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Voorwoord 

Ik heb dit onderwerp voor mijn masterproef gekozen omdat het een actueel thema is. De 

hiërarchie die er heerst tussen de verschillende onderwijsvormen is problematisch. Door de 

buitenwereld wordt er een onderscheid gemaakt tussen “zwakke” en “sterke” studierichtingen. 

Volgens hen bieden de zwakke studierichtingen niet dezelfde kansen aan leerlingen als de 

sterke richtingen. De leerlingen die les volgen in het BSO hebben bijvoorbeeld minder 

toekomstmogelijkheden dan leerlingen uit het ASO. Deze vooroordelen kunnen een invloed 

hebben op het beeld dat leerlingen hebben van de verschillende onderwijsvormen, dat op zijn 

beurt een effect heeft op hun studiekeuze. Ze zullen dus niet altijd de onderwijsvorm kiezen 

die aansluit bij hun interesse en passie, maar die bepaald wordt door de maatschappelijke 

waardering die eraan toegekend wordt.   

  

In deze masterproef wil ik onderzoeken welke percepties er bij de leerlingen heersen met 

betrekking tot de verschillende onderwijsvormen. Vinden zij dat er een onderscheid gemaakt 

kan worden tussen ASO, TSO en BSO? Bevestigen zij de vooroordelen die ontstaan zijn door 

de buitenwereld? Hebben de meningen van de buitenwereld invloed op het beeld dat 

leerlingen hebben over de onderwijsvormen? Staan zij al dan niet positiever tegenover de 

onderwijsvorm waarin ze zelf les volgen? Kiezen leerlingen hun onderwijsvorm die gebaseerd 

is op interesse en passie?   

  

Ik zou deze masterproef niet tot een goed eind kunnen gebracht hebben zonder de hulp en 

steun van een aantal personen. Ten eerste wil ik Sam bedanken omdat hij steeds voor me klaar 

stond wanneer ik op problemen of bedenkingen stootte, hij motiveerde mij om niet op te 

geven. Verder wil ik Stephanie en Amélie bedanken voor de hulp met het verwerken van de 

gegevens in SPSS. Het coderen van de antwoorden vroeg heel veel werk en dankzij hen heeft 

dit mij veel tijd bespaard. Daarnaast bedank ik ook Lies voor de hulp met SPSS, zij hielp mij 

met het bepalen van welke methode het best van toepassing was in deze masterproef. Bij haar 

kon ik steeds terecht voor vragen of opmerkingen. Vervolgens bedank ik Amélie, Stephanie, 

Sara en Katrien voor het nalezen van mijn paper. Ten slotte wil ik alle leerkrachten bedanken 

voor hun medewerking en interesse. Dankzij hen was het mogelijk om meer dan 200 

leerlingen te betrekken in dit onderzoek.   
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Abstract 

Deze masterproef poogt het maatschappelijk aanzien ten opzichte van de verschillende 

onderwijsvormen in kaart te brengen. Meer bepaald wordt er op zoek gegaan naar de 

percepties van leerlingen uit het secundair onderwijs omtrent deze verschillende 

onderwijsvormen. Ten eerste wordt er onderzocht in welke mate de leerlingen hun visie over 

de onderwijsvormen overeenstemt met de maatschappelijke waardering die eraan toegekend 

wordt door de buitenwereld. Vervolgens wordt er gepeild of de percepties van leerlingen ten 

opzichte van onderwijsvormen verschillen naargelang een leerling in ASO, TSO of BSO les 

volgt. Ten slotte wordt er op zoek gegaan naar de motivatie van leerlingen. Daarbij 

aansluitend werd ook onderzocht welke determinanten een rol spelen bij de studiekeuze van 

leerlingen in het secundair onderwijs.   

  

De resultaten tonen aan dat de percepties van leerlingen ten opzichte van de onderwijsvormen 

niet volledig overeenkomen met de maatschappelijke waardering die eraan wordt toegekend. 

Ze bevestigen dat het ASO moeilijker is, dat leerlingen uit het ASO meer zullen deelnemen 

aan het hoger onderwijs en dat hun slaagkansen hierin hoger zullen zijn en dat ze een hogere 

functie zullen uitoefenen dan leerlingen uit het BSO. Toch vinden de leerlingen niet dat 

leerlingen uit het ASO bij alle aspecten positiever scoren. Ten tweede blijkt uit de resultaten 

dat leerlingen uit het ASO positiever staan tegenover leerlingen uit het ASO en TSO wat 

betreft hun toekomstperspectieven, karakter, inkomen enzovoort. Daarentegen zijn de 

leerlingen uit het BSO het meestal niet eens met de stellingen, vooral wanneer leerlingen uit 

het TSO en BSO vergeleken worden met elkaar. Ten slotte blijkt dat de leerlingen 

voornamelijk intrinsiek gemotiveerd zijn wat betreft hun studiekeuze in het secundair 

onderwijs. Daarbij kan geconcludeerd worden dat de onderwijsvorm en het geslacht van 

leerlingen een invloed uitoefenen op deze studiekeuze.   
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Inleiding 
 

 Probleemstelling 

 

In de huidige samenleving is gelijkheid van kansen een belangrijk ideaal. Tegelijkertijd wordt 

de ongelijkheid ten gevolge van cognitieve mogelijkheden en daarmee samenhangende 

opleidingsniveaus algemeen aanvaard. Er wordt aanvaard dat mensen met een hogere 

opleiding meer verdienen dan mensen met een lagere opleiding. Ze verdienen niet alleen meer 

geld, maar krijgen ook een hogere sociale status en meer maatschappelijke waardering 

(Van Gasse & Van Cauteren, 2011). Onderwijs wordt in onze samenleving bijgevolg gezien 

als het mechanisme bij uitstek om de positie op de sociale ladder te verbeteren. Het 

onderwijsniveau blijkt de belangrijkste toelatingseis te zijn tot een bepaalde klasse.   

  

Sociale ongelijkheid kan beschouwd worden als de ongelijkheid van onderwijskansen. Het 

refereert naar de verschillen in opleidingsniveau volgens de sociale achtergrond (Boudon, 

1974). Het Vlaams onderwijs blinkt niet uit in het bieden van gelijke onderwijskansen. Steeds 

weer wordt gewezen op de vaststelling, in bijvoorbeeld PISA-onderzoeken, dat er bijna 

nergens in Europa zulke grote verschillen zijn tussen de prestaties van de sterkst en de zwakst 

presterende leerlingen. Bovendien bestaat er in Vlaanderen een heel sterk verband tussen de 

socio-economische herkomst van leerlingen, hun schoolprestaties en hun uiteindelijk bereikte 

onderwijsniveau (Jacobs et al., 2009; Monard, 2009). Onderzoek toont een positieve relatie 

aan tussen de socio-economische status (SES) en de academische prestaties van leerlingen 

(Sirin, 2005; White, 1982). Socio-economische status kan gedefinieerd worden als de positie 

van individuen of families binnen een hiërarchische sociale structuur, gebaseerd op hun 

toegang tot gezondheid, prestige en macht/vermogen (Mueller & Parcel, 1981). Heel vaak 

wordt ons secundair onderwijssysteem, dat gekenmerkt wordt door een zeer rigide indeling in 

onderwijsvormen (ASO, KSO, TSO, BSO), hierbij als grote boosdoener gezien.  

  

Niet verwonderlijk dus dat, wanneer voorstellen gedaan worden voor een hervorming in het 

secundair onderwijs, net deze indeling in onderwijsvormen in vraag wordt gesteld. Het 

kernidee hierbij is dat het voormalig systeem sociale ongelijkheid in de hand werkt door een 

te vroege studiekeuze. De onderwijsvormen, en daarbinnen de studierichtingen, worden 

maatschappelijk hiërarchisch geordend (Van Houtte, 2010). Algemeen secundair onderwijs 

heeft een hoger maatschappelijk aanzien dan technisch onderwijs (Kinderrechtencoalitie 

Vlaanderen vzw, 2008). Onderwijsvormen verschillen onderling en bestaan volgens 

de publieke opinie nog uit sterkere en zwakkere studierichtingen. Hierbij genieten de sterke 

richtingen meer status en prestige dan de zwakkere. De studierichting op school vormt 

hierdoor reeds een afspiegeling van de plaats die jongeren gaan krijgen op de sociale ladder.  

Dit heeft als gevolg dat leerlingen (en hun ouders) hoog proberen te starten om, als dat niet 

lukt, naar een ‘lagere’ studierichting af te zakken. Dat werkt niet alleen sociale segregatie in 

de hand, maar leidt ook tot kwaliteitsverschillen tussen de onderwijsvormen (Monard, 2009).  
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Wanneer leerlingen hun levensweg kiezen, gaan ze volgens politiek redacteur Guy Tegenbos 

(De Standaard, 2003) niet op zoek naar de studierichting die hen het beste ligt, maar mikken 

ze zo hoog mogelijk, want dan kunnen ze nog altijd afzakken. Jongeren kiezen niet op maat, 

maar op basis van de maatschappelijke waardering van opleidingen (Beleidsnota onderwijs 

2009-2014, Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, 

2009-2010). De hiërarchie die binnen onze maatschappij leeft en het waardeoordeel dat deze 

hiërarchische rangschikking met zich meebrengt, zorgt ervoor dat leerlingen in eerste instantie 

niet kiezen voor een studierichting die aansluit bij hun interesse en capaciteiten, maar wel 

voor een studierichting die volgens hen de beste uitgangspositie biedt in deze maatschappij 

(De Standaard, Guy Tegenbos, 2003). Leerlingen gaan op zoek naar studierichtingen met de 

meest welvarende toekomstperspectieven.   

 

Conceptueel en theoretisch kader 

 

Vooraleer de onderzoeksvragen te kunnen uitwerken, is het aangewezen om enkele begrippen 

te verduidelijken.   

  

Hervorming van het secundair onderwijssysteem  

  

Ten eerste is het van belang om te wijzen op het feit dat er de laatste jaren in het secundair 

onderwijssysteem heel veel veranderd is.   

  

De manier waarop voormalig werd gedifferentieerd, is problematisch. Het secundair 

onderwijs sorteerde leerlingen in verschillende onderwijsvormen, hoofdzakelijk op basis van 

hun algemene prestatieniveau. Mensen namen aan dat technisch, kunst- of beroepsonderwijs 

iemands latere studiekeuze inperkt. Alleen wie algemeen secundair onderwijs volgde, leek 

voldoende voorbereid op universitair en hoger onderwijs. Ouders vonden het daarom 

vanzelfsprekend dat andere onderwijsvormen enkel in aanmerking kwamen als hun zoon of 

dochter geen ASO aankon. Het verschil tussen wat men ‘hogere’ en ‘lagere’ richtingen noemt, 

bestond niet alleen in de hoofden van de mensen, het zat in het onderwijssysteem ingebakken. 

ASO scholen stuurden leerlingen die niet kunnen volgen systematisch door naar technisch, 

kunst- of  beroepsonderwijs (Pattyn, 2012).   

  

Hoewel positieve resultaten in rapporten zoals PISA (Programme for International Student 

Assessment) bevestigen dat het Vlaams secundair onderwijs bij de betere landen van Europa 

en de wereld behoort, zijn er enkele grote knelpunten binnen het voormalige systeem: 

zittenblijven en het watervalsysteem, de grote sociale ongelijkheid en de kloof tussen de 

sterkste en zwakste leerlingen (De Fraine, 2011; Smet, 2010). Daarnaast zakt het Vlaams 

onderwijs de laatste jaren in de ranking van onderwijssystemen. Het Vlaams onderwijs 

behoort nog steeds tot de betere landen, maar zakt weg uit de top (UGent, 2013).   
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De bovenstaande knelpunten zijn dusdanig groot dat een hervorming zich opdringt. Deze 

hervormingsplannen zijn in 2008 in gang gezet door voormalig minister van Onderwijs 

Vandenbroucke. Eén van de centrale doelstellingen van de voorgestelde hervorming is het 

terugdringen van kansenongelijkheid en het creëren van een onderwijsomgeving waarin elke 

leerling het beste van zichzelf tot ontwikkeling kan laten komen.  

  

De huidige indeling ASO, BSO, TSO en KSO wordt doorbroken en er wordt een 

overkoepelende eerste graad gecreëerd waarbij leerlingen les krijgen in zes 

belangstellingsgebieden. Deze zijn: techniek en wetenschappen, natuur en wetenschappen, 

welzijn en sociale wetenschappen, handel en economische wetenschappen, creatie en kunst en 

taal en letterkunde. Deze belangstellingsgebieden helpen bij het creëren van een transparanter 

studieaanbod met minder opsplitsingen in verschillende richtingen. In de  tweede  graad 

kunnen de leerlingen vervolgens kiezen uit twee interessevelden, om zich daarna in de derde 

graad te specialiseren. Er wordt aandacht besteed aan voldoende differentiëren, begeleiden en 

remediëren om het huidige watervalsysteem tegen te gaan (Gheyssens & Struyven, 2014). Dit 

watervalsysteem zal nog verder toegelicht worden.   

  

Door de hervorming wordt de oriënterende functie van de eerste graad versterkt, zodat 

leerlingen pas op latere leeftijd een keuze moeten maken voor een bepaalde onderwijsvorm 

(doorstromings- of arbeidsmarktgericht). Wetenschappelijk onderzoek, op basis 

van objectieve empirische data, toont aan dat zo’n latere oriëntering de impact van sociale 

afkomst op prestaties vermindert en dus de rechtvaardigheid van het onderwijs ten goede 

komt (Lavrijsen et al., 2013). Daarnaast suggereert de wetenschappelijke evidentie dat een 

latere oriëntering niet ten koste hoeft te gaan van de algemene kwaliteit van het onderwijs.  

  

Wetenschappelijke studies tonen ook aan dat het uitstellen van het uitsplitsen van het 

onderwijsaanbod gunstige effecten heeft op de sociale gelijkheid. De optie voor 

een comprehensief onderwijssysteem (een systeem waarbij leerlingen zo lang mogelijk een 

gemeenschappelijke algemene vorming genieten) blijkt succesvol, maar alleen als tegelijk aan 

een aantal belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Zo moeten sterk presterende 

leerlingen voldoende worden gemotiveerd en uitgedaagd via verbredende vakken en moeten 

zwak presterende leerlingen worden ondersteund met extra tijd en motiverende begeleiding 

om de basisvorming met succes te kunnen volgen. Als niet aan dit soort voorwaarden kan 

worden voldaan, blijkt een comprehensief systeem nadelig voor de gemiddelde prestaties van 

leerlingen (Pattyn, 2012).  

