatste basisschool stelde de directie zelf drie ouders voor. Zij regelde ook het 

praktische aspect en nadien kon ik de ouders ontmoeten op de school.  

4.3.3 AFNAME INTERVIEWS 

Alle participanten ondertekenden, voorafgaand aan het interview, een informed consent met 

toestemming tot vrijwillige deelname aan het interview. Hierbij werd ook de toestemming 

verleend om het interview op audio op te nemen en deze gegevens verder te gebruiken. 

(bijlage 3) 

De interviews vonden plaats tussen 26 april 2013 en 27 juni 2013. Eén interview werd 

meermaals verplaatst en kon pas plaatsvinden op 12 september 2013.  

De participanten kregen steeds de mogelijkheid om de plaats van het interview te kiezen. 

Tien interviews gingen door op de basisschool zelf. Vijf interviews vonden plaats bij de 

respondent thuis.  
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4.4 DATA – ANALYSE  

Met toestemming van de ouders werden alle interviews opgenomen in audiofragmenten. Op 

die manier konden deze worden herbeluisterd en uitgetypt. Dit vormde de basis voor het 

verdere analyseproces.  

Ten eerste werd een verticale analyse of een ‘within-case’ analyse uitgevoerd. Hierbij werd 

de individuele respondent en het interview geanalyseerd. Deze verticale analyses waren de 

basis voor de volgende stap namelijk een horizontale analyse of een ‘cross case’ analyse. Dit 

hield in dat we de individuele respondenten en casussen met elkaar gingen vergelijken (Dey, 

1993) 

4.4.1 VERTICALE ANALYSE 

De eerste stap in de analyse bestond uit het labelen van de data en de interviews of open 

coderen (Baarda, 2005). Het toekennen van de labels gebeurde per individuele respondent of 

case. Er werd dus binnen eenzelfde case een analyse opgesteld. Vandaar dat we hier spreken 

van een verticale analyse. ‘Labelen’ betekende dat de tekstfragmenten worden voorzien van 

een naam, omschrijving of andere code (Baarda,2005). De eerste labels werden gezocht op 

basis van de inhoud of een deel van de inhoud van het fragment. Deze eerste orde codering 

was dus eerder op descriptief of beschrijvend niveau. Het labelen werd beëindigd wanneer 

geen nieuwe labels meer konden ontwikkeld worden. Het toekennen van de labels gebeurde 

schriftelijk en op basis van de uitgeschreven interviews. Op die manier konden snel 

tekstfragmenten geselecteerd en afgebakend worden. Het is mogelijk dat aan één 

tekstfragment meerdere labels werden toegekend (Baarda, 2005). 

Een tweede stap bestond uit het vergelijken van de verschillende labels per interview. 

Mogelijks konden  deze codes onder eenzelfde thema gesitueerd worden en konden we de 

codes gaan organiseren in clusters (Lyons & Coyle, 2007). De labels waren dus eerder 

beschrijvende kenmerken van de tekstfragmenten, terwijl in deze stap de thema’s meer in 

onderwijskundige termen verwoord worden (Lyons & Coyle, 2007).  

Vervolgens werden per interview de data een laatste maal gereduceerd. De tekstfragmenten 

onder de thema’s werden opnieuw overlezen. Om deze juist te kunnen situeren, werden nog 

enkele items onder de thema’s gecreëerd. Op deze manier kon alles nog beter afgebakend 

worden (Lyons & Coyle, 2007).    

Ten slotte werden de uiteindelijke thema’s en onderliggende items gesitueerd onder de vier 

kernelementen van ieder interview namelijk: factoren, bronnen, actoren en timing van het 

schoolkeuzeproces. Op die manier konden de thema’s en de tekstfragmenten beter gerelateerd 

worden aan de onderzoeksvragen.  

Het resultaat van deze verticale analyse was een overzicht per respondent waarbij een 

tekstfragment geïnterpreteerd werd en aan een bepaald thema of thema’s werd toegekend. 

Deze fragmenten structureerden we onder de vier kernelementen van het interview en dit 

onderzoek. Daarnaast hebben we ook een tabel per respondent opgesteld (tabel 1). Deze tabel 

bevatte de thema’s die werden aangehaald tijdens het interview. De tekstfragmenten werden 

hier dus achterwege gelaten. We hebben hier enkel de thema’s opgenomen omdat dit de 
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vergelijking van de interviews in de horizontale analyse kon vereenvoudigen (Baarda, 2005). 

Naast ieder thema stond een ‘+’ of ‘-‘. Deze gaven aan als het thema voor de respondent een 

belangrijke rol heeft gespeeld in het schoolkeuzeproces of net niet (bijlage 4).  

 

Tabel 1: samenvatting codering en verticale analyse interview 1 

 

4.4.2 HORIZONTALE ANALYSE 

In de horizontale analyse gingen we ons richten op de gelijkenissen en verschillen tussen de 

respondenten. Het doel hierbij was dat we gelijkaardige thema’s en processen gingen 

identificeren. Op die manier konden we enkele algemene patronen vaststellen achter de 

individuele verschillen (Kelchtermans, 1993; Baarda, 2005).  

Na het coderen of labelen van alle interviews, kon een algemene structuur opgesteld worden. 

Dit betekende dat bijvoorbeeld onder het aspect ‘factoren’ meerdere thema’s konden 

gesitueerd worden. Deze werden gebaseerd op de eerdere labels die ontworpen werden. Op 

die manier kon voor ieder aspect onder het onderwerp ‘schoolkeuze’ een boomstructuur 

opgesteld worden (bijlage 5). Dit resulteerde vervolgens in een algemene boomstructuur 

geldend voor ‘schoolkeuze’ waarin de 4 kernaspecten en onderliggende thema’s werden 

aangehaald. De kernaspecten als ‘factoren’, ‘actoren’, ‘timing en ‘bronnen’ werden dus reeds 

op voorhand bepaald aan de hand van de literatuurstudie. De onderdelen behorende onder 

deze domeinen werden gebaseerd op de data uit de interviews.  

De verticale analyses werden samengevat per school en deze werden naast elkaar gelegd om 

gelijkenissen en verschillen te kunnen vastleggen (Baarda, 2005). Eerst werd er binnen iedere 

school een vergelijkende analyse opgesteld. Deze volgde opnieuw de structuur van het 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN TIMING 

 School & 

klasgrootte (+) 

Invloed kind (+) Mening kennissen 

& familie (+) 

 

 Scholengroep (+-) Invloed ouders 

(+) 

Leerkracht(+)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed 

basisschool (+) 

Websites (+)  

 Opvolging leerling 

(+) 

Invloed 

secundaire school 

(-) 

Schoolbezoeken 

(-) 

 

 Publiek (+)  Opendeurdagen 

(+) 

 

 Infrastructuur (+)    

 Opvoedingsklimaat/ 

Sfeer (+) 

   

 Geloofsovertuiging 

(-) 

   

 Continuïteit (+)    

 Studiekeuze (+)    

 Onderwijsnet (-)    
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interview. Daarnaast werd ook de boomstructuur (bijlage 4) toegepast. Aan de hand van deze 

algemene boomstructuur en de analyse per school, kon vergeleken worden welke thema’s uit 

de interviews net wel of niet relevant waren voor de ouders (tabel 2).  

Het resultaat hiervan was dat we voor iedere school een overzicht verkregen hoe deze ouders 

hun schoolkeuzeproces gingen vormgeven. Aan de hand van de boomstructuur werd 

aangeduid welke thema’s voor hen relevant waren en welke items zelden werden 

meegenomen in het keuzeproces. Er konden enkele algemene tendensen vastgesteld worden 

wanneer de vier analyses van de scholen naast elkaar gelegd werden. We bleven deze onder 

de vier kernonderdelen van het interview en het onderzoek situeren. Op die manier konden 

we de resultaten relateren aan de vier onderzoeksvragen.  

 

 

Tabel 2: boomstructuur ‘actoren’ 

 

  

Actoren 

Rol ouders Pers ervaringen 

Rol kind 

Rol BaO 

CLB 

ZoCo 

LKK Rol SO 

Rol 
leeftijdsgenoten 

Rol media 

Hulpverlening 

Broers/zussen 
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5. RESULTATEN 
 

Gebaseerd op de verticale en horizontale analyse komen hier de belangrijkste bevindingen 

aan bod. De resultaten worden steeds per onderdeel uit het interview geformuleerd, namelijk 

de factoren in het keuzeproces, de rol van de actoren, de bronnen die worden geraadpleegd en 

de timing van de schoolkeuze. Tijdens de analyse wordt ook deze structuur behouden en 

nadien kunnen we dit terugkoppelen naar de vier onderzoeksvragen.  

Ieder thema wordt verduidelijkt met een citaat van een ouder uit het interview. Zoals eerder 

toegelicht werd, is er sprake van pseudoniemen voor de scholen en de ouders. Dit om de 

anonimiteit van de respondenten te bewaken.  

5.1 FACTOREN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

De eerste resultaten schetsen een beeld welke factoren ouders in acht nemen tijdens het 

keuzeproces. We komen tot zes factoren die tijdens de interviews het meest besproken 

worden namelijk, de sfeer of het opvoedingsklimaat van de school, studiekeuze van het kind, 

het onderwijsnet, de kwaliteit van het onderwijs, de bereikbaarheid en de schoolcompositie. 

De scholengroep blijkt zelden een rol te spelen voor de ouders. We gaan deze factoren hier 

verduidelijken, gepaard met enkele citaten van de ouders.  

Ouders hechten veel belang aan de sfeer of het opvoedingsklimaat van de school. Deze 

factoren komen duidelijk tot uiting in het keuzeproces. Ouders vinden het belangrijk dat er 

een open sfeer heerst, waar ze zich comfortabel bij voelen.  

En wat denk u over de sfeer van de school? (…) 

“Ja, een open sfeer. Ik vind ook dat er de mogelijkheid is, toch wat de basisschool betreft, om te kunnen praten 

of als er iets is. Niet dat dat in haar vorig schooltje er niet was, maar het is toch iets opener. Er wordt ook 

directer gesproken.  

(Parkschool, Ouder 1) 

 

Wanneer ouders aangeven dat ze aandacht besteden aan de sfeer of het opvoedingsklimaat 

van de school, wordt gevraagd deze termen te verduidelijken. Wat ouders nu precies verstaan 

onder deze sfeer of opvoedingsklimaat is bijvoorbeeld de communicatie naar de ouders toe, 

discipline in de school, de houding van de directie, het enthousiasme van de leraren en het 

creëren van een persoonlijke sfeer. De invloed van dit laatste voorbeeld is eerder 

verwaarloosbaar. Zes ouders geven aan dat zij de manier waarop de school gaat 

communiceren met de ouders belangrijk vinden. Voor drie ouders gaat dit ook over discipline 

en consequentie in het stellen van regels en afspraken. De voorbeelden die de ouders steeds 

aangeven, gaan over het verlaten van de school over de middag of het vroeger naar huis gaan 

bij afwezigheid van een leerkracht.  

Je kan als ouders doorgeven om hen op school te laten eten, zodat ze niet altijd buiten rondlopen over de 

middag. Ze geven ook nota’s wanneer ze iets mispeuteren. Dat vind ik wel goed, die communicatie. Ook op 

oudercontacten praten ze duidelijk.  Dat lijkt me dan wel  een goede sfeer. 

(Parkschool, ouder 3) 
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De respondenten gaan studiekeuze ook vaak relateren aan schoolkeuze. Zeker wanneer het 

kind en de ouders kiezen voor een specifieke technische opleiding, wordt de voorkeur voor 

een secundaire school sterk gestuurd door deze studierichting. Algemeen kunnen we stellen 

dat de keuze voor een opleiding of onderwijsrichting voorafgaat aan de schoolkeuze. Zoals 

onderstaand citaat aangeeft, kunnen bepaalde studierichtingen de keuze voor secundaire 

scholen sterk gaan inperken. Mogelijks worden dan ook factoren als bereikbaarheid in 

rekening genomen, wat de keuzevrijheid opnieuw verkleint. 

 
Hij wilt elektronica – mechanica volgen. Twee scholen komen voor die richting in aanmerking. Er is ook een 

derde school waar hij dat kan volgen, maar die verbinding is slecht. (…) Ja, sowieso moeten ze het hebben. De 

richting. Dan zijn we de scholen gaan bekijken. Dat is belangrijk voor hem. 

(De Rietschool, ouder 1) 

 

Het onderwijsnet blijkt voor driekwart van de ouders een rol te spelen in hun 

schoolkeuzeproces. Elf van de vijftien ouders kiezen resoluut niet voor het katholiek 

onderwijs. Een vijftal ouders motiveren deze keuze vanuit ideologische voorkeur. Twee 

ouders hebben de voorkeur dat hun kinderen zedenleer volgen en kiezen daarvoor voor het 

gemeenschapsonderwijs. Voor drie ouders maakt het geen verschil of de secundaire school 

nu stedelijk of gemeenschapsonderwijs is.  