  

Maatschappelijk aanzien/imago versus identiteit  

  

Het is moeilijk een heldere definitie te geven voor maatschappelijk aanzien, de term is vaag 

en leidt tot verschillende interpretaties. Wetenschappelijke literatuur biedt geen eenduidige 

definitie voor het begrip maatschappelijk aanzien (Aelterman et al., 2002). Enerzijds kan het 

begrip duiden op de waardering die mensen toekennen aan een bepaalde positie of de mate 

van sociaal prestige dat aan een individu of groep wordt toegeschreven. Anderzijds kan het 

wijzen op een natuurlijke hiërarchie, de rangorde van hoog naar laag die je aantreft 
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bij mensen die samenleven in groepen. Synoniemen voor maatschappelijk aanzien vanuit de 

wetenschappelijke literatuur zijn onder meer status, prestige en imago. In dit onderdeel wordt 

voornamelijk gebruik gemaakt van het synoniem ‘imago’.  

  

Het boek The Image van Kenneth Boulding (1956) heeft een stimulerende rol vervuld in 

discussies rond het imago-begrip. Hierin staat het idee centraal dat kennis van individuen 

bestaat uit een verzameling indrukken (‘images’) over entiteiten waarmee het individu 

contacten onderhoudt. Aangezien het individuele handelen van mensen gebaseerd is op de 

subjectieve kennis (waarneming en interpretatie van stimuli uit de omgeving), wordt het 

gedrag voornamelijk gestuurd door de imago’s die men heeft opgebouwd met betrekking tot 

relevante objecten. Bouldings denken over imago geeft aan dat men een onderscheid dient te 

maken tussen het subjectieve oordeel van mensen (het waargenomen imago) en de objectieve 

karakteristieken behorend tot het object (de feitelijke identiteit). In de praktijk worden de 

begrippen imago en identiteit regelmatig door elkaar heen gebruikt (Pruyn, 1994).  

  

Het begrip ‘imago’ kan in de literatuur, met behulp van verschillende definities, omschreven 

worden.   

 

Imago, een definitie 

Bevis  

In Bernstein, 1984 

Corporate image is the net result of the 

interaction of all experience, impressions, beliefs 

and knowledge that people have about a 

company. 

Dowling, 1986 

In van Riel, 2004 

An image is the set of meanings by which a 

company is known and through which people 

describe, remember and relate to it. It is the net 

result of the interaction of a persons beliefs, 

ideas, feelings and impressions about the 

company. A company will not have an image, 

people hold images of the company. 

Stassen, 1988 Het imago van een school is het beeld dat 

doelgroepen hebben van een school. Het is niet 

een vaststaand idee dat bij de verschillende 

doelgroepen identiek is. Het imago dat 

doelgroepen hebben van de school verschilt per 

doelgroep en binnen de doelgroep zelfs van 

individu tot individu. 

Schoemaker & Vos, 1989 Imago is het beeld dat de diverse 

publieksgroepen hebben van de organisatie. Dit 

is het geheel van gevoelens en overtuigingen die 

men heeft op grond van vroegere ervaringen, 

kennis en indrukken.  

Blauw, 1994 Imago is het resultaat van het totaal van 

indrukken, ervaringen, kennis, verwachtingen en 

gevoelens van mensen over een individu, merk, 

bedrijf, instelling, politieke partij enzovoort. 
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Uit deze definities blijkt dat imago het geheel is van ervaringen, indrukken, overtuigingen, 

gevoelens en kennis van diverse publieksgroepen over een individu, organisatie, instelling 

enzovoort. Het is geen vaststaand idee dat bij de verschillende doelgroepen identiek is.   

  

Wanneer we ons realiseren dat het bij het imago-begrip handelt om subjectieve kennis, 

betekent dit dat elk individu een beeld kan hebben gevormd van een object dat in principe 

sterk kan afwijken van het beeld dat andere personen hebben ten aanzien van hetzelfde object 

(Pruyn, 1994).  

Het imago hoeft niet altijd gebaseerd te zijn op eigen ervaringen met de organisatie. Die 

beeldvorming kan ook tot stand komen door wat we van anderen over de organisatie horen, 

welke indrukken we er via de media over opdoen of door reclame-uitingen die we van de 

organisatie waarnemen (Blauw, 1994). Birkigt et al. (1994) stellen dat het imago een 

afspiegeling is van de identiteit en het beeld dat anderen van de organisatie hebben.   

  

Imago kan daarnaast ook gedefinieerd worden als het beeld dat de buitenwereld van de 

organisatie heeft (Van Riel, 2003,). Voor de organisatie is deze perceptie van levensbelang, 

want zij is bepalend voor de houding die mensen aannemen ten opzichte van de organisatie en 

vormt zodoende de kritische succesfactor met betrekking tot het voortbestaan en succes van 

de  organisatie.  

Imago lijkt een externe aangelegenheid te zijn, want het is de perceptie of het beeld dat 

personen buiten de organisatie hebben van de organisatie (Raaij et al., 2002). Imago is dus 

een subjectief fenomeen.   

  

Volgens Van Riel (2003) is identiteit te omschrijven als de verzameling kenmerken die door 

de leden van de organisatie als typerend worden gezien voor het eigen bedrijf. Van Raaij et al. 

(2002) spreken niet over een verzameling kenmerken, maar over de ‘werkelijke’ 

eigenschappen en persoonlijkheid van de organisatie. Uit deze definities blijkt dat identiteit 

een interne aangelegenheid is (Van Baalen, 2009).  

  

Onderwijsvormen  

  

Het secundair onderwijs is sinds 1989 volgens de eenheidsstructuur georganiseerd. Deze 

structuur omvat graden, onderwijsvormen en studierichtingen (Departement onderwijs en 

vorming, 2008). Sinds de hervorming van het secundair onderwijssysteem bestaat de eerste 

graad uit een A- en een B-stroom. Het accent ligt op basisvorming zodat de leerlingen met 

zoveel mogelijk vakken kennismaken. In de tweede graad maakt men een keuze voor een 

bepaalde onderwijsvorm (Van Gasse & Van Cauteren, 2011).   

  

De vier onderwijsvormen of studierichtingen hebben elk hun eigen accent 

(Van Petegem & Imbrecht, 2008). Het algemeen secundair onderwijs (ASO) beklemtoont een 

brede algemene vorming, de leerlingen worden niet voorbereid op een specifiek beroep. Het 

ASO legt voornamelijk een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs. In het 

technisch secundair onderwijs (TSO) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-

theoretische vakken. Na het TSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar 
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het hoger onderwijs. Bij deze opleiding horen ook praktijklessen. Het kunstonderwijs (KSO) 

koppelt een algemene vorming aan een actieve kunstbeoefening. Na het KSO kan de leerling 

een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. 

Het beroepssecundair onderwijs (BSO)  is een praktijkgerichte onderwijsvorm die de 

leerlingen voorbereidt op de toekomstige arbeidsmarkt (Van Petegem & Imbrecht, 2008).  

  

Het begrip ‘onderwijsvormen’ wordt in het Engels vertaald als ‘school tracking’. De meeste 

scholen in de wereld voeren een vorm van tracking uit. Tracking – ook gekend als groeperen 

en streaming – groepeert studenten in verschillende richtingen, studieprogramma’s of scholen 

volgens hun resultaten. Tracking kan gezien worden als een poging om een antwoord te geven 

op de heterogeniteit in de mogelijkheden en academische uitkomsten van leerlingen door hen 

te sorteren in meer homogene groepen (Chmielewski et al., 2013).  

  

Tracking kan gecategoriseerd worden in de volgende drie types: (a) between-school tracking 

kan gedefinieerd worden als een systeem waar studenten met andere capaciteiten in andere 

scholen terechtkomen. Hierbij worden de leerlingen dus verwezen naar scholen op basis van 

hun vroegere prestaties. Op die manier vormen de leerlingen in elke school een relatief 

homogene groep in termen van prestatieniveau. Dit is het meest uitgesproken type van 

tracking. (b) withing-school tracking verwijst naar systemen waarbij leerlingen verdeeld zijn 

binnen scholen en toegewezen worden aan verschillende tracks, programma’s of streams voor 

alle vakken. Een relatief heterogene groep van studenten binnen een school wordt dus 

toegewezen aan verschillende streams binnen die school op basis van hun eerdere prestatie. 

(c) course-by-course tracking betekent een systeem waar studenten verdeeld zijn binnen 

scholen, enkel met respect voor sommige vakken. De verschillende types van tracking kunnen 

voorkomen in één land (Trautwein et al., 2006).  

  

Er zijn verschillende leerlingkenmerken die een invloed hebben op de studiekeuze. Zo kiezen 

jongens doorgaans anders dan meisjes. Het secundair onderwijs kent een aantal typische 

jongensrichtingen (vb. nijverheid technische studierichtingen) en een aantal typische 

meisjesrichtingen (vb. zorg). Daarnaast heeft de sociaaleconomische thuissituatie (SES) ook 

een invloed. Leerlingen uit hoge SES-gezinnen kiezen vaker voor studierichtingen met meer 

wiskunde en wetenschappen. Uiteraard spelen ook de prestaties een belangrijke rol. Een 

leerling die goed is in talen, zal vaker een studierichting kiezen waarin talen belangrijk zijn 

(De Fraine & Pinxten, 2011).  

  

Er werd reeds veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van tracking op de academische 

prestaties waarbij er schadelijke effecten werden vastgesteld bij het plaatsen van leerlingen in 

lagere tracks. Algemeen is er een consensus dat de plaatsing in hogere tracks en meer 

ontwikkelde courses de studenten voorzien van betere leermogelijkheden en uiteindelijk leidt 

tot hogere prestaties (Kelly & Carbonaro, 2012).   

Uit vorig onderzoek blijkt dat leerlingen uit lagere tracks meestal minder kansen hebben om 

te leren door de minder kieskeurige curricula, lagere instructieve kwaliteit en lagere 

verwachtingen (Brunello & Checchi, 2007; Kelly, 2004; Lucas, 1999; Oakes, 1985).   



13 
 

Er is een groot verschil tussen academische -en beroepseducatie (Reed et al., 2013). In 

tegenstelling tot personen in academische tracks, zullen individuen in beroepsrichtingen geen 

directe toegang hebben tot het hoger onderwijs of een professioneel beroep waardoor ze een 

lagere beroepsmatige status bereiken (Shavit & Müller, 2000; Wolbers, 2007; Andersen & 

Van de Werfhorst, 2010).   

  

Het maatschappelijk aanzien ten opzichte van onderwijsvormen  

  

Wereldwijd wordt in het secundair onderwijs differentiatie toegepast, waarbij leerlingen 

worden ondergebracht in verschillende studievormen en -richtingen, op basis van hun 

cognitieve capaciteiten (Van Houtte, 2010). Hiervoor zijn twee belangrijke motieven. Ten 

eerste wordt aangenomen dat het voor leerkrachten gemakkelijker en efficiënter is les te 

geven aan een groep die homogeen is in termen van cognitieve bekwaamheid en talenten 

(Brunello & Checchi, 2007). Homogene groepen laten immers een gefocust curriculum en een 

aangepaste onderwijsaanpak toe. Leerkrachten hoeven niet bang te zijn trage leerlingen te 

verliezen of snelle leerlingen te vervelen. Ten tweede moeten leerlingen voorbereid worden 

op een verschillende toekomst. Door leerlingen te groeperen in onderscheiden 

studierichtingen krijgen ze specifieke vakken overeenkomstig met hun interesses en 

capaciteiten, toegespitst op de noden van hun latere beroepsloopbanen (Alexander & Cook, 

1982).  

  

Het Vlaams secundair onderwijs wordt opgedeeld in verschillende vormen die zich 

hiërarchisch verhouden tot elkaar (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw, 2008). Algemeen 

secundair onderwijs heeft, zoals eerder vermeld, een hoger maatschappelijk aanzien dan 

technisch onderwijs (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw, 2008).   

Kavadias (2003) geeft aan dat het onderwijs differentieert in verschillende onderwijsvormen, 

maar dat er ook binnen elke onderwijsvorm nog een verdere differentiatie is in “sterke” en 

“zwakke” studierichtingen. Nog volgens Kavadias (2003) genieten de zogenaamde “sterke” 

vormen of richtingen meer status en prestige dan de “zwakkere” richtingen.   

  

Creten et al. (2000) geven aan dat het behalen van een goed diploma cruciaal is voor ouders.  

Lager opgeleide ouders hechten meer belang aan een goed diploma in het secundair onderwijs 

dan hoger opgeleide ouders. Deze laatste groep hecht dan weer meer belang aan de goede 

voorbereiding op hogere studies die een school biedt. Smet en Vannecke (2002) geven aan dat 

ouders ervan uitgaan dat leerlingen uit het ASO meer kans hebben op succesvolle hogere 

studies dan leerlingen uit het TSO en BSO. Hierbij speelt volgens Smet en Vannecke (2002) 

ook een historisch aspect. Doorheen de tijd is er een negatieve beeldvorming gegroeid rond 

TSO en BSO. Algemeen secundair onderwijs houdt sterk verband met hoofdarbeid, terwijl 

TSO en vooral BSO nauwere banden heeft met handenarbeid. Net die handenarbeid is in de 

loop der tijden altijd lager gewaardeerd dan geestesarbeid.  
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Roos Van Gasse en Christel Van Cauteren (2011)  komen tot volgende definitie:   

  

“Maatschappelijk aanzien van onderwijsvormen is de sociale status van onderwijsvormen die 

vanuit de maatschappij is ontstaan op basis van de verwachte beroepsuitoefening in 

combinatie met specifieke kenmerken van leerlingen met betrekking tot de verschillende 

dimensies: inkomen, opleiding, verantwoordelijkheid, maatschappelijk nut en invloed, imago 

en intellect.”  

  

De verschillende onderwijsvormen en studierichtingen worden dus geordend naar niveau van 

abstractie en theorie, waarbij technisch en beroepsonderwijs onderaan de ladder geplaatst 

worden. De in de samenleving algemeen gebruikte terminologie illustreert dat met 

uitdrukkingen als ‘hoog mikken’, ‘afzakken’ enzovoort (Van Houtte, 2010). Bovendien is dit 

ook de terminologie die gehanteerd wordt in internationaal wetenschappelijk onderzoek, waar 

men het heeft over ‘lower tracks’ of ‘lower streams’ om te duiden op de maatschappelijk 

minst gewaardeerde studierichtingen.  

  

Een onderscheid tussen ‘doorstroomkwalificaties’ en ‘arbeidsmarktgerichte kwalificaties’, 

lijkt een nieuwe hiërarchie in te houden. De studierichtingen die arbeidsmarktgericht zijn, 

zullen concreter en praktischer worden ingevuld dan de richtingen die gericht zijn op het 

doorstromen naar het hoger onderwijs. Die zullen meer theoretisch en abstracter worden 

ingevuld. De studierichtingen die gericht zijn op het doorstromen, zullen maatschappelijk 

hoger gewaardeerd worden en in veel gevallen de voorkeur krijgen wanneer er gekozen moet 

worden. Als het in die doorstroomrichtingen niet lukt, kan men nog steeds overstappen naar 

een arbeidsmarktgerichte studierichting. Hoe dan ook houdt deze indeling een differentiatie in 

trajecten of richtingen in, die gebaseerd blijft op (cognitieve) capaciteiten.  