In dit volgende citaat wordt duidelijk aangegeven dat het katholiek onderwijs niet bij de 

overtuiging of de ideologie van het gezin past. Deze motivering komt bij vele ouders tot 

uiting in dit onderzoek. De visie van het katholiek onderwijs zou niet aansluiten bij de 

opvoeding van hun kind.  

(…) Was het een katholieke school geweest, dan waren ze niet naar daar geweest. “ 

Ja, dat kan zeker. En waarom dan bijvoorbeeld niet het katholiek onderwijs?  

“Ja, omdat dat onze overtuiging is. En omdat ik ook vind… dat het beter is om in een diverse school op te 

groeien. Natuurlijk, ik ben zelf nooit naar een katholieke school geweest maar mijn beeld van katholieke scholen 

is dat sommige scholen echt gaan voor elite of opleiden of dat dat zeer belangrijk is. En ja, zo willen wij onze 

kinderen niet opvoeden. 

(Atheneum A, ouder 3) 

 

Wanneer ouders niet meteen spreken over de opvoeding van hun kind, gaan ze hun keuze 

voor het gemeenschapsonderwijs ook motiveren door het aanbod van vakken als zedenleer. 

Zij willen over de mogelijkheid beschikken om hun kind zedenleer te laten volgen en deze 

keuze hebben ze niet in het katholiek onderwijs.  

Ja, daar heb ik bewust voor gekozen. Ik wou ze niet meer in het katholiek onderwijs. 

“En waarom niet?” 

Omdat je daar geen keuze hebt hé. Om te kiezen dan. 

“Dus specifiek voor de zedenleer?” 

Ja, je hebt daar waarschijnlijk even goed onderwijs maar je kan daar niet kiezen. Dat was voor mij toch een 

belangrijk punt.  

(Parkschool, ouder 1) 

 

Een derde factor die door de respondenten vaak wordt aangehaald, is het belang van de 

kwaliteit van het onderwijs van de school. Tijdens de interviews wordt nagegaan wat de 

ouders nu net verstaan onder kwaliteitsvol onderwijs. Zij gaan deze verduidelijken met 
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voorbeelden als werken aan zelfstandigheid, de expertise van de leraren, het niveau van 

het onderwijs en de opvolging van de individuele leerling.  

Onder deze opvolging verstaan de ouders bijvoorbeeld de expertise van de leerkracht en hun 

vermogen om de leerling te motiveren en te begeleiden in hun leerproces.  

Wat is dan voor u kwaliteitsvol onderwijs?  

“Dat er toch wel beetje opvolging is. Dat de leerkrachten in kwestie ook goed hun materiaal, hun les kunnen 

overbrengen. Ik heb ook gemerkt dit jaar nu, mijn kleinste zoon heeft nu drie keer een andere leerkracht gehad 

wegens ziekte. De ene is daar toch beter in dan de andere. Je ziet dat sowieso aan de punten, dat vind ik wel” 

(De Rietschool, ouder 2) 

 

Deze opvolging zien ouders als een persoonlijk gebeuren, een meer individuele aanpak ten 

opzichte van hun kind. Zij gaan deze opvolging relateren aan het versterken van hun 

motivatie en schoolse resultaten. Vandaar dat dit positief gewaardeerd wordt.  

“Om een voorbeeld te nemen, met de juffrouw waar zij nu bij zit. Zij wordt heel sterk persoonlijk gevolgd. (…)  

Dat vindt u wel belangrijk voor uw dochter? Die opvolging? 

“Ja, wij zien dat nu ook, zij steekt boven zichzelf uit omdat zij gemotiveerd wordt, gefeliciteerd wordt en 

gestimuleerd wordt op die manier.” 

(De Rietschool, ouder 4) 

 

Bereikbaarheid is voor vele ouders een vanzelfsprekend gegeven dat wordt meegenomen in 

het keuzeproces. Tien ouders in het onderzoek geven aan dat bereikbaarheid voor hen een rol 

heeft gespeeld in de keuze voor een secundaire school. Slechts drie ouders bevestigen dat 

overige factoren primair zijn aan de bereikbaarheid en dit geen rol speelt in de uiteindelijke 

beslissing. Zij hechten belang aan de bereikbaarheid en de nabijheid van de school 

bijvoorbeeld omwille van de veiligheid van hun kind. Zeker wanneer het kind met de fiets 

naar school zou gaan, geven ouders de voorkeur aan een secundaire school in de buurt van 

hun woonplaats. 

Het gaat er om dat we kiezen voor veiligheid, voor dichtbij huis, voor goed onderwijs en als dat niet perse 7 

kilometer verderop hoeft te zijn, dan gaan we dat kortbij houden op een veilige wijze. Zelfs met de fiets. 

( Basisschool A, ouder 1) 

 

Wanneer het kind het openbaar vervoer zal nemen, blijft de bereikbaarheid een rol spelen. 

Het gebruik maken van de bus of tram dient vlot te verlopen. Wanneer meerdere overstappen 

nodig zijn om een school te bereiken, geven ouders de voorkeur aan een secundaire school 

die eenvoudiger bereikbaar is.  

En als ik het goed begrijp, heeft de bereikbaarheid en het praktische aspect ook een rol gespeeld? 

“Ja zeker wel. Je moet rekenen ook, het is een overgang, zijn eerste jaar. Het kind moet sowieso al 20 na acht 

beginnen, dus hij moet om 7uur vertrekken of hij geraakt niet op tijd op school. Dan heb ik iets van, ik ga hem 

niet nog vroeger ,om half zeven, laten vertrekken om 20 na acht op school te zijn en dus drie overstappen te 

laten nemen. Daar begin ik niet mee.” 

(De Rietschool, ouder 1) 

 

Een laatste factor die ouders vaak meenemen in hun keuze voor een secundaire school is de 

compositie van de school. In negen interviews wordt expliciet aangegeven dat hier wel 

aandacht aan besteed wordt. Dit betekent niet dat de ouders op zoek gaan naar de 

zogenaamde ‘witte scholen’ , dat geeft men zelfs in geen enkel interview aan. De 
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respondenten verduidelijken dat zij op zoek zijn naar een gezonde mix van culturen en 

afkomst. Slechts één ouder geeft aan dat de leerlingen die aanwezig zijn in de school 

helemaal geen rol spelen.  

Ouders benoemen expliciet de voorkeur voor multiculturele scholen. Uitersten als bepaalde 

‘witte scholen’ lijken voor de ouders niet geschikt. Meestal gaan ze deze schoolcompositie 

gaan relateren aan het onderwijsniveau.   

Ik heb het liefst een multiculturele school. Instituut A is ook wel multicultureel denk ik. Een volledig zwarte 

school lijkt me niet ideaal. Ik denk dat het niveau dan ook wel veel lager ligt van de leerlingen. 

(Parkschool, ouder 3) 

 
(…) dat het onderwijsniveau de laatste jaren eigenlijk een stapje achteruit heeft gezet. Omdat ze dus andere 

mensen moeten binnenlaten, hoofdzakelijk ook Nederlanders. Omdat Nederlanders niet zo hoog zitten qua 

onderwijsniveau als Belgen. Zodanig dat ze het onderwijs die ze kunnen geven in Zonbergen, iets naar beneden 

moeten trekken, om eigenlijk die Nederlandse studenten te kunnen opvangen.” 

(De Rietschool, ouder 3) 

 

Wanneer er gevraagd wordt waarom net de voorkeur wordt gegeven aan een multiculturele 

school, gaan de ouders verwijzen naar onze huidige samenleving. Zij vinden het noodzakelijk 

dat hun zoon of dochter opgroeit in een omgeving dat een weerspiegeling biedt van de 

maatschappij. Multiculturele scholen zouden hierbij het best aansluiten volgens hen.  

Ik neem aan dat we hier, dat hier een beetje ‘vanalles’ aanwezig is. Ik vind dat wel goed dat er van alle 

bevolking en soort mensen aanwezig zijn. Uiteindelijk is dat een weerspiegeling van de maatschappij en moeten 

ze daar ook mee leren omgaan. “ 

(Atheneum A, ouder 2) 

 

Welke factoren zijn voor de ouders nu het minst relevant in dit proces? Tien ouders geven 

aan de scholengroep ‘Panta Rhei’ niet mee te nemen als factor in hun keuzeproces. Zij 

stellen dat er niet gekeken wordt in welke scholengroep de secundaire school zich bevindt. 

Voor sommigen is het ook niet duidelijk wat deze scholengroep nu net inhoudt. Dan is het 

vanzelfsprekend dat hier ook geen aandacht aan wordt besteed in de keuze voor een school.  

Er zijn drie ouders die wel beamen dat ze graag binnen de scholengroep waren gebleven. 

Voor slechts één ouder heeft dit ook effectief een rol gespeeld in de uiteindelijke beslissing. 

Voor de overige twee ouders primeert de compositie van de secundaire school en de 

vertrouwdheid met een andere secundaire school door oudere dochters. Er wordt voor deze 

twee ouders meer belang gehecht aan voorgaande factoren dan binnen de scholengroep te 

blijven.  

Ik had inderdaad liever gehad dat we binnen de scholengroep bleven. Maar spijtig genoeg, zoals ik zei heeft die 

richting die mijn zoon wilt doen geen goede reputatie. Als je daar met genoeg mensen over babbelt en ze raden 

het u allemaal af, dan ga ik hem daar niet inschrijven. 

(De Rietschool, ouder 1) 

 

Een paradoxale vaststelling is dat uiteindelijk een grote groep van de respondenten hebben 

gekozen voor een secundaire school die binnen de scholengroep ‘Panta Rhei’ valt. Terwijl, 

zoals net aangegeven, slechts één ouder de scholengroep meeneemt in zijn of haar 

keuzeproces.  
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De reden hiervoor is de schoolcampus die een rol kan spelen. Het feit dat hun zoon of dochter 

reeds naar de basisschool gaat en daar ook een middenschool of atheneum aan verbonden is, 

kan sterk doorwegen. Met deze redenen blijven de ouders dus ook binnen de scholengroep. 

Maar dit kan eerder aangeduid worden als een toevallig gegeven.  

De middenschool valt ook binnen dezelfde scholengroep. Speelt dat een rol of was dat eerder toevallig? 

“Ja, het vloeit eigenlijk wat organisch in elkaar door. De kleuterschool, de lagere school, de middenschool… 

Het is nu niet zo dat wij denken dat we een ongelofelijk duidelijk beeld hebben van Panta Rhei. We zijn tevreden 

over de basisschool de Parkschool, eigenlijk zeer tevreden. We horen ook wel een goede weerklank voor het 

atheneum.” 

(Parkschool, ouder 4) 
 

De overige drie ouders die ook kiezen voor een secundaire school binnen het aanbod van 

‘Panta Rhei’ worden gemotiveerd door de bereikbaarheid, door het specifiek aanbod van 

studierichtingen en door de voorkeur van het kind.  

Concluderend kunnen we stellen dat factoren als de sfeer en het opvoedingsklimaat van de 

school, samen met de studiekeuze en het onderwijsnet de grootste rol spelen voor de ouders 

tijdens het keuzeproces. De respondenten gaan het opvoedingsklimaat verduidelijken met 

begrippen als discipline, communicatie, houding van de directie en enthousiasme van de 

leraren. Opvallend is dat bijna alle ouders geen voorstander zijn van het katholiek onderwijs 

en expliciet kiezen voor het gemeenschaps- of stedelijk onderwijs. Bereikbaarheid en de 

kwaliteit van het onderwijs sluiten aan bij deze belangrijke factoren.   

De scholengroep heeft voor de meeste ouders geen belang. We kunnen hierbij een paradox 

vaststellen wanneer we zien dat een grote groep van de ouders uiteindelijk wel heeft gekozen 

voor een secundaire school binnen ‘Panta Rhei’. Deze keuze wordt echter niet gemotiveerd 

vanuit de voorkeur voor de scholengroep. We zien hier wel dat in deze casussen de 

basisschool deel uitmaakt van een scholencampus. Ouders hebben de voorkeur om binnen 

deze campus te blijven en impliciet dus ook binnen de scholengroep. Dit is echter paradoxaal 

met het feit dat de respondenten duidelijk aangeven ‘de scholengroep’ niet mee te nemen in 

hun beslissing. Vele ouders zijn zich niet bewust dat ze kiezen voor een secundaire school die 

zich binnen eenzelfde scholengroep bevindt als de basisschool.   

5.2 ACTOREN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

Wanneer we spreken over actoren in het keuzeproces, willen we weten welke rol ouders hier 

gaan spelen. Vanzelfsprekend zijn zij de centrale actor binnen dit onderzoek. We willen 

hierbij nagaan in hoeverre zij dit proces naar zich gaan toe-eigenen. Daarbij moet ook de 

invloed van het kind worden afgewogen. Broers en zussen kunnen ook geformuleerd worden 

als mogelijke actor. Ten slotte besteden we nog aandacht aan meer externen zoals de scholen, 

leraren en het CLB.   

Ouders en hun perspectief op scholen en onderwijs staan binnen dit onderzoek centraal. Uit 

de resultaten blijkt ook dat zij dit schoolkeuzeproces aan zichzelf gaan toekennen. Slechts 

drie ouders in dit onderzoek laten de keuze volledig over aan hun zoon of dochter. De 

meerderheid geeft dus de voorkeur aan inspraak of zelfs het volledige beslissingsrecht in dit 

proces.  
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Volgende respondent verduidelijkt dit met het feit dat ouders, volgens zijn visie, de 

verantwoordelijkheid dragen in dit proces. Zij dienen zich te informeren en scholen af te 

wegen.  

“Ja, ik vind dat het nog steeds een beetje de verantwoordelijkheid van de ouders is. Die toch het initiatief 

moeten nemen om zich te informeren… (…) Dus ja, ik denk dat de scholen wel actief informeren over de 

opendeurdagen. Maar dan vind ik wel dat het aan de ouders is om te zeggen van ‘we gaan naar daar en we 

gaan naar daar’.” 

(Parkschool, ouder 1) 

 

De visie ten opzichte van de rol van het kind is eerder verdeeld. Negen ouders beamen dat de 

keuze voornamelijk in samenspraak is gebeurd. Vooral wanneer het kind zelf geen expliciete 

voorkeur heeft, wordt de keuze in overleg bepaald. Ouders vragen zeker wel naar de mening 

van het kind. Deze is echter niet altijd concreet. Het kind gaat dan eerder aansluiten bij het 

voorstel van de ouders. Vandaar formuleren meerdere respondenten dat de keuze in 

samenspraak verlopen is.  

En in hoeverre was dat in samenspraak?  

“Wel, ik heb hem wel gevraagd of hij het leuk zou vinden om naar daar te gaan. Of hij liever toch naar een 

technische school zou willen. Maar hij kon daar ook niet echt een antwoord op geven. Hij wist het ook niet echt. 

Dus… En hij ziet het wel zitten om naar hier te komen. Dan hebben wij op die manier de keuze toch gemaakt. “ 

(Atheneum A, ouder 2) 

 

Slechts twee ouders oefenen een andere kijk uit op de rol van het kind. Zij vinden dat de 

ouders deze beslissing moeten stellen en dat het kind hierin geen verantwoordelijkheid dient 

te dragen. Wanneer de keuze later geen juiste beslissing blijkt te zijn, kan de 

aansprakelijkheid bij de ouders gezocht worden en niet bij het kind.  

Dat er zo aan kinderen wordt gevraagd ‘en wat wil jij dan studeren?’. Dan denk ik… Ik vind dat daar veel te 

veel zwaarte aan wordt gegeven. Ik vind dat zo… Wij hebben gewoon beslist voor onze kinderen welke richting 

dat zij gaan doen. Punt. Ik vind dat veel te vroeg om die kinderen daar al verantwoordelijkheid aan te geven. Ze 

zijn veel te jong om dat te dragen vind ik. Als ze dat dan niet fijn vinden of zo… Misschien overdrijf ik dat ook, 

met het idee van ja… Dan kunnen ze tegen de ouders een beetje kwaad zijn in plaats van dat je dat zelf hebt 

gekozen. Daarvoor ben je ouder hé. 

(Atheneum A, ouder 3) 
 

Drie ouders nemen een andere uiterste positie aan op het continuüm. Zij stellen dat het kind 

een groot aandeel dient te hebben in de uiteindelijke beslissing voor een secundaire school. 

Deze respondenten laten de keuzevrijheid dan volledig over aan hun zoon of dochter. De 

reden hiervoor is dat het moet aansluiten bij de belangstelling van het kind. Wanneer er geen 

inspraak voorzien wordt, kan dit een nefast resultaat opleveren in de toekomst.  

(…) En dan is het aan haar om te kiezen welke school ze wilt. 

“Het is voornamelijk in de belangstelling van mijn kinderen dat het moet liggen”. (…) omdat het mijn dochter 

zal zijn die de sfeer van de school zal kiezen. 

(De Rietschool, ouder 4) 

 
We hebben er veel over gepraat. Ik denk dat we er heel veel over gepraat hebben. Met zijn papa, ook met andere 

mensen. Ik denk dat, als je kind niets mag meezeggen, dat dat fout is. Ik denk dat je ze zo als een boemerang 

terug krijgt in uw gezicht later. 

(Basisschool A, ouder 3) 
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Leeftijdsgenoten en klasgenootjes worden een tiental keer aangehaald als actor in het 

schoolkeuzeproces. Hun rol is echter niet eenduidig. In enkele casussen spelen de 

leeftijdsgenootjes helemaal geen rol, zowel voor de ouders als voor het kind.  

Heeft M. daar naar gekeken? Om mee te gaan met zijn vriendjes of net niet?  

“Vreemd genoeg niet want eigenlijk wou hij eerst naar Atheneum A omdat de meeste jongens daar naartoe 

gingen. Maar eigenlijk was hij… En dat heeft mij dan wel gepakt. Omdat hij zei dat hij naar de Steinerschool 

wou, terwijl hij daar niemand kende. Dus zijn overtuiging was wel heel sterk. “ 

(Basisschool A, ouder 3) 

 

Drie ouders beamen dat de aanwezigheid van leeftijds- of klasgenootjes in de secundaire 

school een effectieve rol heeft gespeeld in de beslissing. De vraag hier is of er een relatie kan 

vastgesteld worden met de actieve rol van klasgenootjes en de aanwezigheid van een 

scholencampus.  

Ja, vooral… Hij zit op de basisschool en een grote groep van zijn klas, een zeer grote groep, gaat automatisch 

naar de middenschool. Ik denk dat het… Er is daar eigenlijk niet meer over gesproken. Het was evident. 

(Parkschool, ouder 5) 

 

De overige ouders, bevestigen dat er sprake was van de klasgenootjes tijdens het 

schoolkeuzeproces, maar zien deze niet als actieve actor. Eerder geformuleerde factoren zijn 

voor de meeste ouders belangrijker dan de keuze van leeftijdsgenootjes.  

 
Maar voor ons had dat zoiets van, dat staat buiten kijk. Het gaat er niet om dat we kiezen voor waar uw 

vriendinnen naar toe gaan.  Het gaat er om dat we kiezen voor veiligheid, voor dichtbij huis, voor goed 

onderwijs en als dat niet perse 7 kilometer verderop hoeft te zijn, dan gaan we dat kortbij houden op een veilige 

wijze. Zelfs met de fiets. 

(Basisschool A, ouder 1) 

 

In de interviews wordt ook gevraagd naar de rol van de basisschool. De helft van de ouders 

erkent deze als effectieve actor. De basisschool is natuurlijk een breed gegeven. Er kan een 

opdeling gemaakt worden tussen invloed door leraren, zorgcoördinatoren en het CLB.  

De rol van het CLB situeren de ouders binnen het onderwerp van studiekeuze en gaan dit 

vervolgens ook relateren aan de keuze voor een secundaire school.  

“Ja, het CLB. Waar vragen gesteld worden en dan hebben ze een hele maand gewerkt rond hun voorkeur. Dan 

kwam onder andere uit dat zij in die richting interesse had.” 

(De Rietschool, ouder 4) 

 

In de basisschool zijn er mogelijks opvattingen of ideeën aanwezig over het secundair 

onderwijs. Ouders of het kind vangen dit op en nemen dit mee in hun keuzeproces.  

 
Plus hier in de school wordt ook wel heel positief over De Boomgaard gepraat, omdat het natuurlijk de 

verderzetting is van methodeonderwijs. Zij had zoiets van: misschien is dat veel toffer en leuker en ik moet naar 

een stom atheneum. 

(Basisschool A, ouder 1) 

 

In één casus wordt de dochter ingeschreven in de basisschool, met oog op continuïteit en de 

overgang naar de secundaire school op dezelfde scholencampus.  

“Eigenlijk hebben we haar hier in de basisschool ingeschreven, niet omdat we niet meer tevreden waren van het 

dorpsschooltje, wel omdat we inderdaad die overgang wilden vergemakkelijken. En daarom hebben we haar in 
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het vierde naar hier gedaan. Misschien een beetje vroeg maar ja… Waarom niet het vijfde of het zesde? Maar ik 

dacht, ‘kom, we hebben de keuze gemaakt’ en dan kan ze daar volledig alles leren kennen.” (Basisschool en 

secundaire school op eenzelfde campus) 

(Parkschool, ouder 1) 

 

Oudere broers/zussen kunnen ook impliciet het schoolkeuzeproces sturen. Zij dragen bij tot 

de evidentie dat hun jongere broer of zus ook naar dezelfde secundaire school zal gaan. Dit is 

het geval voor vier ouders in dit onderzoek. Slechts één ouder geeft aan dat de keuze van haar 

oudere kinderen geen rol speelt voor de huidige beslissing. Goede ervaringen met een 

secundaire school door oudere kinderen, zijn voor vele ouders een stimulans om jongere 

broers of zussen daar ook in te schrijven.  

Maar eigenlijk is die keuze wel redelijk vlot verlopen. Wij hadden al goede ervaringen met die school door mijn 

oudere dochters. Daarom was het wel wat vanzelfsprekend ook. 

(Parkschool, interview 3) 

 

De rol van de secundaire school als actor in het schoolkeuzeproces blijkt eerder 

verwaarloosbaar. Invloed vanuit de media of de hulpverlening als actor wordt ook slechts 

eenmalig aangehaald.  

 

Zoals verwacht zijn de ouders hier de belangrijkste actor, maar gaan ze dit proces ook sterk 

naar zich toe-eigenen. Zij lijken de finale beslissing voor een secundaire school te stellen. 

Mogelijks gebeurt dit in samenspraak met het kind of volgt het kind eerder de mening van de 

ouders. In hoeverre deze beslissing in samenspraak verloopt, is niet duidelijk vast te stellen. 

Ouders hebben verschillende meningen in hoeverre het kind hier inspraak dient te hebben. 

Wanneer oudere broers of zussen aanwezig zijn in het gezin, zal dit ook het 

schoolkeuzeproces vormgeven. Zij spelen een rol in de mate waarin de ouders nog actief 

informatie gaan verwerven. In de meeste casussen volgen jongere kinderen hun oudere broer 

of zus naar eenzelfde secundaire school. We merken dit ook op voor de leeftijdsgenootjes. 

Respondenten geven aan dat in de secundaire school ook leeftijds- of klasgenootjes aanwezig 

zijn. Toch benadrukken zij dat er met deze actoren geen expliciete rekening wordt gehouden 

in het keuzeproces.  

5.3 BRONNEN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

Informatie verkregen via vrienden, familie en kennissen blijkt de belangrijkste 

informatiebron van de ouders. Hun mening is van belang voor zo’n meer dan driekwart van 

onze respondenten. Dit betekent niet dat voor dit merendeel de mening van anderen effectief 

invloed heeft uitgeoefend op de keuze. Zij halen aan dat er werd geluisterd en gevraagd naar 

meningen van anderen over bepaalde secundaire scholen. Voor meerdere respondenten blijkt 

de informatie die zij verkregen van andere ouders en hun ervaringen, een rol te spelen in de 

keuze. Voornamelijk gaat het de voorkeur voor de ouders gaan bevestigen. Zelden wordt een 

voorkeur voor een secundaire school aangepast omwille van de negatieve reacties.  

“Ik heb mij eigenlijk echt ook gebaseerd op vele vrienden die hier hun kinderen hebben. Daar heb ik toch wel 

eerst geïnformeerd voor dat we de keuze gemaakt hebben. ‘Hoe is het daar?’, ‘zitten jullie oudere kinderen daar 

ook?’, ‘hoe is het met de kwaliteit van de school?’, ‘ligt deze nog steeds zo hoog als vroeger?’. Dat was voor 

mij doorslaggevend. Dan ga ik er ook van uit dat dat wel allemaal goed zal zijn. “ 

(Parkschool, ouder 1) 
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Opendeurdagen nemen de tweede plaats in als meest relevante informatiebron. Slechts twee 

ouders hebben in dit onderzoek geen opendeurdagen bezocht. Voor vele respondenten heeft 

de opendeurdag een rol gespeeld in de keuze voor een secundaire school. We maken hier het 

onderscheid tussen een positieve of negatieve invloed. Slechts in twee casussen zorgt de 

opendeurdag voor een negatieve invloed. Overige ouders zijn positief over de bezochte 

scholen en nemen dit mee in hun beoordeling.  

Een negatieve ervaring met de opendeurdag kan veroorzaakt worden door een tekort aan 

persoonlijk contact. Wanneer ouders niet persoonlijk ontvangen worden of niet weten wat 

daar van hen verwacht wordt, krijgen ze een slechte indruk. Wat dan wel gewaardeerd wordt 

is de aanwezigheid van leerlingen tijdens de opendeurdag en het tentoonstellen van hun werk.  