  

Het watervalsysteem  

  

Het resultaat van het maatschappelijke aanzien van de verschillende onderwijsvormen is het 

veelbesproken watervalsysteem, waardoor technisch en beroepsonderwijs door hun negatieve 

imago „het onderwijs van gezakten en uitgestotenen‟ worden (Tan, 2001). Binnen de 

onderwijswereld maakt men zich zorgen over het zogenoemde cascade-effect in het secundair 

onderwijs: het fenomeen waarbij leerlingen bij het begin van hun secundair onderwijs kiezen 

voor een algemeen vormende opleiding, die vervolgens te zwaar blijkt te zijn en waarna ze 

met omwegen in andere richtingen of opleidingsvormen terechtkomen. Veelal echter lopen ze 

tijdens hun omzwervingen in verschillende richtingen van het secundair onderwijs nogal wat 

achterstand op (Pelleriaux, 2001).  

  

Het Vlaamse onderwijssysteem faalt helaas voor heel veel leerlingen 

(Van Petegem & Imbrecht, 2008). Het percentage zittenblijvers in het eerste jaar secundair 

onderwijs is vrij laag, maar het aantal loopt per leerjaar gestaag op. Naar alle 

waarschijnlijkheid is zittenblijven een noodoplossing voor een foute oriëntatie 

(Van Petegem & Imbrecht, 2008). Van Damme, Meyer en Mertens (2000) geven aan dat 

zittenblijven misschien wel een oplossing is voor het behoud van de onderwijsvorm. 



15 
 

Heroriëntering van leerlingen gebeurt volgens Van Damme et al. (2000) vooral op basis van 

een B- of C-attest, maar zelden op basis van een A-attest. Ook constateren ze dat slechts in 

erg geringe mate de overgang wordt gemaakt van een lagere onderwijsvorm naar een hogere 

(van TSO naar ASO).   

  

Volgens Pelleriaux (2001) kiezen de meeste Vlaamse jongeren niet voor TSO of BSO, ze 

komen erin terecht na herhaaldelijk falen in ASO. Ook Nicaise et al. (2007) zeggen dat 

jongeren niet in het technisch of beroepsonderwijs belanden omwille van hun passie voor 

techniek of hun praktische aanleg, maar omdat ze ondermaats scoren op schoolse 

vaardigheden.   

  

Zelf-determinatietheorie: intrinsieke versus extrinsieke motivatie  

  

De zelf-determinatietheorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000) is een motivationele theorie die 

vertrekt vanuit een positieve visie op de mens. Mensen zouden de aangeboren kracht bezitten 

om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De zelf-determinatietheorie kan de motivatie van 

leerlingen verklaren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen extrinsieke en intrinsieke 

motivatie.   

  

Bij extrinsieke motivatie stelt men een bepaald gedrag om er iets anders mee te bekomen. 

Binnen de ZDT worden de volgende drie types extrinsieke motivatie onderscheiden: externe 

verplichting, interne verplichting en persoonlijk belang (Verstuyf & Vansteenkiste, 2008).   

Bij externe verplichting wordt het gedrag uitgevoerd om straf te vermijden, om aan externe 

verwachtingen te voldoen of om een vooropgestelde beloning te verkrijgen. Het gedrag gaat 

gepaard met een gevoel van verplichting en druk, wat stress met zich kan meebrengen.   

De druk hoeft echter niet noodzakelijk van buiten uit te komen. Dit tweede type extrinsieke 

motivatie wordt omschreven met de term interne verplichting, waarbij men schuld-, schaamte- 

en angstgevoelens probeert te vermijden. De motivatie voor het uitvoeren van het gedrag, die 

aanvankelijk van buiten af kwam, bevindt zich nu in de persoon.   

Een derde vorm van extrinsieke motivatie kan omschreven worden met de term persoonlijk 

belang. Hierbij zal de activiteit met een gevoel van psychologische vrijheid en keuze worden 

uitgevoerd.   

Deze drie types motivatie zijn vormen van extrinsieke motivatie: in alle drie de gevallen 

wordt de activiteit immers uitgevoerd om iets anders te bekomen.  

  

Naast extrinsieke motivatie is intrinsieke motivatie ook mogelijk. Hierbij zal men de activiteit 

niet uitvoeren om een doel te bereiken, zoals bij extrinsieke motivatie het geval is, maar is de 

activiteit het doel op zich. De activiteit zelf en meer bepaald het plezier en de voldoening die 

de activiteit verschaft is de reden om de activiteit uit te voeren. Men voelt zich spontaan 

aangetrokken tot de activiteit, die aansluit bij de eigen interesses (Verstuyf & Vansteenkiste, 

2008). De activiteit wordt dus van binnenuit gestuurd.   
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  Percepties en de Theory of Planned Behaviour  

  

Hoe men denkt en zich gedraagt, hangt af van de manier waarop men de wereld waarneemt. 

Een ander woord voor waarnemen is perceptie. Hetgeen dat wij zien, verwerken we in ons 

geheugen en hieruit kan gedrag ontstaan (Kelly et al., 2010). Perceptie is dus het proces van 

verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie.  

Perceptie kan ook omschreven worden als het beeld dat een individu of groep van de 

omgeving heeft, gesteund op en gekleurd door eigen ervaringen en waarnemingen.   

  

Het ui-model van Korthagen & Vasalos (2005) kan gebruikt worden om de relatie tussen 

perceptie en gedrag aan te tonen (zie figuur 1). We zien dat de beliefs (overtuigingen) een 

invloed hebben op het gedrag van mensen. Hieruit kunnen we afleiden dat percepties gestuurd 

worden vanuit ervaringen en vorm geven aan het handelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figuur 1: het Onion model (Korthagen & Vasalos, 2005) 

 

 

De Theory of Planned Behaviour (TPB) van Ajzen (1991) is een theoretisch raamwerk dat in 

uiteenlopende contexten inzicht heeft geboden in de achtergronden van menselijk gedrag 

(Conner & Sparks, 2005). De TPB wordt in onderstaande figuur weergegeven (figuur 2).  
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Figuur 2: Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) 

 

Gedrag wordt volgens de TPB primair voorspeld door de gedragsintentie van mensen. De 

gedragsintentie is het besluit om bepaald gedrag te gaan vertonen, in de vorm van een bewust 

plan, een beslissing of een zelfinstructie (Conner & Sparks, 2005). Er is geen één-op-één 

relatie tussen intentie en gedrag: om allerlei redenen kan het zijn dat mensen, ondanks hun 

positieve gedragsintenties, niet komen tot het uiteindelijke gedrag. Aan de gedragsintentie 

liggen drie variabelen ten grondslag: de attitude, subjectieve norm en waargenomen 

gedragscontrole.  

  

De attitude wordt gevormd door twee componenten, namelijk de overtuigingen die iemand 

heeft dat bepaald gedrag tot bepaalde consequenties leidt en zijn of haar evaluatie van deze 

consequenties (Fishbein & Ajzen, 1975). De evaluatie zal de richting van de attitude 

bepalen.   

De subjectieve norm is volgens Conner en Sparks (2005) de invloed van belangrijke mensen 

uit de omgeving betreffende het al dan niet uitvoeren van het gedrag. De sterkte van deze 

sociale invloed hangt af van de mate waarin iemand zich daaraan wil aanpassen. De 

subjectieve norm refereert volgens Armitage & Conner (2001) naar de individuele perceptie 

van de algemene sociale druk om het gedrag te vertonen.   

Waargenomen gedragscontrole betekent de mate waarin een individu zelf inschat in hoeverre 

hij of zij het gedrag daadwerkelijk kan uitvoeren. Deze inschatting hangt af van de vraag of 

iemand denkt te beschikken over de middelen en vaardigheden om het gedrag succesvol te 

vertonen, weer in combinatie met de eigen inschatting van het relatieve belang van deze 

middelen en vaardigheden (Ajzen, 1991).   

  

Tot slot zijn er achtergrondkenmerken (externe variabelen) die van invloed zijn op de attitude, 

de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole. Deze bestaan uit demografische 

variabelen, omgevingsinvloeden en persoonlijkheidskenmerken (Conner & Sparks, 2005).  
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Dimensies in verschillen tussen onderwijsvormen   

  

In het onderzoek van Van Gasse & Van Cauteren (2011) worden er vier dimensies in 

verschillen tussen onderwijsvormen onderscheiden: pedagogische, sociale, persoonlijke en 

economische verschillen. Deze hebben betrekking op de verschillende indicatoren die 

vermeld staan in de definitie: inkomen, opleiding, verantwoordelijkheid, maatschappelijk nut 

en invloed, imago en intellect.  

Bij de pedagogische verschillen kan er een indeling worden gemaakt tussen de 

moeilijkheidsgraad en de toekomstperspectieven van onderwijsvormen. Wat betreft de sociale 

verschillen worden de sociale determinatie tussen rijk en arm en het aantal allochtone 

leerlingen besproken. Bij de persoonlijke verschillen komen intellect, karakter en uiterlijke 

kenmerken aan bod. Ten slotte worden er bij de economische verschillen ook een aantal zaken 

onderscheiden: inkomen, beroepsmogelijkheden, opleiding in combinatie met inkomen, 

maatschappelijk nut, invloed en verantwoordelijkheid.   

  

Algemeen bestaat er een consensus dat leerlingen meer kansen hebben op betere 

leermogelijkheden en hogere prestaties wanneer ze in hogere tracks geplaatst worden (Kelly 

& Covay, 2008; Gamoran & Berends, 1987). Niet verrassend zijn hogere tracks sterk 

geassocieerd met de deelname aan het hoger onderwijs (Adelman 1999; Schneider et al., 

1998). Naast directe toegang tot het hoger onderwijs, hebben ze ook meer toegang tot 

professionele werkgelegenheid en bereiken ze een hogere beroepsstatus (Shavit & Müller, 

2000; Wolbers, 2007; Andersen & Van de Werfhorst, 2010). De toegang tot het hoger 

onderwijs heeft ook te maken met de sociaaleconomische thuissituatie van leerlingen: 

kinderen van hooggeschoolde ouders participeren meer aan het hoger onderwijs dan kinderen 

van laaggeschoolde ouders. Lagere track studenten worden meer gezien als onoplettend, 

teruggetrokken, storend en minder betrokken tot de school (Carbonaro 2005; Van Houtte & 

Van Maele 2012). Volgens onderzoek van Kelly (2004) blijkt dat leerlingen met een lagere 

SES, zwarte en mannelijke leerlingen ondervertegenwoordigd zijn in hogere tracks.  

  

Onderzoek toont ook aan dat leerkrachten lagere verwachtingen hebben van leerlingen met 

een lage sociaaleconomische thuissituatie dan leerlingen met een hoge sociaaleconomische 

thuissituatie (Yuping, 2014). Herkomst is dus belangrijk. Kinderen van hoogopgeleide ouders 

hebben meer kans om in het ASO te belanden dan kinderen van laagopgeleide ouders. 

Andersom geldt ook: kinderen van laagopgeleide ouders eindigen veel vaker in het BSO (Tan, 

1998; Elchardus, 1999; Nicaise, 2001).  

  

Er is reeds weinig onderzoek gedaan naar de percepties van leerlingen ten opzichte van de 

onderwijsvormen. Daarom wordt er in deze masterproef op deze groep gefocust. Leerlingen 

van het secundair onderwijs uit zowel de 2
e
 als 3

e
 graad zullen bevraagd worden. In de 

vragenlijst zullen de bovenstaande indicatoren nader aan bod komen. Opleiding in 

combinatie met inkomen, het maatschappelijk nut, de invloed en verantwoordelijkheid zullen 

in deze analyse niet besproken worden omdat dit abstracte begrippen zijn en een kleinere rol 

spelen bij de leerlingen zelf.  Ook de uiterlijke kenmerken komen niet aan bod, dit is niet 

relevant door dit onderzoek.   
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Onderzoeksvragen 
 

In het kader van dit onderzoek worden volgende onderzoeksvragen gedefinieerd: 

 

1. Wat is de perceptie van leerlingen uit het secundair onderwijs wat betreft het verschil  

in maatschappelijk aanzien tussen de onderwijsvormen ASO, TSO en BSO?  

 

Bij deze onderzoeksvraag wordt nagegaan of de leerlingen het oneens dan wel eens zijn met 

de maatschappelijke waardering die aan de verschillende onderwijsvormen wordt toegekend. 

Meer bepaald wordt er onderzocht in welke mate de percepties van leerlingen samenhangen 

met onderwijsvormen (ASO,TSO en BSO).   

 

2. (H)erkennen de leerlingen zelf al dan niet verschillen tussen de onderwijsvormen? 

Wat is de eigen perceptie van leerlingen met betrekking tot ASO, TSO en BSO?  

 

Deze onderzoeksvraag peilt naar hun eigen percepties wat betreft de verschillende 

onderwijsvormen. Hierbij wordt gekeken naar hoe percepties ten opzichte van de 

onderwijsvormen verschillen naargelang een leerling in ASO, TSO of BSO zit.   

 

3. In welke mate zijn leerlingen gemotiveerd om in hun onderwijsvorm les te volgen? 

Welke determinanten spelen een rol bij de studiekeuze van leerlingen? 

 

Hierbij worden twee zaken onderzocht. Enerzijds wordt op zoek gegaan in welke mate de 

leerlingen intrinsiek dan wel extrinsiek gemotiveerd zijn om les te volgen in hun 

onderwijsvorm. Anderzijds wordt bestudeerd welke factoren een invloed hebben op de 

leerlingen hun studiekeuze in het secundair onderwijs. Wat zijn de redenen dat ze in hun 

huidige onderwijsvorm les volgen?   

 

Onderzoeksdesign (methode)  

Het doel van deze studie is nagaan wat de percepties van leerlingen zijn ten opzichte van de 

verschillende onderwijsvormen in het secundair onderwijs. Hierbij aansluitend wordt 

onderzocht of deze percepties al dan niet overeenstemmen met de maatschappelijke 

waardering die aan de verschillende onderwijsvormen wordt toegekend. Tot slot wordt ook op 

zoek gegaan naar de motivatie van leerlingen en welke factoren een invloed uitoefenen op 

hun studiekeuze in het secundair onderwijs.   