“We kwamen toe in Atheneum B. en werden direct aangesproken, ontvangen. We kregen een rondleiding terwijl 

dat we in het Atheneum A… En dat kan misschien zijn dat ze op dat moment juist minder oplettend waren, maar 

we kwamen daar toe en we stonden daar rond te kijken en er kwam niemand naar ons. We moesten daar onze 

plan trekken. “ 

(…) 

“Dat geeft een heel slechte indruk. Dan zagen we daar een beetje verderop in de gang dat een groep ouders, 

onder begeleiding, een rondleiding begon. Dan hebben we ons daarbij aangesloten. Als je je dan aansluit dan 

verwacht je dat die begeleider u ook welkom heet. Maar geen woord. Wij hebben daar aangesloten zoals bij een 

troep Japanse toeristen. Dat kwam toch heel slecht over. Plus, in de Wispelberg zag je dat aan de kinderen 

gevraagd geweest is om die opendeurdag bij te wonen en voor te stellen. Dan wordt er uitgepakt met de 

laboklas, met proefjes en dergelijke. Als je dan ziet dat die kinderen daar enthousiast staan, dan heb je daar 

veel vertrouwen in. Het boezemt veel vertrouwen in. “ 

(Basisschool A, ouder 2) 

 

Gesprekken met de leraren tijdens deze opendeurdagen achten ouders ook belangrijk. Hoe ze 

hun aanpak en visie op onderwijs gaan overbrengen naar de ouders, lijkt een sterke invloed 

uit te oefenen.  

We hebben ook met leerkrachten op die opendeurdagen gesproken. De manier waarop die over hun vak 

spraken… Ze waren geënthousiasmeerd, gemotiveerd en we waren dan eigenlijk samen met de kinderen enorm 

verkocht voor de aanpak van het atheneum eigenlijk. 

(Parkschool, ouder 5) 

 
Of op de opendeurdag, de manier waarop dat ze het verklaren, de school gaan promoten dan heb je daar een 

goed gevoel bij of niet hé. Kijk, nu zondag is het opendeurdag. Dan gaan we  nog eens goed gaan kijken. Hoe 

dat de sfeer daar een beetje zit en dan gaan we hem waarschijnlijk uiteindelijk inschrijven hé. 

(Atheneum A, ouder 1) 

 

Websites, folders en brochures zien een grote groep respondenten ook als effectieve 

informatiebron, waaronder voornamelijk de websites van de scholen geraadpleegd worden. 

De ouders hadden voornamelijk praktische motieven hiertoe, bijvoorbeeld voor de data van 

de opendeurdagen of om het aanbod aan studierichtingen te weten te komen.  

Ja, ik heb gisteren ook nog eens gekeken op internet. Met dat ze er over bezig waren over de school 

‘Andrieslaan’ ben ik dat meteen gaan opzoeken. Het moet nu net lukken dat het morgen opendeurdag is. Voor 

hetzelfde geld zag ik het pas volgende week en had ik het niet geweten. Ik ben meteen beginnen kijken qua 

richtingen, bereikbaarheid en die dingen. Ook zelfs wat er nog meer was, voor eventueel mijn dochter later. 

(De Rietschool, ouder 1) 

 

Enkele respondenten staan minder positief tegenover deze brochures. Ze zien het eerder als 

marketing en een strijd tussen de secundaire scholen in de buurt. Ze gaan deze dan ook 
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bewust niet raadplegen. Voor hen vormen deze folders geen meerwaarde in het 

schoolkeuzeproces.  

“Ja, er worden absoluut veel brieven gestuurd naar twaalfjarigen. Dat is echt wel een concurrentiestrijd.” 

Vindt u dat dan eerder negatief? Of hoe staat u daartegenover?  

“Ja, op zich is dat misschien een beetje dubieus. Dat die allemaal die marketing moeten doen. We moeten aan 

de context denken, maar als dat nu ideaal is, dat weet ik niet. “ 

Voor u was het misschien dan niet echt nodig in die zin? 

“Neen, neen. Maar goed, natuurlijk voor mensen die twijfelen is het niet slecht dat ze naar een aantal scholen 

kunnen gaan.  

(Parkschool, ouder 4) 

 

Ik moet eerlijk toegeven, alle brieven waar ik dit jaar R. B. op zag staan en een hoofding van een school, heb ik 

nooit opengedaan en onmiddellijk in de papiermand gegooid. 

(Parkschool, ouder 5) 

 

Twee overige bronnen die worden aangehaald door de ouders blijken de schoolbezoeken die 

worden georganiseerd in meerdere basisscholen voor het zesde leerjaar en de leraren in het 

basisonderwijs. De schoolbezoeken worden steeds positief geëvalueerd door de 

respondenten, maar hebben slechts in twee casussen een effectieve invloed uitgeoefend op de 

schoolkeuze.  

Ja, toch wel. Uiteindelijk hebben ze nu heel veel scholen ook bezocht. Alle mogelijke richtingen. Dus ik vond dat 

eigenlijk ook wel goed, dat ze de kans kregen om daar kennis mee te maken ook. En ik heb hem daar ook wel 

over gevraagd ‘wat wil je nu eigenlijk zelf?’ maar…. Op die leeftijd is dat moeilijk hé. Ze vinden alles leuk. 

(Atheneum A, ouder 2) 

 

De helft van de ouders geeft aan dat er gepolst werd bij de klasleerkracht omtrent de keuze 

voor een secundaire school. Vaak gaat dit gepaard met de keuze voor een bepaalde 

studierichting en de capaciteiten van het kind. De aanwezigheid van de leerkracht als bron 

van informatie wordt steeds positief bevonden door de ouders.  

“Eigenlijk het einde van vorig schooljaar, hadden we aan Meester Filip, de klastitularis toen, gevraagd of dat 

dat iets was voor haar. Op die informatie hebben we toen verder gezocht en hebben we dan twee scholen 

gevonden.” 

(De Rietschool, interview 4) 

 

Concluderend zijn de meningen van familie, kennissen en vrienden de belangrijkste 

informatiebron voor ouders. Zij gaan actief luisteren naar ervaringen van andere ouders. 

Meestal bevestigt deze informatie de eerdere verwachtingen van de ouders. Wanneer toch 

negatieve opinies opgevangen worden, gaan ouders hun voorkeur voor een secundaire school 

gaan bijsturen. Opendeurdagen vormen een tweede belangrijke bron.  Deze worden 

voornamelijk positief bevonden in dit onderzoek. Ouders trekken echter ook vaak naar de 

opendeurdag met doel tot inschrijven. Daardoor kunnen we veronderstellen dat de keuze 

reeds werd gesteld voordat men naar de opendeurdag gaat. Websites worden actief 

geraadpleegd door de ouders. Voornamelijk vanuit praktische beweegredenen zoals data van 

de opendeurdagen. Folders en brochures die in de bus ontvangen worden, zijn voor de 

respondenten niet waardevol.  
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5.4 TIMING VAN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

Om een laatste onderzoeksvraag te beantwoorden, dienen we stil te staan bij de timing van 

het schoolkeuzeproces.  

Omtrent het begin van het schoolkeuzeproces lijkt merendeel van de respondenten het 

vijfde leerjaar als beginperiode aan te geven. Slechts twee ouders geven aan dat zij in het 

zesde leerjaar hiermee van start gingen. Respondenten vinden dat dit eerder spontaan ontstaat 

en vinden geen bepaalde reden voor deze periode. Ze willen graag hun tijd ervoor nemen en 

verschillende mogelijkheden afwegen. Enkele ouders voelen een druk door het risico dat de 

capaciteit van scholen snel bereikt wordt. Zij willen hier op inspelen en denken daarom in het 

vijfde leerjaar reeds na over hun beslissing.  

Je moet er vroeg bijzijn hé. Met al die verhalen over kamperen enzovoort. Als je er de goede school uitkiest, dan 

zijn er risico’s aan verbonden dat er geen plaats meer is. Dus die mogelijkheid wil je toch openlaten dat je geen 

speelbal bent van wettelijke verplichtingen en zo. 

(Basisschool A, ouder 2) 

 

Wanneer de ouders reeds goede ervaringen hebben met een oudere zoon of dochter in een 

welbepaalde school, lijkt de aanvang van het keuzeproces voor het jongere kind minder 

bepaald. Zij ondervinden dat deze keuze reeds impliciet wordt gemaakt na de eerste goede 

ervaringen. 

Ja. Wanneer heeft u die keuze nu ongeveer gemaakt? 

“Goh, onze oudsten zit daar al dus… Eigenlijk is die keuze al gemaakt vooraf. En het is ook niet dat we voor 

hem een andere school wilden.”  

(Atheneum A, ouder 3) 

 

Voor de timing van de effectieve inschrijving worden verschillende momenten aangehaald. 

Mogelijks wordt er rekening gehouden met het voorrangsbeleid voor broers of zussen.  

Broers of zussen vallen namelijk onder de voorrangsgroepen in het Vlaams onderwijs 

(Vlaamse Overheid, 2006). Dit betekent dat kinderen met een oudere broer of zus in de 

secundaire school zich vroeger kunnen inschrijven dan anderen.  De helft van de 

respondenten hebben ervoor gekozen om in te schrijven tijdens de opendeurdag of een 

infomoment. De overige inschrijvingen verlopen telefonisch of via een individuele afspraak.  

En de definitieve beslissing, wanneer zal die dan vallen? 

“27 juni. Dan zullen wij weten als we ter plaatse zijn. En het zal ook afhankelijk zijn als er daar plaats is, want 

er is ook een opendeurdag geweest in mei, die wij helaas niet kunnen doen hebben.  

(De Rietschool, ouder 4) 

 

Samenvattend kunnen we het begin van het schoolkeuzeproces voornamelijk situeren tijdens 

het vijfde leerjaar. Enkel wanneer het gezin reeds een ouder kind heeft in het secundair 

onderwijs, en de jongere broer of zus volgt, gebeurt deze beslissing eerder impliciet en 

kunnen we de aanvang minder duiden. Ouders situeren de definitieve beslissing samen met 

de inschrijving. Hier kunnen we twee grote groepen vaststellen. Men gaat ofwel zich 

inschrijven tijdens de opendeurdag of infoavond of er wordt rekening gehouden met het 

voorrangsbeleid voor broers of zussen in het secundair onderwijs.  
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5.5 SOCIALE ACHTERGROND VAN OUDERS 

Een derde onderzoeksvraag wil nagaan of er verschillen vast te stellen zijn in de opvattingen 

over scholen naargelang de sociale achtergrond van ouders. Op deze vraag kan echter geen 

consistent en eenduidig antwoord geformuleerd worden.  

Nadat de data verticaal en horizontaal geanalyseerd wordt, kan geen verschillen 

waargenomen worden op vlak van sociale achtergrond van ouders. Wanneer we deze 

achtergrond in rekening brengen tijdens de analyse, zijn er geen andere motieven voor het 

schoolkeuzeproces op te merken. Er kan dus geen samenhang vastgesteld worden met de 

sociale achtergrond van de ouders en hun schoolkeuzemotieven. Mogelijks speelt het 

onevenredige aantal hoog- en laag opgeleide ouders in dit onderzoek hierbij een rol. 
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6. DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
 

Het doel van deze masterproef is het verkrijgen van inzicht in het schoolkeuzeproces van 

ouders. Hiervoor gaan we in deze discussie en conclusie de resultaten gaan interpreteren en 

terugkoppelen naar de literatuur. De volgende onderzoeksvraag staat centraal in dit 

onderzoek: “ Hoe wordt het proces van schoolkeuze door de ouders vormgegeven?” 

Tijdens de interpretatie en terugkoppeling van de resultaten wordt met deze hoofdvraag en de 

eerder geformuleerde deelvragen rekening gehouden. Wij trachten verklaringen te formuleren 

voor de bekomen onderzoeksresultaten. Vervolgens gaan we dieper in op de implicaties van 

deze resultaten voor de praktijk. Ten slotte worden mogelijke beperkingen van het onderzoek 

verduidelijkt en geven we aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

6.1 INTERPRETATIE EN TERUGKOPPELING VAN DE RESULTATEN  

 

FACTOREN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

Ouders lijken veel belang te hechten aan de sfeer of het opvoedingsklimaat van de school. Ze 

gaan deze begrippen verduidelijken met thema’s als de communicatie naar de ouders toe, de 

discipline in de school, de ingesteldheid van de directie, het enthousiasme van de 

leerkrachten en het creëren van een persoonlijke sfeer. In Creten et al. (2000) wordt deze 

sfeer reeds door de leerlingen aangehaald tijdens het keuzeproces. Het opvoedingsklimaat 

scoort in dat onderzoek ook hoog bij ouders die kiezen voor een lagere school. Het is echter 

nieuw dat ook voor het secundair onderwijs ouders deze sfeer belangrijk achten. Terwijl in 

onderzoek van Creten et al. (2000) de cognitieve vorming en de sociale vaardigheden het 

vaakst aan bod komen bij de ouders, zien we hier een andere focus. Ouders gaan in de eerste 

plaats de open sfeer en het opvoedingsklimaat afwegen in het keuzeproces.  

Zoals ook in de literatuur wordt aangegeven, gaan ouders hun kwaliteitsoordeel over de 

school gaan relateren aan het onderwijsnet waartoe de school behoort (Creten et al.,2000). In 

dit onderzoek maken de ouders een eerder negatieve keuze. Dit houdt in dat ze gaan kiezen 

tegen een onderwijsnet, meer bepaald tegen het katholiek onderwijs. Daarbij geven de 

respondenten niet altijd de expliciete voorkeur aan het gemeenschapsonderwijs. Vaak wordt 

het officieel onderwijs of stedelijk onderwijs ook positief bevonden. Ze willen echter geen 

secundaire school uit het katholiek onderwijs voor hun zoon of dochter. Vandaar dat we hier 

kunnen spreken van een negatieve keuze.  

De ideologie of de levensvisie blijkt voor vele respondenten ook een rol te spelen in het 

keuzeproces. Ouders erkennen dat ideologische overtuigingen worden meegenomen in de 

voorkeur voor een secundaire school (Bulman, 2004; Creten & Douterlungne, 2001). Als we 

de interpretatie van de resultaten rond het onderwijsnet hier naast leggen, merken we een 

paradox op. Ideologie blijkt belangrijk te zijn, in de keuze tegen het katholiek onderwijs. 

Wanneer resterende onderwijsnetten vergeleken worden, blijkt de levensvisie van de 

respondenten minder een rol te spelen. Dit lijkt ons toch eerder een paradoxale vaststelling. 
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Ouders lijken dus vanuit een negatieve ingesteldheid ten aanzien van het katholiek onderwijs 

te kiezen voor het gemeenschapsonderwijs. Zij motiveren deze keuze door te verwijzen naar 

hun levensvisie en perspectief op opvoeding.  Deze zou in strijd zijn met de waarden uit het 

katholiek onderwijs. Wanneer scholen uit het gemeenschapsonderwijs of officieel onderwijs 

worden afgewogen, lijkt deze sterke overtuiging te verdwijnen. In de afweging van de 

kwaliteit van het onderwijs tussen het gemeenschapsonderwijs of het officieel onderwijs, 

gaan ouders hun ideologie niet meer als bepalende factor beschouwen.  

Uit de resultaten blijkt ook dat de respondenten geen aandacht besteden aan de scholengroep 

waarin de huidige school of de secundaire school zich bevindt. In de literatuur zijn geen 

eenduidige resultaten terug te vinden over de invloed van de scholengroep. In dit onderzoek 

kunnen we echter stellen dat dit geen relevante factor is in het schoolkeuzeproces. De 

respondenten verduidelijken dat zij geen aandacht besteden aan de scholengroep van de 

lagere of secundaire school. Vaak hebben zij ook geen duidelijk beeld wat deze scholengroep 

inhoudt en waar ze deze kunnen situeren in de onderwijscontext.  

Opnieuw tegenstrijdig is echter de bevinding dat een grote groep van de respondenten 

uiteindelijk heeft gekozen voor een secundaire school die binnen ‘Panta Rhei’ valt. Het feit 

dat zij dus wel binnen dezelfde scholengroep blijven is voor hen eerder toevallig. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is de scholencampus. Twee van de vier scholen in dit 

onderzoek maken deel uit van een scholencampus. Wanneer de lagere school zich op een 

locatie bevindt waar ook de middenschool of het atheneum zich situeren, geven ouders de 

voorkeur aan continuïteit in deze campus. Zij lichten toe geen rekening gehouden te hebben 

met de scholengroep, maar hechten wel belang aan de vertrouwdheid met de omgeving en de 

campus. Voor velen is de overgang naar de middenschool naast de lagere school een 

vanzelfsprekendheid. De keuze voor ‘Panta Rhei’ gebeurt dus niet bewust, maar eerder 

impliciet.  

De literatuurstudie toont aan dat bereikbaarheid reeds in de geschiedenis zijn invloed kent 

voor de keuze van een school. (Burgess & Briggs, 2010; Magiels – Corsus & De Corte,1985; 

Engelen & Gryp, 1995; Creten & Douterlugne, 2001). De indicator ‘bereikbaarheid van de 

school’ resulteert steeds in een hoge score. We kunnen dit ook in dit onderzoek gaan 

bevestigen. Engelen & Gryp (1995) stelt de bedenking of de voorkeur wordt gegeven aan een 

school die volledig aansluit bij het eigen opvoedingsideaal of nu net het praktische, 

bijvoorbeeld de bereikbaarheid, de bovenhand krijgt. Het is een spanningsveld dat wij niet 

hebben waargenomen bij de respondenten. Ouders kunnen hier steeds een secundaire school 

kiezen die bij beide aspecten aansluit. We veronderstellen dat hedendaagse ontwikkelingen in 

het openbaar vervoer hier een rol kan spelen. Daarnaast moeten we ook de specifieke context, 

Stad Gent, in acht nemen. Het openbaar vervoer is in deze omgeving sterk ontwikkeld. 

Mogelijks is dit een reden waarom ouders geen spanningsveld tussen bereikbaarheid en 

andere factoren ervaren hebben. 

Zoals Creten et al., (2000) eerder vaststelt, hechten ouders belang aan de schoolcompositie. 

We zien dit in dit onderzoek opnieuw aan bod komen. We mogen hier echter niet 

veronderstellen dat ouders de voorkeur geven aan een leerlingenpubliek die volledig aansluit 

bij de eigen sociale achtergrond. Waar men wel naar streeft, is een secundaire school met een 
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evenredige verhouding in de sociale achtergrond en etniciteit van de populatie in de school. 

Dit is een nieuw gegeven in deze onderzoekscontext. Binnen het onderwerp schoolkeuze is 

het tot nu toe onbekend dat ouders belang hechten aan een secundaire school die een 

weerspiegeling is met de huidige samenleving. Creten et al., (2000) beschrijft dat er in 

sommige regio’s een toestroom is van bepaalde sociale klassen naar bepaalde secundaire 

scholen. Boone (2013) bevestigt dit. Hij geeft aan dat ouders zoeken naar een 

overeenstemming tussen de school en thuis. Dit betekent dat ook op het gebied van het  

leerlingenpubliek ouders zoeken naar gelijkaardige kenmerken. Daarnaast verwacht Boone 

(2013) negatieve schoolkeuzemotieven vast te stellen  rond de ‘kleur’ of de etnische 

samenstelling van scholen. We zien hier een verschuiving van aandacht voor de 

leerlingenpopulatie in een meer positieve zin. De respondenten gaan niet kiezen voor een 

secundaire school die enkel aansluit bij hun sociale achtergrond. Er wordt hier bewust 

gekozen voor multiculturaliteit in het secundair onderwijs.  

Kwaliteit van het onderwijs in de secundaire school is een laatste factor die door de 

meerderheid van de respondenten als waardevol wordt beschouwd. Dit sluit aan bij eerdere 

bevindingen van Creten & Douterlungne (2001) die concluderen dat kwaliteit van het 

onderwijs het meest doorslaggevende is bij schoolkeuze.  Kwaliteit is echter een brede term 

binnen dit onderwerp. Magiels – Corsus & De Corte, (1985) bevestigen dit. Kwaliteit is een 

samenspel van tal van elementen. We merken op dat de ouders hun interpretatie over 

kwaliteitsvol onderwijs erg uiteenlopend is. Magiels – Corsus & De Corte, (1985) geven 

hierbij ook aan dat de evaluaties van de leerling belangrijk zijn voor de ouders. Deze stelling 

wordt echter niet bevestigd binnen dit onderzoek. Evaluatie wordt niet aangehaald als 

component onder ‘kwaliteitsvol onderwijs’. Het is net de opvolging van de individuele 

leerling die als grootste aspect geldt onder deze noemer. Voor ouders lijkt nu net de 

begeleiding voor of na de evaluatie relevanter dan de evaluatiemethode of vorm. 

ACTOREN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

Aansluitend bij de bevindingen van Creten et al. (2000) zijn ouders en kinderen het meestal 

eens met elkaar over de keuze van een secundaire school. Ouders gaan dit schoolkeuzeproces 

sterk naar zich toe-eigenen maar hechten ook belang aan interactie met het kind. In dit 

onderzoek komt het zelden voor dat het beslissingsrecht volledig aan de ouders of aan het 

kind wordt toegekend. Onderzoek van Engelen & Gryp (1995) sluit ook aan bij onze 

resultaten. Daar zou meer dan 60% belang hechten aan de mening van de zoon of dochter in 

de keuze voor een secundaire school. Engelen en Gryp (1995) stellen echter wel de 

bedenking dat de mening van het kind mogelijks geïntrojecteerd wordt met de visie van de 

ouders. Deze beïnvloeding hebben wij niet onderzocht maar kan wel een mogelijke 

verklaring vormen voor de interactie tussen de ouders en kinderen. Wat wel blijkt uit deze 

studie is het feit dat weinig respondenten echt hindernissen ervaren in het keuzeproces. 

Bijvoorbeeld onenigheid met het kind over een welbepaalde voorkeur komt zelden in dit 

onderzoek aan bod. In de meeste casussen bevinden ouder en kind zich op eenzelfde 

golflengte, wat het keuzeproces enkel bevordert. Indien er toch enkele verschillen in 

opvattingen kunnen waargenomen worden, wordt hierover voldoende gecommuniceerd zodat 

iedere partij tevreden is met de uiteindelijke keuze.  
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Zoals Engelen & Gryp (1995) aantonen, zijn leerkrachten betekenisvolle personen in het 

leven van het kind. De onderzoekers stellen dat het kind mogelijks waarden, normen en 

opvattingen van deze significante personen gaat overnemen. In deze studie wordt het 

schoolkeuzeproces geanalyseerd uit het perspectief van de ouders. Wat wij wel vaststellen, is 

dat wanneer ouders leerkrachten raadplegen als bron van informatie, dit steeds positief 

geëvalueerd wordt. Wanneer de ouders beroep doen op de leerkrachten binnen het 

keuzeproces, wordt deze informatie steeds in rekening gebracht en gewaardeerd. Misschien 

kunnen we dus stellen dat de leerkracht niet enkel een waardevolle actor is in het keuzeproces 

van het kind, maar ook in de betekenisverlening van de ouder.  

Centra voor leerlingenbegeleiding dienen volgens het onderzoek van Creten et al., (2000) een 

actieve houding aan te nemen in het bieden van informatie over de beschikbare scholen en 

hun aanbod. Deze onderzoekers formuleren de aanbeveling dat CLB’s in deze context 

speciale aandacht dienen te hebben voor laaggeschoolde ouders, die vaak over beperkte 

informatie beschikken en minder toegang hebben tot het volledige onderwijssysteem (Creten 

et al., 2000). In deze studie worden de CLB’s niet benoemd als relevante actor door de 

ouders. Het is opvallend dat de rol van de Centra zo beperkt blijkt te zijn, terwijl Creten et al., 

(2000) de cruciale taak van de Centra meermaals heeft benadrukt. Resultaten van Creten et al. 

(2000) zijn eerder tegenstrijdig met het onderzoek van Engelen & Gryp (1995) die stellen dat 

ouders zich niet sterk lijken te baseren op de informatie die het CLB rond schoolkeuze 

aanbiedt. Onze resultaten liggen eerder in lijn met dit laatste onderzoek.  

Wanneer we kijken naar de bronnen die door de ouders geraadpleegd worden tijdens het 

proces, merken we op dat ze vooral beroep doen op subjectieve informatie. Ze gaan 

gesprekken aanknopen met familie, vrienden en kennissen omtrent dit onderwerp. Ouders 

vinden het belangrijk anderen in hun omgeving te horen naar ervaringen met secundaire 

scholen. Het feit dat de respondenten in dit onderzoek andere ouders gaan raadplegen, is geen 

nieuw gegeven (Creten et. al., 2000). Hetzelfde geldt voor de opendeurdagen. In de literatuur 

is eveneens bekend dat deze functioneren als bron in het schoolkeuzeproces (Creten et. al., 

2000). We moeten hier wel vaststellen dat vele ouders niet de intentie hebben om actief 

informatie te winnen tijdens de opendeurdag, maar dit wel ervaren als een mogelijkheid tot 

inschrijving. Dit betekent dat ouders mogelijks al een beslissing hebben gemaakt voordat de 

opendeurdag bezocht wordt. Dit sluit aan bij het onderzoek van Creten et al. (2000) waarin 

blijkt dat opendeurdagen eerder een bevestiging vormen van de gemaakte of geplande keuze. 

We zien deze stelling hier opnieuw bevestigd. Misschien dient daardoor de invulling en de 

doelstelling van opendeurdagen voor scholen herbekeken te worden. Ten slotte is het 

opmerkelijk dat ouders sneller en vaker websites van de secundaire scholen gaan raadplegen. 