 

 Populatie en steekproef 

 
Voor dit onderzoek werden 216 vragenlijsten afgenomen bij leerlingen uit het ASO, TSO en 

BSO. Deze werden ingevuld door mannelijke en vrouwelijke leerlingen uit de tweede graad, 

derde graad en het zevende jaar van het secundair onderwijs. Er namen in totaal acht scholen 

deel aan het onderzoek: Sint-Gertrudiscollege Wetteren, Mariagaard, Koninklijk Atheneum 

Campus Kompas, Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen, College Paters Jozefieten Melle, 
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Leiepoort Campus Sint-Theresia, Atheneum MXM en Sint-Maarten Bovenschool Beveren. 

Enerzijds heb ik zelf contact opgenomen met leerkrachten die ik ken, anderzijds ben ik met 

hen in contact gekomen via de hulp van vrienden en familie. Het is interessant om scholen uit 

verscheidene regio’s te betrekken omdat er op die manier wordt gestreefd naar 

een representatief beeld van de populatie.   

  

Aan het onderzoek namen 95 mannelijke en 121 vrouwelijke leerlingen deel. De leerlingen 

bevinden zich tussen 13 en 21 jaar, de gemiddelde leeftijd bedraagt 16 jaar. Wat betreft de 

graad bevinden zich 108 leerlingen in de tweede graad, 101 leerlingen in de derde graad en 7 

leerlingen in het zevende jaar. In het onderzoek werden 89 leerlingen uit het ASO, 67 

leerlingen uit het TSO en 60 leerlingen uit het BSO betrokken. 96% van de leerlingen heeft 

een Belgische nationaliteit, 94% van de leerlingen heeft een moeder met een Belgische 

nationaliteit en 90% van de leerlingen heeft een vader met een Belgische nationaliteit. Wat 

betreft het opleidingsniveau van de moeder komt het volgende naar voor: 12,5% behaalde 

geen diploma van het secundair onderwijs, 38% behaalde een diploma van het secundair 

onderwijs, 24% behaalde een bachelorsdiploma en 18,5% behaalde een universitair diploma.   

 

 Data-analyse 
 

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst, deze werd 

schriftelijk afgenomen (zie bijlage 1). Allereerst krijgen de leerlingen een korte uitleg over het 

onderzoek en nadien kunnen ze de Informed Consent invullen. De volgende bladzijde peilt 

naar hun achtergrondvariabelen zoals geslacht, leeftijd, graad, onderwijsvorm, nationaliteit en 

opleidingsniveau van de moeder. Tot slot worden er stellingen voorgesteld die ze 

beantwoorden aan de hand van een 5-punts Likertschaal. Hierbij kunnen ze een kruisje zetten 

in welke mate ze het helemaal oneens dan wel helemaal eens zijn met de stellingen. Er wordt 

gebruik gemaakt van een Likertschaal aangezien percepties op die manier op een directe 

manier gemeten kunnen worden (Boves & Gerritsen, 1995). Het nadeel van een gesloten 

vragenlijst is dat er minder diepgang wordt gecreëerd aangezien ze hun antwoord niet kunnen 

argumenteren.   

  

Om een antwoord te bieden op onderzoeksvraag 1 en 2 worden volgende acht variabelen 

nader geanalyseerd: moeilijkheidsgraad (MG), toekomstperspectieven (TOE), sociale 

determinatie tussen rijk en arm (SD), allochtone leerlingen (AL), intellect (INT), karakter 

(KA), inkomen (INK) en beroepsmogelijkheden (BM). Voor onderzoeksvraag 3 wordt 

gebruik gemaakt van de variabele ‘studiekeuze’ (SK). De verschillende stellingen verwijzen 

telkens naar één van deze negen variabelen.   
 

In deze studie gaat het om kwantitatieve gegevens aangezien de leerlingen enkel hun 

antwoord aanduiden, maar dit niet verder kunnen verklaren. Voor het analyseren van de 

antwoorden werd het statistische verwerkingsprogramma SPSS 24 (Statistical 

Package for the Social Sciences) gehanteerd. Voor onderzoeksvraag 1 en 2 zullen de 

verschillende stellingen samengenomen worden tot acht totaalvariabelen aangezien het 

praktisch onmogelijk is om alle stellingen nader te analyseren. Toch zullen er een aantal 



21 
 

stellingen afzonderlijk beschouwd worden om de algemene trend nader te verklaren. Voor 

onderzoeksvraag 3 zullen de stellingen niet samengenomen worden tot één totaalvariabele, 

elke stelling onderzoekt namelijk een ander aspect van studiekeuze.   

  

Om te zien of de achtergrondvariabelen een invloed hebben op deze negen variabelen, zal de 

methode van covariantie-analyse (ANCOVA, onderzoeksvraag 1 en 3) en variantie-

analyse (ANOVA, onderzoeksvraag 2) gebruikt worden. Bij onderzoeksvraag 1 en 3 zal 

covariantie-analyse aan bod komen omdat de onafhankelijke variabelen 

(achtergrondvariabelen) zowel van interval als nominaal niveau zijn. Bij onderzoeksvraag 2 is 

de onafhankelijke variabele van nominaal niveau waardoor de methode van variantie-

analyse zal gehanteerd worden.   

 

Resultaten 

Onderzoeksvraag 1:  

  

Wat is de perceptie van leerlingen uit het secundair onderwijs wat betreft het verschil 

in maatschappelijk aanzien tussen de onderwijsvormen ASO, TSO en BSO?   

  

Bij deze onderzoeksvraag wordt nagegaan wat de percepties zijn van leerlingen ten opzichte 

van de onderwijsvormen. Hiervoor worden de verschillende variabelen vergeleken tussen 

ASO, TSO en BSO. Van de verschillende stellingen wordt er telkens één totaalvariabele 

gemaakt waardoor algemene trends naar voren komen. Hiervoor wordt er per leerling een 

score berekend waarbij alle antwoorden van die leerling opgeteld worden. Bijvoorbeeld: 

wanneer een leerling bij de variabele ‘moeilijkheidsgraad’ meestal aanduidt dat hij/zij het 

oneens is met de stellingen, zal die leerling een lage score behalen op die totaalvariabele. Er 

zullen wel een aantal stellingen grondiger bestudeerd worden om de algemene trend aan te 

tonen.   

  

Opvallende zaken worden hieronder nader omschreven en verduidelijkt aan de hand van 

verschillende histogrammen (zie bijlage 2). Daarna wordt onderzocht, door middel van 

covariantie-analyse, welke achtergrondvariabelen een invloed uitoefenen op de percepties van 

leerlingen met betrekking tot de acht variabelen. Hierbij worden de achtergrondvariabelen als 

onafhankelijke variabelen en de totaalvariabelen als afhankelijke variabelen beschouwd (zie 

bijlage 3 voor de output in SPSS). De achtergrondvariabele ‘onderwijs’ zal niet in deze 

onderzoeksvraag besproken worden, maar wel bij onderzoeksvraag 2.   

  

Wanneer we naar de moeilijkheidsgraad (TotMG) kijken, valt op dat de meerderheid tussen 

21 en 26 scoort. Dit betekent dat de meeste leerlingen vinden dat ASO moeilijkere leerstof, 

toetsen en taken heeft dan TSO en BSO. Daarnaast duidt het merendeel van de leerlingen ook 

aan dat het TSO een hogere moeilijkheidsgraad heeft dan het BSO.   

Wat betreft het toekomstperspectief (TotTOE) scoren de leerlingen terug aan de hoge kant 

(tussen 29 en 38). Leerlingen uit het ASO en TSO zullen het meest deelnemen aan het hoger 
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onderwijs. Verder blijkt uit de stelling ‘Leerlingen uit het ASO zullen meer kans hebben om te 

slagen in het hoger onderwijs dan leerlingen uit het TSO’, dat meer dan de helft van de 

leerlingen het (helemaal) oneens is. Daarentegen vinden ze wel dat leerlingen uit het ASO en 

TSO meer slaagkansen hebben dan leerlingen uit het BSO. Toch duidt 21% van de leerlingen 

ook aan dat ze hier niet mee akkoord zijn. Dit percentage kan verklaard worden doordat 

leerlingen uit het BSO deze vragenlijst ook invulden en dat ze van mening zijn dat hun 

slaagkansen niet lager zijn. Ook op de stelling ‘Leerlingen uit het BSO moeten gaan werken 

na het secundair onderwijs omdat ze minder theorie hebben gehad’ duidt 38% van de 

leerlingen aan dat ze het niet eens zijn. De lage scores van deze stellingen brengen het 

gemiddelde naar beneden, wat de vorm van het histogram verklaart.   

  

Bij de sociale determinatie tussen rijk en arm (TotSD) is het opmerkelijk dat er op deze 

stellingen voornamelijk ‘helemaal mee oneens’ wordt aangeduid, dit is ook te zien aan het 

histogram. Het gemiddelde percentage dat ‘helemaal mee oneens’ heeft aangeduid bij de 

eerste negen stellingen bedraagt 61%. De leerlingen vinden dus niet dat er een verschil is in 

thuissituatie, opvoeding en rijkdom tussen leerlingen uit het ASO, TSO en BSO. Bij de laatste 

drie stellingen wordt ook voornamelijk ‘helemaal mee oneens’ aangeduid, maar dit 

gemiddelde percentage ligt lager, namelijk 49%. Dit komt doordat leerlingen ook vaak 

‘neutraal’ hebben aangeduid, wat betekent dat ze niet echt een mening hebben omtrent het 

opleidingsniveau van de ouders.   

  

Wanneer we kijken naar het aantal allochtonen (TotAL) dat in de verschillende 

onderwijsvormen les volgt, is het moeilijk om een algemene trend te zien. 33% van de 

leerlingen duidt aan dat ze het helemaal oneens zijn met de stelling dat er in het ASO minder 

allochtonen zitten dan in het TSO. Ook bij de stelling ‘In het ASO zitten minder allochtonen 

dan in het BSO’ duidt 33% aan dat ze het helemaal oneens zijn. Bij de stelling dat er minder 

allochtonen in het TSO dan in het BSO zouden zitten, komen zowel ‘helemaal mee oneens’ 

en ‘neutraal’ aan bod, respectievelijk 30% en 39%. Het aantal allochtonen op een school heeft 

dus volgens de leerlingen niks te maken met de onderwijsvorm die men volgt.   

  

Op intellect (TotINT) scoren de leerlingen laag tot gemiddeld. Er wordt voornamelijk door de 

leerlingen ‘helemaal mee oneens’, ‘mee oneens’ en ‘neutraal’ geantwoord. Het percentage dat 

telkens deze drie vakjes aanduidt ligt tussen 73% en 89%. De leerlingen zijn dus van mening 

dat intelligentie niet samenhangt met de onderwijsvorm waarin men les volgt. Leerlingen uit 

het ASO behalen geen betere schoolresultaten dan leerlingen uit het TSO en BSO.   

  

Wat betreft de variabele ‘karakter’ (TotKA) scoren de leerlingen ook laag tot gemiddeld, 

waardoor het histogram een gelijkaardige vorm toont aan die van intellect. Hier wordt er 

voornamelijk terug ‘helemaal mee oneens’ tot ‘neutraal’ aangeduid. Bij de 

stelling ‘Leerlingen uit het ASO zijn beleefder, braver en volwassener dan leerlingen uit het 

BSO ‘ duidt toch 16% aan dat ze het eens zijn. Daarnaast zijn de meningen verdeeld over de 

stellingen dat leerlingen uit het ASO zich beter voelen dan leerlingen uit het TSO en BSO. 

Daarentegen valt op dat de leerlingen lager scoren op de stelling ‘Leerlingen uit het TSO 

voelen zichzelf beter dan leerlingen uit het BSO’.   
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Op de stellingen van inkomen (TotINK) wordt voornamelijk ook ‘helemaal mee oneens’ tot 

‘neutraal’ aangeduid. De meerderheid van de bevraagde leerlingen vindt dat het toekomstig 

inkomen niet afhangt van de onderwijsvorm die men gevolgd heeft. Wel duidt een groter 

procentueel aantal (14%) aan dat leerlingen uit het ASO later meer zullen verdienen dan 

leerlingen uit het BSO.   

  

Ten slotte komen de variabele ‘beroepsmogelijkheden’ (TotBM) aan bod. Hierbij zijn de 

scores verspreid van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘mee eens’. Wat wel opvalt, is dat bij de 

stelling ‘Leerlingen uit het ASO zullen later een hoger beroep uitoefenen dan leerlingen uit 

het BSO’ 26% van de leerlingen het eens is. Dit is een hoger percentage dan bij de overige 

twee stellingen die verwijzen naar de beroepsmogelijkheden.   

  

Hieronder wordt bestudeerd, aan de hand van covariantie-analyse, welke achtgrondvariabelen 

al dan niet een invloed uitoefenen op de acht totaalvariabelen. Vanuit de output in SPSS (zie 

bijlage 3) kunnen volgende zaken afgeleid worden.   

  

Ten eerste blijkt dat bij de ‘moeilijkheidsgraad’ enkel de variabelen ‘graad’ en ‘leeftijd’ 

statistisch significant zijn op het 5% significantieniveau: ze hebben een p-waarde die kleiner 

is dan 0,05. Dit betekent dat deze twee variabelen een invloed hebben op de percepties van 

leerlingen met betrekking tot de moeilijkheidsgraad van onderwijsvormen. Om deze effecten 

nader te onderzoeken, wordt er naar de tabel ’Parameter Estimates’ gekeken. Hieruit blijkt dat 

de gemiddelde uitkomst het grootst is in de derde graad, zij scoren hoger dan leerlingen van 

de tweede graad en het zevende jaar. Het zijn dus voornamelijk leerlingen uit de derde graad 

die vinden dat het ASO de moeilijkste leerstof, toetsen en taken bevat. 
 

Ten tweede valt op dat bij ‘toekomstperspectieven’, ‘sociale determinatie tussen rijk en arm’ 

en ‘aantal allochtonen’ enkel de variabele ‘geslacht’ een significante invloed uitoefent. 

Enkel deze variabele heeft effect op de manier waarop leerlingen denken over toekomst, 

thuissituatie, opvoeding, rijkdom, opleiding van de moeder en het aantal allochtonen dat 

vertegenwoordigd is in de verschillende onderwijsvormen. Wat betreft het effect blijkt dat 

jongens hoger scoren op de stellingen die verwijzen naar deze variabelen. Zij vinden dat 

toekomst, sociale determinatie en het aantal allochtonen samenhangt met de onderwijsvorm 

waarin men les volgt.  
 

Vervolgens kan opgemerkt worden dat het opleidingsniveau van de moeder een significante 

invloed heeft op het intellect van leerlingen. Wanneer dit effect nader onderzocht wordt, valt 

op dat leerlingen, waarvan de moeder een bachelorsdiploma heeft, een hogere gemiddelde 

uitkomst behalen. Daarbij aansluitend kan opgemerkt worden dat de uitkomst afneemt bij 

‘geen diploma secundair onderwijs’ en ‘diploma secundair onderwijs’. Leerlingen met 

laaggeschoolde ouders zullen lager scoren op de stellingen van intellect: zij vinden dus niet 

dat leerlingen uit het ASO slimmer zijn en betere schoolresultaten behalen.   