Brochures en folders lijken geen waarde meer te hebben voor ouders en leerlingen. De 

eenvoudigheid en de toegankelijkheid van websites kan hier een rol spelen. Meestal worden 

deze benut om informatie te verkrijgen rond bijvoorbeeld data van inschrijvingen of het 

studieaanbod. Toch is het mogelijk dat ouders, op basis van deze site, ook een beeld gaan 

vormen over de school.  
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SOCIALE ACHTERGROND VAN DE OUDERS 

De literatuur geeft reeds aan dat er een relatie bestaat tussen de sociale achtergrond van de 

ouders en hun schoolkeuzemotieven (Boone, 2013; Boone & Van Houtte, 2010). Zowel voor 

positieve als negatieve motieven voor het kiezen van een secundaire school, zijn verschillen 

op te merken naargelang de sociale achtergrond van de ouders (Boone, 2013). Wij hebben 

deze vaststellingen ook meegenomen in ons onderzoek en de onderzoeksvragen. Er wordt 

echter geen eenduidig resultaat vastgesteld. Lager opgeleide respondenten in dit onderzoek 

formuleren geen opmerkelijke verschillen op vlak van schoolkeuzemotieven. We kunnen hier 

dus geen specifieke resultaten vaststellen op basis van de sociale achtergrond van de ouders.  

TIMING VAN DE SCHOOLKEUZE 

Een laatste onderzoeksvraag in deze studie gaat over het keuzemoment of de timing van de 

definitieve schoolkeuze. De literatuur geeft aan dat ouders in het derde trimester zicht hebben 

op welke secundaire school ze zullen kiezen of reeds gekozen hebben (Engelen & Gryp, 

1995; Creten et.al. 2000). Slechts een kleine groep zou voordien, in het vijfde of begin zesde 

leerjaar, een definitieve keuze maken. Een groot deel van onze respondenten kiest ervoor om 

hun zoon of dochter in te schrijven tijdens de opendeur- of infodagen. Hierdoor kan de 

stelling van Engelen & Gryp (1995) en Creten et al. (2000) worden bevestigd.  

Opvallend is het feit, dat wanneer het gezin reeds een zoon of dochter heeft in het secundair 

onderwijs, deze beslissing eerder impliciet gebeurt. Dit omdat men, na goede ervaringen met 

het oudste kind, het vanzelfsprekend acht dat jongere kinderen naar dezelfde secundaire 

school zullen trekken. De timing van de definitieve beslissing is dan minder duidelijk. Voor 

het inschrijven van het jongere kind dient men dan rekening te houden met het 

voorrangsbeleid voor broers of zussen (Vlaamse overheid, 2006). Daardoor worden deze 

kinderen mogelijks vroeger ingeschreven dan andere leeftijdsgenoten.  

We sluiten deze discussie af met een laatste interessant gegeven, namelijk dat ouders in dit 

onderzoek het begin van hun schoolkeuzeproces situeren in het vijfde leerjaar. Hierover 

werden eerder nog geen uitspraken gedaan. Toch is er in dit onderzoek een eenduidig 

resultaat dat in de loop van het vijfde leerjaar ouders beginnen nadenken over het secundair 

onderwijs. Dit kan een relevante bevinding zijn voor de aanbevelingen naar de praktijk.  

6.2 IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK 

Na deze discussie kunnen we enkele aanbevelingen formuleren naar de scholengroep ‘Panta 

Rhei’ en het beleid van Vlaamse scholen.  

Ten eerste willen we de aandacht vestigen op de negatieve keuze die ouders stellen. De 

respondenten kiezen duidelijk tegen het katholiek onderwijs, waarbij ze vervolgens bij het 

gemeenschapsonderwijs terecht komen. Ouders kiezen dus niet bewust voor het 

gemeenschapsonderwijs. In de keuze tegen het katholiek onderwijs komen sommigen ook 

terecht bij het stedelijk onderwijs. Dit denkpatroon zou moeten gewijzigd worden. Het doel 

hierbij is dat er een verschuiving komt naar een positieve keuze voor het 

gemeenschapsonderwijs. Nu bekijken ouders de onderwijsnetten vanuit het perspectief wat 



45 
 

niet bij hun ideologie past. Het katholiek onderwijs draagt een visie dat niet aansluit bij hun 

opvoedingsidealen. Op de ideologie van het gemeenschapsonderwijs hebben velen een 

minder duidelijk zicht. Wanneer deze beter tot uiting zou komen en verduidelijkt wordt naar 

de ouders, kunnen zij meteen een positieve keuze stellen. In dat geval worden gelijkenissen 

opgevangen met de eigen opvoedingsidealen en kan er gekozen worden voor deze 

eensgezindheid.  

Ondanks dat vele respondenten hebben gekozen voor een secundaire school binnen de 

scholengroep, speelt ‘Panta Rhei’ geen rol in de schoolkeuzemotieven van de ouders. Zij 

geven ook aan dat het moeilijk is deze actor te situeren in de onderwijscontext. Er treedt 

onduidelijkheid op met termen zoals het onderwijsnet en de scholencampus. Er kan dus 

ingespeeld worden op de profilering van de scholengroep binnen het 

gemeenschapsonderwijs. Deze verduidelijking kan expliciet gericht zijn op het publiek van 

ouders en leerlingen. Op deze manier kan de scholengroep meegenomen worden wanneer 

ouders kiezen voor het gemeenschapsonderwijs en/of de scholencampus. Nu gebeurt de 

keuze voor ‘Panta Rhei’ voornamelijk impliciet. Wanneer ouders beter zicht hebben op deze 

actor, kan dit ook overwogen worden bij het beoordelen van de kwaliteit van de school.  

Een derde suggestie heeft te maken met de timing van het schoolkeuzeproces. Uit dit 

onderzoek blijkt dat ouders reeds in het vijfde leerjaar hierover in interactie treden. Zij nemen 

graag voldoende tijd voor dit proces en gaan dus een jaar eerder secundaire scholen gaan 

overwegen. Dit is relevant voor het beleid van de school die ouders wil begeleiden bij dit 

proces. Dit betekent dat niet enkel leerkrachten van het zesde leerjaar maar ook van het vijfde 

leerjaar zich bewust moeten zijn van deze keuze. Zij kunnen inspelen op vragen en twijfels 

van de ouders of leerlingen. Hieraan gerelateerd is het belangrijk op te merken dat vele 

ouders de opendeurdag benutten als moment van inschrijving. Dit kan betekenen dat de 

beslissing dus vόόr dit moment wordt gemaakt. Dan dient de doelstelling van opendeurdagen 

voor de scholengroep en Vlaamse scholen in het algemeen, herbekeken te worden. Is de 

intentie hier om ouders kennis te laten maken met de secundaire school, hun aanbod en de 

kwaliteiten? Of is een opendeurdag geen bron van informatie maar eerder een finaliteit 

tijdens het keuzeproces?  

Naast opendeurdagen bekijken vele ouders ook de websites van de scholen. Brochures en 

folders daarentegen lijken helemaal niet meer benut te worden. Dit is belangrijk voor scholen 

wanneer zij zichzelf willen profileren naar de ouders toe. Door hedendaagse en 

technologische ontwikkelingen dient de focus nu meer te liggen op hun online aanbod. Het is 

belangrijk te weten dat ouders scholen gaan afwegen op de informatie die ze op het internet 

vinden. Hier kan op ingespeeld worden door aantrekkelijke websites te ontwerpen en deze 

ook steeds up-to-date te houden. Een verouderde site wordt door vele respondenten namelijk 

negatief geëvalueerd.  

Ten slotte willen we deze implicaties afronden met een laatste opmerkelijk gegeven uit dit 

onderzoek, namelijk het feit dat multiculturele scholen door vele ouders gewaardeerd 

worden. Zij streven naar een secundaire school die een weerspiegeling vormt van de huidige 

maatschappij. Het was reeds bekend dat schoolcompositie een mogelijk motief is in het 

keuzeproces. We zien hier echter een belangrijke verschuiving naar een waardering voor 



46 
 

multiculturaliteit. De scholengroep kan hier op inspelen wanneer ze zich profileren in het 

keuzeproces. Deze bevinding is ook een meerwaarde voor het beleid van de Vlaamse 

scholengroepen. Deze schoolcompositie kan benut worden in de kwaliteitszorg en ter 

invulling van initiatieven van de school. Multiculturaliteit wordt ervaren als een meerwaarde 

en scholen kunnen hun leerlingenpopulatie gebruiken als positieve eigenschap.  

6.3 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK EN AANWIJZINGEN VOOR 

VERVOLGONDERZOEK 

We gaan hier dieper in op enkele beperkingen van het onderzoek en formuleren hierbij ook 

enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Door het tijdsaspect en planning van de dataverzameling vonden vele interviews plaats eind 

april, mei en juni 2013. Ouders bevonden zich toen reeds op het einde van het 

schoolkeuzeproces en voor velen was de beslissing reeds gesteld. Dit maakte dat er geen 

follow – up meer kon plaatsvinden die peilt hoe het proces uiteindelijk werd afgesloten. 

Indien de interviews meer middenin schooljaar hadden plaatsgevonden, konden ouders 

misschien nog beter beargumenteren hoe dit proces voor hen nu precies verloopt. De 

interviews waren vaak retrospectief. Ouders hadden hun ervaringen misschien nog beter 

kunnen delen of verwoorden, wanneer de interviews tijdens het keuzeproces gepland waren.  

We kunnen geen uitspraken leveren over de sociale achtergrond van de respondenten en 

mogelijke verschillen in schoolkeuzemotieven. Tijdens de data-analyse kan geen samenhang 

gevonden worden tussen de sociale achtergrond van ouders en hun motieven voor een 

secundaire school. We zien geen eenduidige verschillen wanneer we laag opgeleide ouders 

gingen vergelijken met de schoolkeuzemotieven van hoog opgeleide ouders. 

Niettegenstaande dat hier reeds resultaten in de literatuur een uitspraak over doen, kan deze 

onderzoeksvraag een meerwaarde betekenen voor de opdrachtgever van dit onderzoek. 

Verschillen in sociale achtergrond van ouders en leerlingen en hoe dit een schoolloopbaan 

gaat tekenen, blijft een actueel gegeven. We hebben hier echter niet op kunnen inspelen. 

Vervolgonderzoek rond dit onderwerp, maar met een grotere dataverzameling, kan zich hier 

misschien beter op toespitsen. Wanneer de groep respondenten groter is en varieert 

naargelang de sociale achtergrond, zouden hier meer concrete uitspraken over geleverd 

kunnen worden.  

Ten slotte bevat dit onderzoek geen evenredige verdeling tussen het aantal laag en hoog 

opgeleide respondenten. We zien dat er voornamelijk hoog opgeleide ouders hebben 

deelgenomen aan de interviews. De verhouding tussen de respondenten vormt een mogelijke 

beperking voor dit onderzoek. We kunnen dit ook relateren aan bovenstaande bevinding, 

namelijk het feit dat geen verschillen naargelang de sociale achtergrond van ouders en hun 

schoolkeuzemotieven kan waargenomen worden.  
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6.4 CONCLUSIE 

De doelstelling van deze masterproef is om na te gaan hoe ouders het schoolkeuzeproces 

gaan vormgeven. De probleemstelling wordt geformuleerd door de scholengroep ‘Panta 

Rhei’, die hierdoor als opdrachtgever functioneert binnen dit onderzoeksproces.  

De keuze voor een secundaire school is een individueel verhaal, maar zeker geen geïsoleerd 

gegeven. Verschillende betrokkenen en ervaringen spelen mee in dit proces. Een belangrijk 

motief voor ouders om te kiezen voor een secundaire school is de sfeer en het 

opvoedingsklimaat die daar heerst. Ze verkiezen een open sfeer met duidelijke communicatie 

en ook aandacht voor discipline. Het onderwijsnet speelt ook een belangrijke rol en wordt 

gerelateerd aan de ideologie van de ouders. Het kiezen voor het onderwijsnet gebeurt vooral 

vanuit een negatieve ingesteldheid ten aanzien van het katholiek onderwijs. Dit omdat de 

visie niet aansluit bij de levensopvattingen van het gezin. Daardoor hebben ze een voorkeur 

voor het gemeenschapsonderwijs of het officieel onderwijs. We kunnen hier een paradox 

opmerken rond deze ideologie. Deze ideologie wordt in rekening gebracht om niet te kiezen 

voor het katholiek onderwijs. Wanneer vervolgens de afweging wordt gemaakt tussen 

scholen van Stad Gent, methodeonderwijs of gemeenschapsonderwijs, valt deze ideologie 

weg als keuzemotief. Er wordt ook rekening gehouden met de kwaliteit van het onderwijs. 

Hieronder verstaan ouders de expertise van de leraren, het onderwijsniveau en de aandacht 

voor zelfstandigheid en opvolging van het kind. Gelijkaardig met de literatuur, ten slotte, zijn 

de factoren studiekeuze en bereikbaarheid. Deze zijn voor ouders ook bepalend bij de keuze 

van een secundaire school.  

Het is vanzelfsprekend dat ouders een cruciale rol uitoefenen in dit proces. Ze gaan de 

beslissing voor een secundaire school ook sterk naar zich toe-eigenen. Daarnaast doorlopen 

vele respondenten deze keuze in samenspraak met hun zoon of dochter. We kunnen zelden 

uitersten waarnemen. Het beslissingsrecht wordt in weinig casussen volledig bij de ouders of 

het kind gelegd. Broers en zussen gaan impliciet ook een rol spelen. Wanneer ouders reeds 

goede ervaringen hebben met een secundaire school omwille van oudere kinderen, wordt 

sneller aangenomen dat hun jongere zoon of dochter zal volgen.  

Ouders gaan zich baseren op subjectieve informatie uit hun directe omgeving. Zij gaan 

meningen van familie, vrienden en kennissen raadplegen en hun oordeel gaan afwegen. Ze 

vinden het belangrijk te luisteren naar ervaringen van anderen. Velen gaan ook 

opendeurdagen bezoeken. De intentie is hier echter vaak de inschrijving van hun zoon of 

dochter. Opendeurdagen is dus niet altijd een effectieve bron van informatie. Ten slotte wordt 

ook steeds de website van de school geraadpleegd door de ouders. Vaak vanuit informatieve 

beweegredenen, zoals het studieaanbod en de data van de inschrijvingsmomenten. Ouders 

geven aan dat zij zich, op basis van deze online informatie, reeds een beeld gaan vormen van 

de secundaire school.  

Opvallend in dit onderzoek was ook het feit dat ouders een afweging beginnen te maken  in 

het vijfde leerjaar. Zij willen graag hun tijd hiervoor nemen en gaan vroeg van start in dit 

keuzeproces. Velen gaan nog voor het zesde leerjaar anderen in hun omgeving horen over 

hun ervaringen. In het vijfde leerjaar gaan ze ook polsen bij hun zoon of dochter naar zijn of 
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haar voorkeur en interesse. In de loop van het zesde leerjaar wordt dan de definitieve 

beslissing gemaakt. Voor ouders met een oudere zoon of dochter in het secundair onderwijs 

gebeurt deze keuze eerder impliciet. Scholen kunnen inspelen op deze timing door reeds in 

het vijfde leerjaar voldoende informatie te voorzien omtrent de overgang naar het secundair 

onderwijs.  
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BIJLAGEN 

1. INTERVIEWLEIDRAAD  

 

Mijn naam is Cloë, ik studeer Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en mijn 

masterproef is een studie rond het schoolkeuzeproces bij ouders. Dit interview is dus in functie van 

het onderzoek naar hoe men als ouders dit schoolkeuzeproces ervaart en gaat vormgeven. Met uw 

hulp kunnen we een duidelijker beeld schetsen over het schoolkeuzeproces en de belangrijke factoren 

en personen hierbij. Heeft u enig bezwaar dat dit interview wordt opgenomen? Op die manier kunnen 

de gegevens gemakkelijker verwerkt worden. Als u vragen of onduidelijkheden hebt, mag u steeds 

onderbreken.  

 

Topics Deelvragen Richtlijnen 

INLEIDING 

 

 

Zijn er verschillen vast te 

stellen in de opvattingen 

over scholen naargelang de 

sociale achtergrond van de 

ouders? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe wordt het proces van 

schoolkeuze van het basis 

naar het secundair 

onderwijs vormgegeven? 

 

- Hoe ver staat u nu 

als ouders in het 

maken van een 

beslissing voor een 

secundaire school 

voor uw 

zoon/dochter? 

- Hoe is dit proces 

tot nu toe 

verlopen?   

- Waaraan denkt u 

bij het begrip 

schoolkeuze en hoe 

ziet u dit proces?  

- Mag ik eerst een aantal algemene 

vragen stellen? 

 

 In welk jaar bent u geboren? 

 En uw 

vrouw/man/vriend(in)? 

 In welk land bent u geboren? 

 En uw 

vrouw/man/vriend(in)? 

 In welk land zijn uw ouders 

geboren? 

 Heeft u een diploma behaald?  

Zo ja, welk diploma? 

 Werkt u? 

 Welk werk doet u? 

 Welk werk doet uw 

vrouw/man/vriend(in)? 

 

- Heeft u al een school gekozen? Zo 

ja, welke school? 

- Hoe is dit proces verlopen? Heeft u 

die beslissing alleen gemaakt, in 

samenspraak met het kind? 

 

- Waarom heeft u voor die school 

gekozen? 

 

- Hoort deze bij de scholengroep 

Panta Rhei? Waarom wel/niet? 

o Is de scholengroep 

belangrijk bij schoolkeuze?  

o Heeft u bewust voor deze 

scholengroep gekozen of 

niet? 

 

- Wanneer hebt/zal u een keuze 

Enkele inleidende 

vragen om een beeld te 

schetsen wie deze 

ouders is en hoe ver 

men nu staat in het 

huidige 

schoolkeuzeproces 

 

Vragen naar 

persoonlijke kenmerken 

en hoe de ouders staan 

tov het huidige 

schoolkeuzeproces 

+ achtergrondinformatie 

+ 

Informeren naar 

scholengroep 
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maken? 

 

- Was het een moeilijke keuze?  

 

FACTOREN 

 

 

 

- Welke factoren zijn 

onderliggend aan 

deze keuze voor 

ouders? In welke 

mate zijn kwaliteit, 

bereikbaarheid en 

levensbeschouwing 

van een school 

bepalend voor de 

keuze?  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- Met wat houdt u rekening in het 

kiezen voor een bepaalde school? 

 

- Welke schoolkenmerken vindt u 

belangrijk?  

 

- Bent u tevreden met het aanbod van 

secundair onderwijs in de regio? 

 

- Wat is volgens u een goede school? 

 

o Wat zijn uw ervaringen in 

het onderwijs? 

o Heeft dit invloed op wat u 

een ‘goede school’ vindt? 

 

- Bepaalt het aanbod of de mogelijke 

studierichtingen uw voorkeur voor 

die school? 

 

- Is schoolkeuze voor u hetzelfde als 

studiekeuze?  

 

- Heeft geloofsovertuiging een rol 

gespeeld bij u? Hoe? Leg uit. 

 

- Vindt u het belangrijk tot welk 

onderwijsnet of scholengroep de 

school behoort? 

 

- In hoeverre speelt de bereikbaarheid 

of de afstand naar de school een 

belangrijke rol? 

 

- Wat denkt u over de sfeer van de 

school? Hoe zou u die omschrijven? 

 

- Speelt het een rol welke leerlingen 

of publiek naar die school gaan? 

 

 

Nagaan welke factoren 

voor de ouders een 

belangrijke invloed 

hebben gespeeld of 

kunnen spelen op hun 

beslissing voor een 

secundaire school 

ACTOREN 

 

- Hoe gaan ouders 

de rol van de 

leerlingen en de rol 

van de school 

schetsen binnen dit 

keuzeproces? Wat 

is de invloed en 

bijdrage van deze 

- Wie bepaalt de keuze voor een 

school? 

 

- Heeft uw zoon/dochter een 

specifieke voorkeur voor een 

bepaalde school en waarom? 

 

o In hoeverre speelt deze 

voorkeur mee in de 

beslissing? 

De rol van de leerlingen 

, de rol van de school en 

externe actoren bij dit 

schoolkeuzeproces 

nagaan.  
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actoren?   

- Wordt er met uw zoon/dochter vaak 

over gepraat? Verloopt dit vlot? 

 

- Praat u met familie, vrienden, 

kennissen over deze beslissing?  

 

- Zijn de meningen van anderen 

belangrijk bij uw beslissing?  

 

o In hoeverre spelen zij een 

rol? 

 

- Welke rol hebben de scholen en de 

leraren gespeeld bij dit proces? 

o Invloed van de basisschool 

o Invloed van de secundaire 

school 

o Begeleiding, betrokkenheid 

en bieden van informatie 

 

- Worden er door de scholen projecten 

opgezet om u te helpen bij de keuze? 

Welke dan?  

o Zijn die voldoende of wilt u 

daar nog meer 

ondersteuning? 

 

- Ervaart u andere begeleiding binnen 

dit proces, bijvoorbeeld het CLB? 

Hebben zij een belangrijke rol 

gespeeld en waarom wel/niet? 

 

- Voelt u zich ondersteund in dit 

proces? Door wie wel en wie niet? 

 

 

 

 

 

 

= communiceren over 

de beslissing zonder 

verdere invloed van 

deze personen 

 

= wat hun visie is over 

een bepaalde school of 

wat erover verteld 

wordt.  

BRONNEN 

 

Welke bronnen gaan deze 

actoren raadplegen ter 

ondersteuning van dit 

proces? 

- Heeft u folders, brochures, info van 

de school/clb, websites,… 

opgezocht of gebruikt? Waren die 

interessant of nuttig? 

 

- Waren vrienden en familie een bron 

van informatie voor deze keuze?  

 

- Speelde u eigen ervaringen in het 

onderwijs een rol? 

 

- Hoe belangrijk voor u zijn deze 

bronnen? Gaat u daar actief naar op 

zoek of niet?  

 

- Is er voldoende informatie over deze 

beslissing beschikbaar? Of vond u 

dat er eerder een tekort was? 

Waarop gaan de ouders 

zich baseren om een 

schoolkeuze te maken? 

Welke bronnen worden 

geraadpleegd?  
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TIMING 

 

- Welke timing 

hanteren de ouders 

voor het stellen van 

een beslissing voor 

een bepaalde 

school? 

 

- Wanneer heeft of zal u een 

definitieve beslissing maken voor 

een secundaire school?  

Wanneer schat u dat een 

keuze voor een 

secundaire school 

gemaakt wordt? 

Wanneer zal dit zijn in 

uw geval of is dit reeds 

gebeurd?  

 

AFSLUITER - Heeft u zelf nog vragen of 

opmerkingen bij dit interview? 

- Informeren over telefonische follow 

up 
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2. INFORMATIEBRIEF OUDERS 

 

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN  

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
 

 
 
 

Geachte ouder,                                                                                                                                   

Naar aanleiding voor mijn masterproef Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, doe ik een 

onderzoek naar schoolkeuze bij ouders en leerlingen in het zesde leerjaar. Wij werken hiervoor samen met de 

scholengroep Panta Rhei om deze studie te verwezenlijken.  

Met deze studie willen wij nagaan wat u als ouder belangrijk vindt bij het maken van een keuze voor een 

secundaire school, welke rol uw zoon of dochter hierin speelt en hoe u dit proces ervaart. Wij zijn geïnteresseerd 

naar welke factoren meespelen in deze beslissing en welke informatie u hiervoor raadpleegt. Binnen het kader 

van kwaliteitszorg van de scholengroep Panta Rhei, is uw bijdrage als ouder hier zeker relevant.  

Voor het kwalitatief luik van dit onderzoek, kunnen we rekenen op de samenwerking met de basisschool van uw 

zoon of dochter. Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die willen deelnemen aan een diepte interview omtrent 

de schoolkeuze van uw kind. Dit interview is individueel en neemt ongeveer een halfuur in beslag. Uw 

informatie en ervaringen kunnen het onderzoek enkel verrijken. De gegevens worden uiteraard in vertrouwen 

behandeld.  

Praktisch zou dit interview gepland worden in de maand juni. Plaats en locatie worden volgens uw voorkeur 

bepaald.  

Indien u vragen hebt, mag u steeds contact opnemen om verdere informatie te krijgen. Ik dank u op voorhand 

voor uw interesse en mogelijke deelname.  

Met vriendelijke groet,  

Cloë Vander Stuyft  

Student Pedagogische Wetenschappen  

Cloe.vanderstuyft@ugent.be  

0494/900723  

ANTWOORDSTROOK  

__________________________________________________________________________________________ 

Ondergetekende (voornaam/naam): 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Ouder 

van:…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………  

ben bereid om mee te werken aan de masterproef van Cloë Vander Stuyft omtrent de schoolkeuze van mijn 

zoon/dochter.   
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3. INFORMED CONSENT 

 
 

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN  

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                

Geachte ouder, 

Naar aanleiding voor mijn masterproef Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, doe ik 

een onderzoek naar schoolkeuze bij ouders en leerlingen in het zesde leerjaar. Wij werken hiervoor 

samen met de scholengroep Panta Rhei om deze studie te verwezenlijken.  

 

Met deze studie willen wij nagaan wat u als ouder belangrijk vindt bij het maken van een keuze voor 

een secundaire school, welke rol uw zoon of dochter hierin speelt en hoe u dit proces ervaart. Wij zijn 

geïnteresseerd naar welke factoren meespelen in deze beslissing en welke informatie u hiervoor 

raadpleegt. Binnen het kader van kwaliteitszorg van de scholengroep Panta Rhei, is uw bijdrage als 

ouder hier zeker relevant.  

Voor het kwalitatief luik van dit onderzoek, kunnen we alvast rekenen op de samenwerking met de 

basisschool van uw zoon of dochter. Binnen deze basisschool selecteren wij vier ouders die willen 

deelnemen aan een diepte interview omtrent de schoolkeuze van hun kind.  