 

Wat betreft het karakter van leerlingen blijkt dat de variabelen ‘Belg’ en ‘BelgVader’ een 

significant effect hebben. Leerlingen die een Belgische nationaliteit hebben, behalen een 
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hogere gemiddelde score dan leerlingen met een niet-Belgische nationaliteit. Dit kan 

verklaard worden doordat 96% van de bevraagde leerlingen een Belgische nationaliteit heeft 

en dus duidelijk in de meerderheid is. Daarnaast blijkt dat er een negatief verband is tussen de 

nationaliteit van de vader en het karakter van leerlingen. Wanneer de vader een Belgische 

nationaliteit heeft, zullen de leerlingen een lagere gemiddelde uitkomst behalen op percepties 

met betrekking tot karakter.     

  

Ten slotte valt op dat bij zowel ‘inkomen’ als ‘beroepsmogelijkheden’ geen enkele 

achtergrondvariabele een significant effect heeft op de percepties omtrent deze aspecten.   

  

Onderzoeksvraag 2:  

  

(H)erkennen de leerlingen zelf al dan niet verschillen tussen de onderwijsvormen? 

Wat is de eigen perceptie van leerlingen met betrekking tot ASO, TSO en BSO?   

  

Bij deze onderzoeksvraag wordt gekeken naar hoe percepties ten opzichte van 

onderwijsvormen verschillen naargelang een leerling in ASO, TSO of BSO les volgt. Er kan 

bijvoorbeeld onderzocht worden hoe een leerling uit het ASO de moeilijkheidsgraad van 

ASO, TSO en BSO ziet. Hierbij wordt dus onderzocht of de onderwijsvorm waarin leerlingen 

les volgen een invloed heeft op de percepties van leerlingen ten opzichte van de verschillende 

onderwijsvormen. Er zal opnieuw gekeken worden naar de algemene trends van de acht 

totaalvariabelen, maar er wordt voornamelijk in detail bestudeerd welke stellingen al dan niet 

hoog scoren. De methode van variantie-analyse wordt hier gebruikt: de achtergrondvariabele 

‘onderwijs’ is de onafhankelijke variabele en de acht totaalvariabelen zijn de afhankelijke 

variabelen (zie bijlage 4 voor de output in SPSS).  

  

Wanneer we kijken naar moeilijkheidsgraad (totMG) kan opgemerkt worden dat de variabele 

‘onderwijs’ statistisch significant is (p-waarde is kleiner dan 0,05): de onderwijsvorm heeft 

dus een effect op de percepties van leerlingen omtrent de moeilijkheidsgraad van 

onderwijsvormen. Wanneer we dit effect nader onderzoeken valt op dat leerlingen uit het 

ASO en TSO de hoogste gemiddelde uitkomst behalen: zij bevestigen dat de leerstof, toetsen 

en taken in het ASO en TSO moeilijker zijn dan die in het BSO. Enkel bij de 

stellingen ‘Leerlingen uit het ASO krijgen moeilijkere leerstof dan leerlingen uit het 

TSO’ en ‘De toetsen/taken in het ASO zijn moeilijker dan de toetsen/taken in het TSO’ scoren 

leerlingen uit het BSO hoger dan leerlingen uit het TSO. Wanneer het ASO en TSO 

vergeleken wordt met BSO, scoren leerlingen uit het BSO laag. Daarentegen scoren ze hoog 

wanneer ASO met TSO vergeleken wordt. Ze vinden dus niet dat het ASO en TSO 

moeilijkere leerstof, toetsen en taken hebben dan het BSO, maar wel dat het ASO een hogere 

moeilijkheidsgraad heeft in vergelijking met TSO. Het omgekeerde geldt bij leerlingen uit het 

TSO: zij scoren hoger wanneer ASO en TSO vergeleken wordt met BSO, maar scoren lager 

wanneer ASO vergeleken wordt met TSO. Leerlingen uit zowel het TSO als het BSO zijn dus 

van mening dat hun onderwijsvorm niet gemakkelijker is dan anderen.   

Wat betreft de toekomstperspectieven (totTOE) blijkt dat deze variabele ook een significante 

invloed heeft op de percepties van leerlingen. Wanneer aan hen gevraagd wordt of alle 



25 
 

leerlingen (uit ASO, TSO en BSO) kunnen verder studeren aan het hoger onderwijs, scoren 

leerlingen uit het ASO het laagst. Leerlingen uit het BSO behalen daarentegen de hoogste 

gemiddelde score. Bij de overige stellingen hebben leerlingen uit het ASO telkens de hoogste 

uitkomst: zij vinden dat leerlingen uit het ASO en TSO meer deelnemen aan en hogere 

slaagkansen hebben in het hoger onderwijs. Ze vinden dat leerlingen uit het BSO na het 

secundair zullen gaan werken omdat die minder theorie hebben gehad. Wat betreft de 

stellingen ‘Leerlingen uit het ASO zullen meer deelnemen aan het hoger onderwijs dan 

leerlingen uit het TSO’ en ‘Leerlingen uit het ASO zullen meer kans hebben om te slagen in 

het hoger onderwijs dan leerlingen uit het TSO’ valt op dat leerlingen uit het BSO vrij hoog 

scoren. Daarentegen behalen ze bij de overige stellingen de laagste gemiddelde score: zij zijn 

van mening dat leerlingen uit het ASO en TSO niet meer deelnemen aan en hogere 

slaagkansen hebben in het hoger onderwijs. Daarnaast vinden ze dat alle leerlingen de kans 

moeten krijgen om te participeren aan het hoger onderwijs, ondanks het feit dat ze al dan niet 

veel theorie hebben gehad in het secundair onderwijs.   

  

Vervolgens blijkt dat er ook een significante invloed is van de onderwijsvorm op de 

percepties omtrent de sociale determinatie (totSD). Ondanks dat deze variabele bij 

onderzoeksvraag 1 heel laag scoort, zal het effect toch nader geanalyseerd worden. Leerlingen 

uit het ASO behalen steeds de hoogste gemiddelde uitkomst, gevolgd door leerlingen uit het 

BSO en dan leerlingen uit het TSO. Leerlingen uit het ASO vinden dus dat ze een betere 

thuissituatie, opvoeding en beter opgeleide ouders hebben en dat ze rijker zijn dan leerlingen 

uit het TSO en BSO. Aangezien leerlingen uit het BSO ook vrij hoog scoren, blijkt dat ze 

dezelfde mening delen.   

  

Wanneer we kijken naar het aantal allochtonen (totAL) dat zich volgens de leerlingen 

vertegenwoordigt in de onderwijsvormen, kan opgemerkt worden dat leerlingen uit het ASO 

opnieuw de hoogste score behalen. Volgens hen zitten er minder allochtonen in het ASO en 

TSO dan in het BSO. Daarentegen vinden leerlingen uit het BSO dat dit niet zo is. Dit 

verschil kan verklaard worden door het aantal allochtonen die bevraagd zijn. Het kan toevallig 

zijn dat er net in die ene klas meer allochtonen aanwezig waren dan in een andere klas.   

  

De variabele ‘intellect’ (totINT) scoorde in de vorige onderzoeksvraag ook laag, maar het kan 

interessant zijn om dit effect alsnog te onderzoeken. Het effect van deze variabele is 

gelijkaardig aan die van het aantal allochtonen: leerlingen uit het ASO behalen de hoogste 

gemiddelde score, gevolgd door leerlingen uit het TSO. Leerlingen uit het ASO en TSO 

vinden dat ze slimmer zijn dan leerlingen uit het BSO, die het op hun beurt hiermee niet eens 

zijn.   

  

De variabele ‘karakter’ (totKA) is alsook statisch significant op het 5% significantieniveau. 

Ondanks dat ze ook laag scoorden bij onderzoeksvraag 1, is het aangewezen om het effect te 

onderzoeken. Hierbij valt op dat leerlingen uit het ASO het hoogst scoren: zij vinden dat 

leerlingen uit het ASO en TSO beleefder, braver en volwassener zijn dan leerlingen uit het 

BSO. Daarnaast vinden leerlingen uit het BSO dat leerlingen uit het ASO beleefder, braver en 

volwassener zijn dan leerlingen uit het TSO. Daarentegen scoren ze lager wanneer het ASO 
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en TSO met hun onderwijsvorm (BSO) wordt vergeleken. Dit kan gelinkt worden met de 

conclusie van de moeilijkheidsgraad: leerlingen uit het BSO vinden niet dat zij minder 

beleefd, braaf en volwassen zijn dan leerlingen uit het ASO en TSO, maar ze vinden wel dat 

leerlingen uit het ASO beleefder, braver en volwassener zijn dan leerlingen uit het TSO. Wat 

betreft de overige stellingen komt het volgende naar voor. Leerlingen uit het TSO vinden dat 

leerlingen uit het ASO zich beter voelen dan leerlingen uit het TSO en BSO. Daarentegen zijn 

leerlingen uit het ASO van mening dat leerlingen uit het TSO zich beter voelen dan leerlingen 

uit het BSO. De leerlingen uit de verschillende onderwijsvormen staan dus negatief tegenover 

elkaar.   

  

Bij de stellingen omtrent inkomen (totINK) blijkt dat hier opnieuw de leerlingen uit het ASO 

van mening zijn dat leerlingen uit het ASO en TSO het meest zullen verdienen. Ook de 

leerlingen uit het BSO zijn het eens dat leerlingen uit het ASO meer zullen verdienen dan 

leerlingen uit het TSO en BSO. Daarentegen scoren ze het laagst wanneer er gesteld wordt dat 

leerlingen uit het TSO meer zullen verdienen dan leerlingen uit het BSO. Zij vinden dus dat er 

een minder groot verschil is wat betreft inkomen tussen TSO en BSO.   

  

Tot slot heeft de variabele ‘beroepsmogelijkheden’ (totBM) ook een significant effect op de 

percepties van leerlingen. Hieruit blijkt alsook dat leerlingen uit het ASO en TSO, volgens 

leerlingen uit het ASO, een hoger beroep zullen uitoefenen later. Daarbij aansluitend scoren 

leerlingen uit het BSO laag op de stellingen ‘Leerlingen uit het ASO zullen later een hoger 

beroep uitoefenen dan leerlingen uit het BSO’ en ‘Leerlingen uit het TSO zullen later een 

hoger beroep uitoefenen dan leerlingen uit het BSO’. Zij vinden dat leerlingen uit het ASO 

een hogere functie zullen uitoefenen dan leerlingen uit het TSO, maar daarentegen zijn ze ook 

van mening dat leerlingen uit het ASO en TSO geen hoger beroep zullen hebben in 

vergelijking met leerlingen uit het BSO.  

  

Onderzoeksvraag 3:  

  

In welke mate zijn leerlingen gemotiveerd om in hun onderwijsvorm les te volgen? 

Welke determinanten spelen een rol bij de studiekeuze van leerlingen?  

  

Ten eerste worden de resultaten geanalyseerd die betrekking hebben op de motivatie van 

leerlingen.   

Bij de stelling dat leerlingen hun onderwijsvorm hebben gekozen omdat ze de vakken 

interessant vinden (SK1), duidt 59% van de leerlingen aan dat ze het hier (helemaal) eens mee 

zijn. Er kan dus afgeleid worden dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om in hun onderwijsvorm 

les te volgen. Bij deze stelling wordt gepeild naar de interesse van leerlingen, alsook bij de 

stelling ‘Ik heb deze onderwijsvorm gekozen omdat ik graag studeer’ (SK6). Bij deze laatste 

is meer dan de helft van de leerlingen het (helemaal) oneens dat ze in deze onderwijsvorm 

zitten omdat ze graag studeren. Dit percentage is vrij laag omdat 29% hierbij geen mening 

heeft en ‘neutraal’ aanduidt. Ze zijn dus minder intrinsiek gemotiveerd om te studeren.   

   



27 
 

Verder blijkt uit stelling ‘Ik heb deze onderwijsvorm gekozen omdat ik nog steeds kan 

veranderen’ (SK3) dat 53% het (helemaal) oneens is. Hieruit kan afgeleid worden dat de helft 

van de leerlingen in hun onderwijsvorm zit omwille van interesse. 16% van de leerlingen gaat 

wel akkoord met deze stelling: leerlingen uit het ASO en TSO zitten in deze onderwijsvorm 

omdat ze nog steeds kunnen ‘afzakken’. Deze stelling verwijst naar het begrip 

‘watervalsysteem’, dat eerder in het conceptueel en theoretisch kader aan bod kwam. Deze 

leerlingen zijn dus extrinsiek gemotiveerd: ze zitten niet in deze onderwijsvorm omdat ze die 

interessant vinden, maar omdat ze nog kunnen veranderen van studierichting. De stelling ‘Ik 

zit in deze onderwijsvorm omdat ik een B- of C-attest had’ (SK2) verwijst ook naar het 

watervalsysteem. Hierbij geeft 79% van de leerlingen aan dat ze niet in deze onderwijsvorm 

les volgen omdat ze een B-attest of C-attest behaalden. Dit betekent dat de grote meerderheid 

niet verplicht werd om in deze onderwijsvorm te zitten, intrinsieke motivatie is hier dus van 

toepassing.   

  

Wat betreft de stelling ‘Ik heb deze onderwijsvorm gekozen op advies van mijn 

ouders/familie’ (SK4) behaalt 46% van de leerlingen lage scores, wat blijk geeft op 

intrinsieke motivatie. Toch geeft 26% aan dat ze in hun onderwijsvorm zitten op advies van 

ouders en familie. Dit betekent dat deze leerlingen extrinsiek gemotiveerd zijn, namelijk door 

druk van buitenaf.   

  

Daarnaast valt ook op dat bij de stelling ‘Ik heb deze onderwijsvorm gekozen omdat ik er later 

iets mee wil doen’ (SK5) dat 69% van de bevraagde leerlingen akkoord is met deze stelling. 

Hierbij is het niet eenvoudig om zomaar te besluiten of ze intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd 

zijn. Dit kan enerzijds verwijzen naar een job waarin men geïnteresseerd is, anderzijds kunnen 

ze in deze onderwijsvorm zitten omdat die volgens hen betere toekomstmogelijkheden 

heeft.    

   

Bij de stelling ‘Ik zit in deze onderwijsvorm omdat die door de buitenwereld gewaardeerd 

wordt’ (SK7) duidt de meerderheid, namelijk 47%, aan dat ze het niet eens zijn. De 

maatschappelijke waardering die aan de onderwijsvormen wordt toegekend heeft geen 

invloed op hun studiekeuze in het secundair onderwijs. Hierbij zijn ze dus intrinsiek 

gemotiveerd om in hun onderwijsvorm les te volgen.  

  

Op de stelling of de onderwijsvorm past bij de leerlingen (SK8) geeft 63% aan dat ze hiermee 

akkoord zijn. Dit kan verwijzen naar niveau, toekomstmogelijkheden, inhoud,… die een 

onderwijsvorm met zich meebrengt. De meerderheid van de leerlingen sluit dus aan bij 

intrinsieke motivatie.   

   

Ten slotte kiest meer dan de helft van de leerlingen hun onderwijsvorm omdat die toegang 

biedt tot het hoger onderwijs (SK9). Hieruit kan afgeleid worden dat ook leerlingen uit het 

BSO interesse hebben om deel te nemen aan verdere studies. Hierbij kan geconcludeerd 

worden dat de leerlingen voornamelijk intrinsiek gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het 

hoger onderwijs.   
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Daarnaast wordt bestudeerd, aan de hand van covariantie-analyse, welke achtgrondvariabelen 

al dan niet een invloed uitoefenen op de studiekeuze van leerlingen. De achtergrondvariabelen 

fungeren hier als onafhankelijke variabelen en de stellingen zelf worden als afhankelijke 

variabelen beschouwd. Vanuit de output in SPSS (zie bijlage 5) kunnen volgende zaken 

afgeleid worden.   

  

Wat betreft de stellingen die betrekking hebben tot interesse (SK1 en SK6) blijkt dat er bij de 

eerste stelling geen enkele achtergrondvariabele statistisch significant is op het 5% 

significantieniveau. Deze variabelen hebben dus geen invloed op het feit dat ze in hun 

onderwijsvorm zitten omdat de vakken hen interesseren. Daarentegen blijkt dat geslacht en 

onderwijsvorm een significant effect hebben op de stelling dat ze hun onderwijsvorm hebben 

gekozen omdat ze graag studeren. Meer bepaald valt op dat er een negatief verband is tussen 

mannen en interesse: mannen duiden minder aan dat ze graag studeren. Bij de onderwijsvorm 

kan opgemerkt worden dat de eerste categorie de hoogste gemiddelde uitkomst heeft: 

leerlingen uit het ASO geven het meest aan dat ze graag studeren, gevolgd door leerlingen uit 

het TSO.   

  

Zoals eerder gezegd verwijzen SK2 en SK3 naar het watervalsysteem. Bij de stelling met 

betrekking tot het B- of C-attest zijn de variabelen ‘onderwijs’ en ‘opleiding’ significant. 

Zowel leerlingen uit het ASO als uit het TSO behalen hier een negatieve score, het zijn dus 

voornamelijk leerlingen uit het BSO die in deze onderwijsvorm zitten omwille van een B- of 

C-attest. Bij ‘opleiding’ kan gesteld worden dat wanneer ouders een bachelorsdiploma 

hebben, de gemiddelde uitkomst het hoogst is. Wat betreft de andere stelling omtrent 

het watervalsysteem, namelijk dat ze hun onderwijsvorm hebben gekozen omdat ze nog 

steeds kunnen veranderen, blijkt dat enkel de variabele ‘graad’ een significante invloed heeft. 

Leerlingen uit de tweede graad behalen een hogere gemiddelde uitkomst dan leerlingen uit de 

derde graad en het zevende jaar. Zij bekomen dus een hogere score op deze stellingen en 

bevestigen dus dat ze nog steeds kunnen veranderen van studierichting.   

  

Vervolgens blijkt dat ‘onderwijs’ een significante invloed heeft op de stelling ‘Ik heb deze 

onderwijsvorm gekozen op advies van mijn ouders/familie’ (SK4). Er bestaat een negatief 

verband tussen de tweede categorie en deze stelling. Leerlingen uit het ASO hebben dus meer 

hun onderwijsvorm gekozen op advies van ouders en familie.   

  

Wanneer we kijken naar de stelling die verwijst naar toekomst (SK5), blijkt dat geslacht en 

leeftijd statistisch significant zijn. Bij de mannen is er een negatief verband: mannen scoren 

gemiddeld lager en kiezen hun onderwijsvorm niet omdat ze er later iets mee willen doen. 

Ook de leeftijd heeft een negatief verband: hoe ouder de leerling is, hoe lager hij/zij scoort op 

deze stelling.   

  

Bij de stelling die betrekking heeft op waardering (SK7) heeft enkel de variabele ‘onderwijs’ 

een significant effect. Wanneer we dit effect nader bekijken, valt op dat de eerste categorie de 

hoogste uitkomst behaalt: leerlingen uit het ASO houden meer rekening met de 

maatschappelijke waardering die aan onderwijsvormen toegekend wordt.   
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Verder kan opgemerkt worden dat geslacht een significante invloed heeft op de stelling ‘Ik 

heb deze onderwijsvorm gekozen omdat die bij mij past’ (SK8). Vrouwen scoren positiever op 

deze stelling en kiezen sneller een onderwijsvorm die bij hen past wat betreft niveau, 

toekomstmogelijkheden, inhoud,…  

  

Ten slotte blijkt dat ‘onderwijs’ en ‘BelgMoeder’ een significant effect hebben op de laatste 

stelling (SK9). Leerlingen uit het ASO behalen een grotere gemiddelde uitkomst dan 

leerlingen uit het TSO en BSO: zij zullen hun onderwijsvorm kiezen op basis van de mate 

waarin deze toegang biedt tot het hoger onderwijs. Daarnaast bestaat er een negatief verband 

tussen ‘BelgMoeder’ en deze stelling: wanneer de leerling een moeder heeft met een 

Belgische nationaliteit, zal deze leerling lager scoren op de stelling.  

 

Discussie en conclusie 

 Bespreking resultaten   

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan wat de percepties van leerlingen zijn ten 

opzichte van de onderwijsvormen en in welke mate ze gemotiveerd zijn om in hun 

onderwijsvorm les te volgen. Om een antwoord te bieden op de drie onderzoeksvragen, 

werd een vragenlijst met Likertschaal ontworpen.   

  

Wat betreft de vraag over de percepties die leerlingen hebben ten opzichte van de 

onderwijsvormen, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee analyses. Enerzijds 

werd nagegaan of de percepties van leerlingen over de onderwijsvormen overeenstemmen met 

de maatschappelijke waardering die eraan wordt toegekend door de buitenwereld 

(onderzoeksvraag 1). Anderzijds  werd er op zoek gegaan naar de vraag of percepties van 

leerlingen ten opzichte van de onderwijsvormen verschillen naargelang een leerling in het 

ASO, TSO of BSO zit (onderzoeksvraag 2). Deze twee onderzoeksvragen hebben betrekking 

tot de verschillende dimensies, die reeds aan bod kwamen in het conceptueel en theoretisch 

kader.   

  

Bij de eerste onderzoeksvraag komen volgende conclusies aan bod. Ten eerste valt op dat er 

pedagogische verschillen zijn tussen de onderwijsvormen. De leerlingen vinden dat het ASO 

en TSO een hogere moeilijkheidsgraad hebben dan het BSO. Dit sluit aan bij de theorie die 

stelt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen “zwakke” en “sterke” studierichtingen. De 

verschillende onderwijsvormen en studierichtingen worden geordend naar niveau van abstract 

en theorie, waarbij technisch en beroepsonderwijs onderaan de ladder geplaatst worden 

(Van Houtte, 2010). Wanneer we kijken naar de toekomstperspectieven kan geconcludeerd 

worden dat leerlingen uit het ASO en TSO meer zullen deelnemen aan het hoger onderwijs en 

dat ze hogere slaagkansen hebben dan leerlingen uit het BSO. Dit heeft betrekking op de 

theorie die stelt dat leerlingen meer kansen hebben op betere leermogelijkheden en hogere 

prestaties wanneer ze in hogere tracks geplaatst worden (Kelly & Covay, 2008; Gamoran & 

Berends, 1987). Niet verrassend zijn hogere tracks sterk geassocieerd met deelname aan het 

hoger onderwijs (Adelman 1999; Schneider et al., 1998).  
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Vervolgens worden de sociale verschillen besproken. Dit heeft betrekking tot de sociale 

determinatie en het aantal allochtonen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen verschil 

is in thuissituatie, opvoeding, rijkdom en opleidingsniveau van de ouders tussen leerlingen 

van het ASO, TSO en BSO. Dit is in tegenstrijd met de theorie omtrent de 

sociaaleconomische status. Leerlingen uit hoge SES-gezinnen kiezen vaker voor 

studierichtingen met meer wiskunde en wetenschappen. Kinderen van hoogopgeleide ouders 

hebben meer kans om in het ASO te belanden dan kinderen van laagopgeleide ouders. 

Andersom geldt ook: kinderen van laagopgeleide ouders eindigen veel vaker in het BSO (Tan, 

1998; Elchardus, 1999; Nicaise, 2001). Bij het aantal allochtonen is het niet evident om een 

conclusie te trekken, de scores zijn namelijk verspreid. Er is geen samenhang tussen het aantal 

allochtonen en de onderwijsvorm die men volgt.  

  

Ten derde komen de persoonlijke verschillen aan bod, hierbij gaat het om intellect en 

karakter. Wat betreft intellect blijkt dat leerlingen uit het ASO niet slimmer zijn of betere 

schoolresultaten behalen dan leerlingen uit de andere onderwijsvormen. De onderwijsvorm 

hangt dus niet samen met intelligentie. Bij het karakter van leerlingen valt op dat er opnieuw 

laag wordt gescoord: ze vinden niet dat leerlingen uit het ASO en TSO beleefder, braver en 

volwassener zijn dan leerlingen uit het BSO. Dit is niet in overeenstemming met de theorie 

die zegt dat lagere track studenten meer gezien worden als onoplettend, teruggetrokken, 

storend en minder betrokken tot de school (Carbonaro 2005; Van Houtte & 

Van Maele 2012).  

  

Ten slotte kan volgende conclusie getrokken worden met betrekking tot economische 

verschillen, hierbij komt het inkomen en de beroepsmogelijkheden naar voren. Bij de 

stellingen omtrent inkomen valt op dat de leerlingen laag scoren: ze vinden dat de 

onderwijsvorm die men volgt en het toekomstig inkomen niet samenhangen. Bij de 

beroepsmogelijkheden scoren de leerlingen hoger, voornamelijk op de stelling dat leerlingen 

uit het ASO een hoger beroep zullen uitoefenen dan leerlingen uit het BSO. Dit hangt 

samen met de theorie die bestaat met betrekking tot het hoger onderwijs. Zoals eerder gezegd 

zijn hogere tracks sterk geassocieerd met de deelname aan het hoger onderwijs. Naast directe 

toegang tot het hoger onderwijs, hebben ze ook meer toegang tot professionele 

werkgelegenheid en bereiken ze een hogere beroepsstatus (Shavit & Müller, 2000; Wolbers, 

2007; Andersen & Van de Werfhorst, 2010).  

  

Uit voorgaande conclusies blijkt dus dat de percepties van leerlingen ten opzichte van de 

onderwijsvormen niet volledig in overeenstemming zijn met de maatschappelijke waardering 

die eraan wordt toegekend. De leerlingen vinden wel dat ASO een hogere moeilijkheidsgraad 

heeft, dat leerlingen uit het ASO meer zullen deelnemen aan en hogere slaagkansen hebben in 

het hoger onderwijs en een hoger beroep zullen uitoefenen dan leerlingen uit het BSO. Toch 

zijn de leerlingen van mening dat de vooroordelen niet kloppen ten opzichte van leerlingen uit 

het BSO: ze hebben geen slechtere thuissituatie en opvoeding, ze zijn niet armer, hun ouders 

zijn niet minder goed opgeleid, ze zijn niet onbeleefder, ze zijn niet stouter, ze zijn niet 

minder volwassen en ze zullen niet minder verdienen dan leerlingen uit het ASO.  
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Hieronder zullen de conclusies van de tweede onderzoeksvraag besproken worden. Deze 

hebben terug betrekking op de vier dimensies. Er kan ten eerste geconcludeerd worden dat 

leerlingen uit het ASO en TSO voornamelijk het hoogst scoren op de variabelen. Zij vinden 

dat het ASO en TSO moeilijkere leerstof, toetsen en taken hebben in vergelijking met het 

BSO. Leerlingen uit het BSO bevestigen dit deels, ze vinden niet dat het TSO een hogere 

moeilijkheidsgraad bevat dan het BSO. Daarnaast zijn de leerlingen uit het ASO en TSO ook 

van mening dat ze betere toekomstperspectieven hebben dan leerlingen uit het BSO. Ze 

duiden aan dat leerlingen uit het ASO en TSO meer deelnemen aan en hogere slaagkansen 

hebben in het hoger onderwijs. Hierbij vinden de leerlingen van het BSO opnieuw dat 

leerlingen uit het TSO niet meer deelnemen aan en betere slaagkansen hebben dan leerlingen 

uit het BSO.   

  

Wanneer we kijken naar het aantal allochtonen zien we dat leerlingen uit het ASO en TSO 

vinden dat er minder allochtonen les volgen in deze onderwijsvormen dan in het BSO. De 

leerlingen uit het BSO delen niet dezelfde mening: dit kan verklaard worden door het aantal 

allochtonen dat deze vragenlijsten ingevuld heeft.   

  

Verder kan geconcludeerd worden dat leerlingen uit het ASO en TSO zichzelf slimmer vinden 

in vergelijking met leerlingen uit het BSO. De leerlingen uit het BSO behalen een lagere 

score: zij zijn niet van mening dat leerlingen uit het ASO en TSO betere schoolresultaten 

behalen. Wat betreft het karakter blijkt opnieuw dat leerlingen uit het ASO en TSO zichzelf 

beleefder, braver en volwassener vinden dan leerlingen uit het BSO. Leerlingen uit het BSO 

scoren hoger wanneer ASO met TSO wordt vergeleken: ze vinden dat leerlingen uit het ASO 

beleefder, braver en volwassener zijn dan leerlingen uit het TSO.   

  

Bij de stellingen met betrekking tot het inkomen, kan geconcludeerd worden dat leerlingen uit 

het ASO van mening zijn dat leerlingen uit het ASO en TSO meer zullen verdienen dan 

leerlingen uit het BSO. De leerlingen uit het BSO bevestigen dit deels: ze vinden 

dat leerlingen uit het ASO meer zullen verdienen dan leerlingen uit het TSO en BSO, maar 

leerlingen uit het TSO zullen niet persé meer verdienen dan leerlingen uit het BSO. Ten slotte 

kan gesteld worden dat leerlingen uit het ASO vinden dat leerlingen uit het ASO en TSO 

meer beroepsmogelijkheden hebben dan leerlingen uit het BSO. Leerlingen uit het BSO 

bevestigen dat leerlingen uit het ASO hun beroepsmogelijkheden beter zijn dan leerlingen uit 

het TSO, maar dat leerlingen uit het ASO en TSO geen hogere functie zullen uitoefenen dan 

leerlingen in het BSO.    