In dit interview willen wij uw ervaringen en opvattingen over deze beslissing bevragen. Uw 

informatie kan het onderzoek enkel verrijken. De gegevens worden uiteraard met grote zorg en 

vertrouwelijk behandeld.  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, mag u steeds contact opnemen om verdere informatie te 

krijgen.  

Ik dank u op voorhand voor uw interesse en deelname aan het onderzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Cloë Vander Stuyft 

Student Pedagogische Wetenschappen 

Cloe.vanderstuyft@ugent.be 

0494/900723 

 

 

 

mailto:Cloe.vanderstuyft@ugent.be
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Informed Consent 

 

 

Toestemmingsverklaring voor medewerking aan onderzoek in kader van de masterproef van 

Vander Stuyft Cloë, studente pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent 

 

 

Masterproef rond ouderbetrokkenheid bij schoolkeuze voor het secundair onderwijs, 

in samenwerking met scholengroep ‘Panta Rhei’ 

 

 

 

□ Ik werd over het doel en globale opzet van het onderzoek geïnformeerd;  

 

□ Ik weet dat de gegevens die ik verstrek anoniem behandeld worden;  

 

□ Ik begrijp dat mijn deelname aan dit onderzoek vrijwillig is  

 

□ Ik kreeg bedenktijd over mijn medewerking aan het onderzoek;  

 

□ Ik kreeg de gelegenheid om vragen te stellen over het onderzoek;  

 

□ Ik weet dat ik het recht heb om mijn toestemming tot medewerking op ieder moment  

in te trekken, zonder dat ik daar enige reden voor moet geven;  

 

□ Ik stem toe met medewerking aan het onderzoek.  

 

Naam: 

 

Geboortedatum: 

 

Datum:  

 

Handtekening:  
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4. TABELLEN VERTICALE ANALYSES  

 

BASISSCHOOL 1 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN TIMING 

 School & 
klasgrootte (+) 

Invloed kind (+) Mening kennissen 
& familie (+) 

 

 Scholengroep (+-) Invloed ouders (+) Leerkracht(+)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed basisschool 
(+) 

Websites (+)  

 Opvolging leerling 
(+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Schoolbezoeken (-)  

 Publiek (+)  Opendeurdagen (+)  

 Infrastructuur (+)    

 Mentaliteit/ Sfeer 
(+) 

   

 Geloofsovertuiging 
(-) 

   

 Continuïteit (+)    

 Studiekeuze (+)    

 Onderwijsnet (-)    

Verticale analyse ouder 1 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN TIMING 

 Expertise 
leerkrachten (+) 

Invloed kind (+) Mening kennissen 
& familie (-) 

 

 Scholengroep (-) Invloed ouders (-) Leerkracht(-)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed basisschool 
(-) 

Brochure (+)  

 Opvolging leerling 
(+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Schoolbezoeken (+)  

 Publiek (-) Rol vriendjes (+-) Opendeurdagen (+)  

 Leerlingenaantal (+) Rol media(+-)   

 Mentaliteit/ Sfeer 
(+) 

   

 Geloofsovertuiging 
(-) 

   

 Continuïteit (+)    

 Studiekeuze (-)    

 Internaat (+)    

 Zelfstandigheid (+)    

 Onderwijsnet (-)    

Verticale analyse ouder 2 
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 FACTOREN ACTOREN BRONNEN TIMING 

 Onderwijsnet (+) Rol 
leeftijdsgenoten (+) 

Infoavond / 
opendeurdag (+) 

 

 Scholengroep (+) Rol ouders (+) Kennissen, familie 
(-) 

 

 Bereikbaarheid (+) Rol kind (+) Basisschool (+)  

 Publiek (+)  Leerkracht (-)  

 Niveau onderwijs 
(+) 

 Brochures (-)  

 Pedagogisch 
project (+) 

 Websites (+)  

 Mentaliteit school – 
directeur (+) 

 Secundaire school 
(+) 

 

 Studiekeuze (+)    

 Geloofsovertuiging 
(-) 

   

Verticale analyse ouder 3 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN TIMING 

 Studiekeuze - 
flexibel (+) 

Invloed kind (+) Kennissen & familie 
(+) 

 

 Plaatsen (+) Invloed basisschool 
– CLB (+) 

Websites (+)  

 Scholengroep (-) Invloed secundaire 
school (-) 

Leerkracht (+)  

 Onderwijsniveau 
(+) 

Invloed 
leeftijdsgenootjes 
(+) 

Opendeurdag (+)  

 Sfeer/ mentaliteit 
(+) 

   

 Onderwijsnet (-)    

 Geloofsovertuiging 
(-) 

   

 Bereikbaarheid (+)    

 Opvolging (+)    

 Publiek (+)    

Verticale analyse ouder 4 
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BASISSCHOOL 2 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Scholengroep (-) Invloed ouders (+) Leerkracht(-)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed basisschool 
(-) 

Websites (+)  

 Opvolging leerling 
(+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Schoolbezoeken (-)  

 Publiek (+) Invloed 
leeftijdsgenoten (-) 

Opendeurdagen (+)  

 Mentaliteit/ Sfeer 
(+) 

Rol kind (+) Familie, vrienden, 
kennissen (+) 

 

 Geloofsovertuiging 
(-) 

   

 Studiekeuze (+)    

 Onderwijsnet (-)    

Verticale analyse ouder 1 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Scholengroep (-) Invloed ouders (+) Leerkracht(+)  

 Bereikbaarheid (-) Invloed basisschool 
(+) 

Websites (+)  

 Opvolging leerling 
(+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Schoolbezoeken (+)  

 Schoolkenmerken 
Leerlingenaantal (+) 

Invloed 
leeftijdsgenoten (-) 

Opendeurdagen (-)  

 Mentaliteit/ Sfeer 
(+) 

Rol kind (-) Familie, vrienden, 
kennissen (+) 

 

 Geloofsovertuiging 
(+) 

   

 Studiekeuze (+)    

 Onderwijsnet (+)    

 Reputatie/goede 
naam (+) 

   

Verticale analyse ouder 2 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Scholengroep (-) Invloed ouders (+) Leerkracht(-)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed basisschool 
(-) 

Websites (-)  

 Reputatie/goede 
naam (+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Schoolbezoeken (-)  

 Onderwijsnet (+) Invloed 
leeftijdsgenoten (-) 

Opendeurdagen 
(+) 

 

 Broers/zussen (+) Rol kind (-) Familie, vrienden, 
kennissen (-) 

 

 Publiek (+)    

 Mentaliteit 
Directie (+) 

   

 Studiekeuze (-) 
 

   

 Geloofsovertuiging 
(-) 

   

Verticale analyse Ouder 3 
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BASISSCHOOL 3 

 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Scholengroep (-) Invloed ouders (+) Leerkracht(-)  

 Bereikbaarheid (-) Invloed basisschool 
(-) 

Websites (+)  

 Opvolging leerling 
(+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Schoolbezoeken (-)  

 Publiek (-) Invloed 
leeftijdsgenoten (-) 

Opendeurdagen (-)  

 Mentaliteit/ Sfeer 
(+) 

Rol kind (-) Familie, vrienden, 
kennissen (+) 

 

 Geloofsovertuiging 
(+) 

   

 Studiekeuze (+)    

 Onderwijsnet (+)    

 Kwaliteit school (+) 
Kwaliteit lessen  

   

 Zelfstandigheid (+)    

 Reputatie    

Verticale analyse ouder 1 
 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Scholengroep (-) Invloed ouders (+) Leerkracht(-)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed basisschool 
(+) 

Websites (-)  

 Opvolging leerling 
(+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Schoolbezoeken (-)  

 Publiek (-) Invloed 
leeftijdsgenoten (+) 

Opendeurdagen (-)  

 Mentaliteit/ Sfeer 
(+) 

Rol kind (+) Familie, vrienden, 
kennissen (+) 

 

 Geloofsovertuiging 
(+) 

Rol broers/zussen 
(+) 

  

 Studiekeuze (+)    

 Onderwijsnet (-)    

 Schoolkenmerken 
Continuïteit (+) 
Campus 

   

 Broers/zussen (+)    

     

Verticale analyse ouder 2 
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 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Scholengroep (-) Invloed ouders (+) Leerkracht(+)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed basisschool 
(+) 

Websites (+)  

 Opvolging leerling 
(+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Schoolbezoeken (+)  

 Publiek (+) Invloed 
leeftijdsgenoten (-) 

Opendeurdagen (+)  

 Mentaliteit/ Sfeer 
(+) 

Rol kind (-) Familie, vrienden, 
kennissen (+) 

 

 Geloofsovertuiging 
(+) 

Rol broers/zussen 
(+) 

  

 Studiekeuze (+)    

 Onderwijsnet (+)    

 Broers/zussen (+)    

     

Verticale analyse ouder 3 
 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Scholengroep (-) Invloed ouders (+) Leerkracht(-)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed basisschool 
(+) 

Websites (+)  

 Continuïteit 
Campus (+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

  

 Studiekeuze (+) Invloed 
leeftijdsgenoten (+) 

Opendeurdagen (+)  

 Mentaliteit/ Sfeer 
(+) 

Rol kind (+) Familie, vrienden, 
kennissen (+) 

 

 Geloofsovertuiging 
(+) 

   

     

 Onderwijsnet (+)    

 Reputatie (+)    

     

Verticale analyse ouder 4 
 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Scholengroep (-) Invloed ouders (+) Schoolbezoek (+)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed basisschool 
(+) 

Websites (+)  

 Continuïteit 
Campus (+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Folders (-)  

 Studiekeuze (+) Invloed 
leeftijdsgenoten (+) 

Opendeurdagen (+)  

 Mentaliteit/ Sfeer 
(+) 

Rol kind (-) Familie, vrienden, 
kennissen (+) 

 

 Geloofsovertuiging 
(+) 

Invloed 
broers/zussen (+) 

  

 Publiek (+)    

 Onderwijsnet (+)    

 Niveau v onderwijs 
(+) 

   

 Infrastructuur (+)    

 Broers/zussen (+)    
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Verticale analyse ouder 5 
BASISSCHOOL 4 
 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Scholengroep (-) Invloed ouders (+) Leerkrachten (+)  

 Bereikbaarheid (+) Invloed basisschool 
(+) 

Opendeurdagen (+)  

 Reputatie/Goede 
naam (+) 

Invloed secundaire 
school (-) 

Familie, vrienden 
en kennissen (+) 

 

 Kwaliteit onderwijs 
Niveau v onderwijs 
(+) 

Invloed 
leeftijdsgenoten (+) 

  

 Infrastructuur (+) Rol kind (+)   

 Sfeer (+) 
Communicatie (+) 
Directie (+) 
 

   

 Schoolkenmerken 
Leerkrachten (+) 
Leerlingenaantal (+) 

   

 Ideologie (+)    

 Onderwijsnet (+)    

Verticale analyse ouder 1 
 

 FACTOREN ACTOREN BRONNEN  

 Bereikbaarheid (+) Invloed ouders (+) Leerkrachten (-)  

 Onderwijsnet (+) Invloed basisschool 
(-) 

Opendeurdagen (+)  

 Infrastructuur (+) Invloed secundaire 
school (-) 

Familie, vrienden 
en kennissen (+) 

 

 Ideologie (+) Invloed 
leeftijdsgenoten (-) 

Brochures (-)  

 Sfeer/Mentaliteit 
Controle/discipline 
(+) 

Rol kind (-)   

 Publiek (+) 
 

   

 Studiekeuze (+) 
Schoolkenmerken 
Aanbod richtingen 
(+) 
Pedagogisch 
project/visie (+) 

   

     

     

Verticale analyse ouder 2 
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5. BOOMSTRUCTUREN HORIZONTALE ANALYSE 

 

FACTOREN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factoren 

Scholengroep 

Bereikbaarheid 

Schoolkenmerken 

Aanbod 
studierichtinge

n 

Leerlingenaantal 

Continuïteit 

Pedagogisch project 

Publiek leerlingen 

Infrastructuur Netheid 

Sfeer/mentaliteit  

Persoonlijk 

Directie 

Controle/discipline 

Communicatie  

Enthousiasme leerkrachten 

Ideologie 

Reputatie 
Goede naam 

Studiekeuze Flexibiliteit 

Kwaliteitsvol 
onderwijs 

Opvolging leerlingen 
Persoonlijke 
begeleiding 

Expertise 
leerkrachten 

Zelfstandigheid 

Niveau onderwijs 

Internaat 

Onderwijsnet 

Plaatsen 

Broers/zussen 
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ACTOREN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

 

 
 

BRONNEN IN HET SCHOOLKEUZEPROCES 

 

 

Actoren 

Rol ouders Pers ervaringen 

Rol kind 

Rol BaO 

CLB 

ZoCo 

LKK Rol SO 

Rol 
leeftijdsgenoten 

Rol media 

Hulpverlening 

Broers/zussen 

Bronnen 

Kennissen 
Vrienden 
Familie 

Opendeurdagen 

Leerkrachten 

Brochures 
Folders 

Websites 

Schoolbezoeken 
6de lj 