  

De leerlingen uit het ASO en TSO hebben dus een positievere kijk op leerlingen die les 

volgen in deze onderwijsvormen dan op leerlingen uit het BSO. De leerlingen uit het BSO 

bevestigen dat leerlingen uit het ASO moeilijkere leerstof hebben, betere 

toekomstmogelijkheden hebben wat betreft het hoger onderwijs en een hoger inkomen zullen 

hebben dan leerlingen uit het BSO. Daarentegen vinden ze niet dat leerlingen uit het TSO 

meer kansen hebben dan leerlingen uit het BSO.   
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Wat betreft de derde onderzoeksvraag kan geconcludeerd worden dat de leerlingen 

voornamelijk intrinsiek gemotiveerd zijn om in hun onderwijsvorm les te volgen. Ze hebben 

deze onderwijsvorm gekozen op basis van interesse en passie, ze zitten niet in deze 

onderwijsvorm omwille van een B- of C-attest. Daarentegen blijkt dat 16% van de leerlingen 

toch aanduidt dat hij/zij in deze onderwijsvorm zit omdat men nog steeds kan veranderen, wat 

aansluit bij extrinsieke motivatie. Deze leerlingen gaan volgens politiek redacteur Guy 

Tegenbos (De Standaard, 2003) niet op zoek naar de studierichting die hen het beste ligt maar 

mikken ze zo hoog mogelijk, want dan kunnen ze nog altijd afzakken. Daarnaast heeft de 

meerderheid zijn studiekeuze niet gebaseerd op advies van ouders en familie, dit verwijst ook 

naar intrinsieke motivatie. Een klein aantal percentage duidt toch aan dat hij/zij deze 

onderwijsvorm wel heeft gekozen op advies. Verder heeft de maatschappelijke waardering die 

door de buitenwereld aan de onderwijsvormen wordt toegekend geen invloed gehad op hun 

studiekeuze. Dit komt niet overeen met de theorie die stelt dat jongeren niet op maat kiezen, 

maar op basis van de maatschappelijke waardering van opleidingen (Beleidsnota onderwijs 

2009-2014, Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, 

2009-2010). Ten slotte zit meer dan de helft van de jongeren in hun onderwijsvorm omdat die 

toegang biedt tot het hoger onderwijs. Dit is in tegenstrijd met de theorie die zegt dat het ASO 

voornamelijk een stevige basis legt voor het volgen van hoger onderwijs en dat het BSO een 

praktijkgerichte onderwijsvorm is die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt 

(Van Petegem & Imbrecht, 2008).  

  

Wanneer we kijken naar welke factoren al dan niet een rol spelen bij de studiekeuze van 

jongeren, kan geconcludeerd worden dat voornamelijk de onderwijsvorm waarin men les 

volgt en het geslacht een invloed uitoefent. Wanneer aan de leerlingen wordt gevraagd of ze 

in hun onderwijsvorm zitten omdat ze graag studeren, blijkt dat vrouwen en leerlingen uit het 

ASO hier vooral positief tegenover staan. Verder kan geconcludeerd worden dat leerlingen uit 

het BSO aanduiden dat ze in hun onderwijsvorm terecht zijn gekomen door een B- of C-attest. 

Daarnaast blijkt dat leerlingen in het ASO meer hun onderwijsvorm kiezen op basis van 

advies van anderen. Dit sluit aan bij de stelling die verwijst naar de maatschappelijke 

waardering, waarmee voornamelijk leerlingen uit het ASO rekening houden. 

Vervolgens kiezen vrouwen hun onderwijsvorm doordat ze er later iets mee willen doen en 

omdat de onderwijsvorm bij hen past. Ten slotte blijkt dat voornamelijk leerlingen uit het 

ASO hun onderwijsvorm hebben gekozen omdat die toegang biedt tot het hoger onderwijs.  

 

Beperkingen en sterktes 

Dit onderzoek bevat een aantal beperkingen. Ten eerste zouden er meer participanten 

betrokken kunnen worden. Ondanks dat de leerlingen verdeeld zijn over acht scholen, zijn er 

nog steeds maar 216 vragenlijsten afgenomen. Daarbij aansluitend zou het aantal leerlingen 

uit het ASO, TSO en BSO meer in verhouding moeten zijn: nu participeren er meer leerlingen 

uit het ASO dan leerlingen uit het BSO. Ik zou wel meer leerlingen uit het TSO en BSO 

gehad hebben, maar een leerkracht heeft op het laatste moment toch geweigerd waardoor ik 

geen tijd meer had om nieuwe leerlingen te bevragen. Op die manier kom ik tot een tweede 
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beperking: het verloop van het onderzoek is afhankelijk van de leerkracht. Doordat de 

vragenlijsten op de scholen werden afgegeven, droegen de leerkrachten de volledige 

verantwoordelijkheid. Daardoor zijn er in de ene klas meer vragenlijsten afgenomen dan in de 

andere klas. Ten derde is het niet duidelijk of de leerlingen wel altijd eerlijk antwoorden. Ze 

kunnen enkel een vakje aanduiden zonder hun antwoord te beargumenteren waardoor ze 

willekeurig ergens een kruisje kunnen zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de 

leerkracht om hierop toe te zien. Ten slotte kunnen leerlingen uit het TSO of BSO deze 

vragenlijst persoonlijk nemen en zich benadeeld voelen waardoor hun eerlijkheid en 

concentratie in vraag gesteld kunnen worden.   

  

Naast voorgaande beperkingen kent dit onderzoek ook een aantal sterktes. Ten eerste is het 

interessant dat er scholen uit verschillende regio’s betrokken worden. Op die manier is het 

mogelijk om te streven naar een representatief beeld van de populatie. Verder werden er 

voldoende participanten betrokken, ondanks dat er altijd meer kunnen deelnemen. Het moet 

praktisch mogelijk blijven om ze allemaal te verwerken op een beperkte tijd. Ten derde sluit 

dit onderzoek aan bij een actueel thema, namelijk de hervorming van het secundair 

onderwijssysteem. Men heeft een algemene eerste graad gecreëerd waardoor de leerlingen 

met zowel algemene als technische vakken in contact komen. Op die manier zullen zij sneller 

een studiekeuze maken die gebaseerd is op interesse en zullen meer heterogene groepen 

ontstaan. Dit heeft als gevolg dat de leerlingen meer verspreid zitten waardoor vooroordelen 

verminderen.   

  

Aanbevelingen  

Wat betreft verder onderzoek kan het aangewezen zijn om meer leerlingen te bevragen en na 

te gaan of dit een effect heeft op de resultaten. Een andere aanbeveling is dat de onderzoeker 

aanwezig is bij het afnemen van de vragenlijsten. Wanneer er onduidelijkheden of vragen 

zijn, kan hij/zij op de correcte manier helpen. De onderzoeker kan ook in het oog houden of 

de leerlingen geconcentreerd deze vragenlijst invullen. Zo wordt er enerzijds minder druk op 

de schouders van de leerkrachten gelegd. Anderzijds vraagt dit veel organisatie van 

leerkrachten en directie aangezien het niet altijd mogelijk is om dit tijdens een les te 

doen.  Ten slotte kan het interessant zijn om deze resultaten te delen met de buitenwereld 

aangezien zij een duidelijke hiërarchie ondervinden tussen de onderwijsvormen. Op die 

manier kunnen zij zich bewust worden van het feit dat onderwijsvormen niet samenhangen 

met achtergrondkenmerken van leerlingen en dat het BSO niet minderwaardig is aan het ASO 

of TSO.   
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Bijlagen 
 

 Bijlage 1: vragenlijst leerlingen 

 

 

 

Ik ben Anne-Sophie De Mey en ik studeer Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. In 

het kader van mijn masterproef doe ik onderzoek naar de percepties van leerlingen ten aanzien van de 

onderwijsvormen in het secundair onderwijs. 

Het is belangrijk dat u de vragenlijst zelfstandig, eerlijk en volledig invult. De vragenlijst is vrijwillig 

en anoniem. 

 

Gelieve de informed consent op volgende bladzijde te ondertekenen, hierbij bevestigt u dat uw 

gegevens op anonieme wijze gebruikt mogen worden voor het onderzoek.  

 

Indien u wenst, kan u meer informatie vragen. U kan mij bereiken via het e-mailadres: 

annesophie.demey@ugent.be.  

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

  

mailto:annesophie.demey@ugent.be
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Informed consent 
 

 

Beste leerling,  

 

Met dit aanvullende document willen we de toelating vragen om uw antwoorden in deze vragenlijst te 

gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. De verwerking van de data zal uiteraard anoniem  

gebeuren.  

 

Indien u meer informatie wenst, kan u ons steeds bereiken op de onderstaande gegevens:  

annesophie.demey@ugent.be 

 

Dank voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Anne-Sophie De Mey  

Vakgroep Onderwijskunde  

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ik, ondergetekende, ……………...……………………………………………, verklaar hierbij dat ik 

als deelnemer van dit onderzoek van de Universiteit Gent:  

 

(1) de uitleg over de aard van het onderzoek heb gelezen en dat me de mogelijkheid  

werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen;  

 

(2) uit vrije wil deelneem aan dit onderzoek;  

 

(3) de toestemming geef om de verzamelde gegevens op vertrouwelijke wijze te  

bewaren, te verwerken en te rapporteren;  

 

(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten;  

 

Indien u wenst op de hoogte te worden gehouden van het onderzoek, gelieve uw mailadres in te  

vullen: …………………………………………………..  

 

 

 

 

Gelezen en goedgekeurd op ………………………… (datum),  

 

 

Handtekening: 

  

mailto:annesophie.demey@ugent.be
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Vragenlijst 

 
 Geslacht  [Geslacht] 

□ Man  [1] 

□ Vrouw  [2] 

 

 Leeftijd:    …     jaar  [Leeftijd] 

 

 Graad  [Graad] 

□ Tweede graad (3
e
 en 4

e
 jaar)  [1] 

□ Derde graad (5
e
 en 6

e
 jaar)  [2] 

□ 7
e
 jaar  [3] 

 

 Onderwijsvorm  [Onderwijs] 

□ ASO (algemeen secundair onderwijs)  [1] 

□ BSO (beroeps secundair onderwijs)  [2] 

□ TSO (technisch secundair onderwijs)  [3] 

 Hebt u een Belgische nationaliteit?  [Belg] 

□ Ja  [1] 

□ Neen  [2] 

 

 Heeft uw moeder een Belgische nationaliteit?  [BelgMoeder] 

□ Ja  [1] 

□ Neen  [2] 

 

 Heeft uw vader een Belgische nationaliteit  [BelgVader] 

□ Ja  [1] 

□ Neen  [2] 

 

 Opleidingsniveau moeder (hoogste diploma moeder)  [Opleiding] 

□ Geen diploma secundair onderwijs  [1] 

□ Diploma secundair onderwijs  [2] 

□ Bachelor diploma (hogeschool)  [3] 

□ Universitair diploma  [4]  
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 In welke mate bent u het oneens dan wel eens met volgende stellingen? Zet een kruisje bij het meest passende antwoord. 

 

 

   

Helemaal mee 

oneens [1] 

 

 

Mee oneens [2] 
 

Neutraal [3] 
 

Mee eens [4] 
 

Helemaal mee  

eens [5] 

MG1 Leerlingen uit het ASO krijgen 

moeilijkere leerstof dan leerlingen 

uit het TSO 

     

MG2 Leerlingen uit het ASO krijgen 

moeilijkere leerstof dan leerlingen 

uit het BSO 

     

MG3 Leerlingen uit het TSO krijgen 

moeilijkere leerstof dan leerlingen 

uit het BSO 

     

MG4 De toetsen/taken in het ASO zijn 

moeilijker dan de toetsen/taken in 

het TSO  

     

MG5 De toetsen/taken in het ASO zijn 

moeilijker dan de toetsen/taken in 

het BSO 

     

MG6 De toetsen/taken in het TSO zijn 

moeilijker dan de toetsen/taken in 

het BSO 

     

TOE1 Alle leerlingen (uit ASO, TSO en 

BSO) kunnen verder studeren 

aan het hoger onderwijs 

     

TOE2 Leerlingen uit het ASO zullen 

meer deelnemen aan het hoger 

onderwijs dan leerlingen uit het 

TSO 
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Helemaal mee 

oneens [1] 

 

 

Mee oneens [2] 
 

Neutraal [3] 
 

Mee eens [4] 
 

Helemaal mee  

eens [5] 

TOE3 Leerlingen uit het ASO zullen meer 

deelnemen aan het hoger onderwijs 

dan leerlingen uit het BSO 

     

TOE4 Leerlingen uit het TSO zullen meer 

deelnemen aan het hoger onderwijs 

dan leerlingen uit het BSO 

     

TOE5 Leerlingen uit het ASO zullen meer 

kans hebben om te slagen in het 

hoger onderwijs dan leerlingen uit 

het TSO 

     

TOE6 Leerlingen uit het ASO zullen meer 

kans hebben om te slagen in het 

hoger onderwijs dan leerlingen uit 

het BSO 

     

TOE7 Leerlingen uit het TSO zullen meer 

kans hebben om te slagen in het 

hoger onderwijs dan leerlingen uit 

het BSO 

     

TOE8 Leerlingen uit het ASO moeten 

verder studeren omdat ze geen 

praktijk hebben gehad 

     

TOE9 Leerlingen uit het TSO hebben de 

mogelijkheid om verder te studeren 

of onmiddellijk te werken  
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Helemaal mee 

oneens [1] 

 

 

Mee oneens [2] 
 

Neutraal [3] 
 

Mee eens [4] 
 

Helemaal mee  

eens [5] 

TOE10 Leerlingen uit het BSO moeten 

gaan werken na het secundair 

onderwijs omdat ze minder 

theorie hebben gehad 

     

SD1 Leerlingen uit het ASO hebben 

een betere thuissituatie dan 

leerlingen uit het TSO 

     

SD2 Leerlingen uit het ASO hebben 

een betere thuissituatie dan 

leerlingen uit het BSO 

     

SD3 Leerlingen uit het TSO hebben 

een betere thuissituatie dan 

leerlingen uit het BSO 

     

SD4 Leerlingen uit het ASO krijgen 

een betere opvoeding dan 

leerlingen uit het TSO 

     

SD5 Leerlingen uit het ASO krijgen 

een betere opvoeding dan 

leerlingen uit het BSO 

     

SD6 Leerlingen uit het TSO krijgen 

een betere opvoeding dan 

leerlingen uit het BSO 

     

SD7 Leerlingen uit het ASO zijn 

rijker dan leerlingen uit het TSO 

     

SD8 Leerlingen uit het ASO zijn 

rijker dan leerlingen uit het BSO 

     

SD9 Leerlingen uit het TSO zijn 

rijker dan leerlingen uit het BSO 
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Helemaal mee 

oneens [1] 

 

 

Mee oneens [2] 
 

Neutraal [3] 
 

Mee eens [4] 
 

Helemaal mee  

eens [5] 

SD10 Leerlingen uit het ASO hebben 

beter opgeleide ouders dan 

leerlingen uit het TSO 

     

SD11 Leerlingen uit het ASO hebben 

beter opgeleide ouders dan 

leerlingen uit het BSO 

     

SD12 Leerlingen uit het TSO hebben 

beter opgeleide ouders dan 

leerlingen uit het BSO 

     

AL1 In het ASO zitten minder 

allochtonen dan in het TSO 

     

AL2 In het ASO zitten minder 

allochtonen dan in het BSO 

     

AL3 In het TSO zitten minder 

allochtonen dan in het BSO 

     

INT1 Leerlingen uit het ASO zijn 

slimmer dan leerlingen uit het 

TSO 

     

INT2 Leerlingen uit het ASO zijn 

slimmer dan leerlingen uit het 

BSO 

     

INT3 Leerlingen uit het TSO zijn 

slimmer dan leerlingen uit het 

BSO 

     

INT4 Leerlingen uit het ASO behalen 

betere schoolresultaten dan 

leerlingen uit het TSO 

     

INT5 Leerlingen uit het ASO behalen 

betere schoolresultaten dan 

leerlingen uit het BSO  
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Helemaal mee 

oneens [1] 

 

 

Mee oneens [2] 
 

Neutraal [3] 
 

Mee eens [4] 
 

Helemaal mee  

eens [5] 

INT6 Leerlingen uit het TSO behalen 

betere schoolresultaten dan 

leerlingen uit het BSO 

     

KA1 Leerlingen uit het ASO zijn 

beleefder, braver en volwassener 

dan leerlingen uit het TSO 

     

KA2 Leerlingen uit het ASO zijn 

beleefder, braver en volwassener 

dan leerlingen uit het BSO 

     

KA3 Leerlingen uit het TSO zijn 

beleefder, braver en volwassener 

dan leerlingen uit het BSO 

     

KA4 Leerlingen uit het ASO voelen 

zichzelf beter dan leerlingen uit 

het TSO 

     

KA5 Leerlingen uit het ASO voelen 

zichzelf beter dan leerlingen uit 

het BSO 

     

KA6 Leerlingen uit het TSO voelen 

zichzelf beter dan leerlingen uit 

het BSO 

     

INK1 Leerlingen uit het ASO zullen 

later meer verdienen dan 

leerlingen uit het TSO 

     

INK2 Leerlingen uit het ASO zullen 

later meer verdienen dan 

leerlingen uit het BSO 
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Helemaal mee 

oneens [1] 

 

 

Mee oneens [2] 
 

Neutraal [3] 
 

Mee eens [4] 
 

Helemaal mee  

eens [5] 

INK3 Leerlingen uit het TSO zullen 

later meer verdienen dan 

leerlingen uit het BSO 

     

BM1 Leerlingen uit het ASO zullen 

later een hoger beroep uitoefenen 

dan leerlingen uit het TSO 

     

BM2 Leerlingen uit het ASO zullen 

later een hoger beroep uitoefenen 

dan leerlingen uit het BSO 

     

BM3 Leerlingen uit het TSO zullen 

later een hoger beroep uitoefenen 

dan leerlingen uit het BSO 

     

SK1 Ik heb mijn onderwijsvorm zelf 

gekozen omdat ik de vakken 

interessant vind 

     

SK2 Ik zit in deze onderwijsvorm 

omdat ik een B- of C-attest had 

     

SK3 Ik heb deze onderwijsvorm 

gekozen omdat ik nog steeds kan 

veranderen 

     

SK4 Ik heb deze onderwijsvorm 

gekozen op advies van mijn 

ouders/familie 

     

SK5 Ik heb deze onderwijsvorm 

gekozen omdat ik er later iets mee 

wil doen 
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Helemaal mee 

oneens [1] 

 

 

Mee oneens [2] 
 

Neutraal [3] 
 

Mee eens [4] 
 

Helemaal mee  

eens [5] 

SK6 Ik heb deze onderwijsvorm 

gekozen omdat ik graag studeer 

     

SK7 Ik zit in deze onderwijsvorm 

omdat die door de buitenwereld 

gewaardeerd wordt  

     

SK8 Ik zit in deze onderwijsvorm 

omdat die bij mij past 

     

SK9 Ik zit in deze onderwijsvorm 

omdat die toegang geeft tot het 

hoger onderwijs 

     

 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking ! 
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 Bijlage 2: histogrammen onderzoeksvraag 1 

 

     Histogram totMG       Histogram totTOE         Histogram totSD 

 

       Histogram totAL     Histogram totINT      Histogram totKA 

                                             

 

 

 

 

 

    Histogram totINK    Histogram totBM 
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Bijlage 3: output SPSS onderzoeksvraag 1 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotMG   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 959,928
a
 10 95,993 5,027 ,000 

Intercept 450,645 1 450,645 23,597 ,000 

Geslacht 7,747 1 7,747 ,406 ,525 

Graad 235,994 2 117,997 6,179 ,003 

Belg 53,566 1 53,566 2,805 ,096 

BelgMoeder 18,383 1 18,383 ,963 ,328 

BelgVader 3,682 1 3,682 ,193 ,661 

Opleiding 148,889 3 49,630 2,599 ,054 

Leeftijd 112,488 1 112,488 5,890 ,016 

Error 3399,310 178 19,097   

Total 95308,000 189    

Corrected Total 4359,238 188    

a. R Squared = ,220 (Adjusted R Squared = ,176) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotTOE   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1462,084
a
 10 146,208 3,159 ,001 

Intercept 392,432 1 392,432 8,478 ,004 

Geslacht 288,579 1 288,579 6,235 ,013 

Graad 36,941 2 18,471 ,399 ,672 

Belg 73,610 1 73,610 1,590 ,209 

BelgMoeder 15,426 1 15,426 ,333 ,564 

BelgVader 1,632 1 1,632 ,035 ,851 

Opleiding 223,599 3 74,533 1,610 ,189 

Leeftijd 5,205 1 5,205 ,112 ,738 

Error 8424,009 182 46,286   

Total 213385,000 193    

Corrected Total 9886,093 192    

a. R Squared = ,148 (Adjusted R Squared = ,101) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotSD   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1715,246
a
 10 171,525 2,833 ,003 

Intercept 5,061 1 5,061 ,084 ,773 

Geslacht 837,783 1 837,783 13,838 ,000 

Graad 20,215 2 10,108 ,167 ,846 

Belg 14,050 1 14,050 ,232 ,631 

BelgMoeder 15,120 1 15,120 ,250 ,618 

BelgVader 3,190 1 3,190 ,053 ,819 

Opleiding 228,214 3 76,071 1,257 ,291 

Leeftijd 59,994 1 59,994 ,991 ,321 

Error 11079,167 183 60,542   

Total 72233,749 194    

Corrected Total 12794,413 193    

a. R Squared = ,134 (Adjusted R Squared = ,087) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotAL   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 428,816
a
 10 42,882 4,104 ,000 

Intercept ,416 1 ,416 ,040 ,842 

Geslacht 148,216 1 148,216 14,185 ,000 

Graad 16,130 2 8,065 ,772 ,464 

Belg ,582 1 ,582 ,056 ,814 

BelgMoeder 26,477 1 26,477 2,534 ,113 

BelgVader 5,598 1 5,598 ,536 ,465 

Opleiding 65,994 3 21,998 2,105 ,101 

Leeftijd 23,401 1 23,401 2,240 ,136 

Error 1901,630 182 10,449   

Total 12544,000 193    

Corrected Total 2330,446 192    

a. R Squared = ,184 (Adjusted R Squared = ,139) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotINT   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 804,263
a
 10 80,426 2,630 ,005 

Intercept 163,249 1 163,249 5,338 ,022 

Geslacht 88,194 1 88,194 2,884 ,091 

Graad 2,330 2 1,165 ,038 ,963 

Belg 51,807 1 51,807 1,694 ,195 

BelgMoeder 41,731 1 41,731 1,364 ,244 

BelgVader 1,492 1 1,492 ,049 ,825 

Opleiding 289,517 3 96,506 3,155 ,026 

Leeftijd 28,193 1 28,193 ,922 ,338 

Error 5535,653 181 30,584   

Total 41440,000 192    

Corrected Total 6339,917 191    

a. R Squared = ,127 (Adjusted R Squared = ,079) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotKA   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 634,647
a
 10 63,465 2,098 ,027 

Intercept 17,351 1 17,351 ,574 ,450 

Geslacht 31,353 1 31,353 1,037 ,310 

Graad 43,808 2 21,904 ,724 ,486 

Belg 140,306 1 140,306 4,639 ,033 

BelgMoeder 2,084 1 2,084 ,069 ,793 

BelgVader 135,724 1 135,724 4,487 ,035 

Opleiding 152,600 3 50,867 1,682 ,172 

Leeftijd 16,218 1 16,218 ,536 ,465 

Error 5595,761 185 30,247   

Total 46574,000 196    

Corrected Total 6230,408 195    

a. R Squared = ,102 (Adjusted R Squared = ,053) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotINK   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 141,598
a
 10 14,160 1,373 ,196 

Intercept 10,890 1 10,890 1,056 ,305 

Geslacht 38,396 1 38,396 3,724 ,055 

Graad 14,197 2 7,099 ,688 ,504 

Belg ,131 1 ,131 ,013 ,910 

BelgMoeder 5,412 1 5,412 ,525 ,470 

BelgVader 8,987 1 8,987 ,872 ,352 

Opleiding 25,994 3 8,665 ,840 ,473 

Leeftijd ,013 1 ,013 ,001 ,972 

Error 1907,560 185 10,311   

Total 10085,000 196    

Corrected Total 2049,158 195    

a. R Squared = ,069 (Adjusted R Squared = ,019) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotBM   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 248,860
a
 10 24,886 2,389 ,011 

Intercept 49,615 1 49,615 4,763 ,030 

Geslacht 26,467 1 26,467 2,541 ,113 

Graad ,160 2 ,080 ,008 ,992 

Belg 23,198 1 23,198 2,227 ,137 

BelgMoeder 10,050 1 10,050 ,965 ,327 

BelgVader ,865 1 ,865 ,083 ,773 

Opleiding 70,621 3 23,540 2,260 ,083 

Leeftijd 9,380 1 9,380 ,901 ,344 

Error 1937,444 186 10,416   

Total 14038,000 197    

Corrected Total 2186,305 196    

a. R Squared = ,114 (Adjusted R Squared = ,066) 
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Bijlage 4: output SPSS onderzoeksvraag 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotTOE   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2051,677
a
 2 1025,839 24,436 ,000 

Intercept 204441,432 1 204441,432 4869,992 ,000 

Onderwijs 2051,677 2 1025,839 24,436 ,000 

Error 8647,844 206 41,980   

Total 229025,000 209    

Corrected Total 10699,522 208    

a. R Squared = ,192 (Adjusted R Squared = ,184) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotSD   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1921,668
a
 2 960,834 16,038 ,000 

Intercept 60182,409 1 60182,409 1004,561 ,000 

Onderwijs 1921,668 2 960,834 16,038 ,000 

Error 12461,112 208 59,909   

Total 79531,111 211    

Corrected Total 14382,780 210    

a. R Squared = ,134 (Adjusted R Squared = ,125) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotMG   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 145,828
a
 2 72,914 3,211 ,042 

Intercept 95204,039 1 95204,039 4192,786 ,000 

Onderwijs 145,828 2 72,914 3,211 ,042 

Error 4632,152 204 22,707   

Total 103869,000 207    

Corrected Total 4777,981 206    

a. R Squared = ,031 (Adjusted R Squared = ,021) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotAL   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 489,296
a
 2 244,648 24,721 ,000 

Intercept 10060,649 1 10060,649 1016,582 ,000 

Onderwijs 489,296 2 244,648 24,721 ,000 

Error 2068,378 209 9,897   

Total 13643,000 212    

Corrected Total 2557,675 211    

a. R Squared = ,191 (Adjusted R Squared = ,184) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotINT   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1120,809
a
 2 560,404 19,644 ,000 

Intercept 35123,847 1 35123,847 1231,212 ,000 

Onderwijs 1120,809 2 560,404 19,644 ,000 

Error 5933,798 208 28,528   

Total 45361,000 211    

Corrected Total 7054,607 210    

a. R Squared = ,159 (Adjusted R Squared = ,151) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotKA   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 704,201
a
 2 352,101 11,761 ,000 

Intercept 41231,065 1 41231,065 1377,235 ,000 

Onderwijs 704,201 2 352,101 11,761 ,000 

Error 6316,827 211 29,938   

Total 51350,000 214    

Corrected Total 7021,028 213    

a. R Squared = ,100 (Adjusted R Squared = ,092) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotINK   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 125,160
a
 2 62,580 6,341 ,002 

Intercept 8245,487 1 8245,487 835,491 ,000 

Onderwijs 125,160 2 62,580 6,341 ,002 

Error 2092,235 212 9,869   

Total 11011,000 215    

Corrected Total 2217,395 214    

a. R Squared = ,056 (Adjusted R Squared = ,048) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TotBM   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 240,772
a
 2 120,386 11,866 ,000 

Intercept 11896,806 1 11896,806 1172,581 ,000 

Onderwijs 240,772 2 120,386 11,866 ,000 

Error 2161,061 213 10,146   

Total 15190,000 216    

Corrected Total 2401,833 215    

a. R Squared = ,100 (Adjusted R Squared = ,092) 
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Bijlage 5: output SPSS onderzoeksvraag 3 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   SK1   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 19,425
a
 12 1,619 ,868 ,581 

Intercept 10,434 1 10,434 5,594 ,019 

Geslacht 6,036 1 6,036 3,236 ,074 

Graad ,523 2 ,262 ,140 ,869 

Onderwijs 5,113 2 2,556 1,371 ,257 

Belg ,178 1 ,178 ,095 ,758 

BelgMoeder ,173 1 ,173 ,093 ,761 

BelgVader ,387 1 ,387 ,207 ,649 

Opleiding 2,528 3 ,843 ,452 ,716 

Leeftijd 1,426 1 1,426 ,764 ,383 

Error 341,325 183 1,865   

Total 2911,000 196    

Corrected Total 360,750 195    

a. R Squared = ,054 (Adjusted R Squared = -,008) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   SK2   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 43,904
a
 12 3,659 3,060 ,001 

Intercept ,004 1 ,004 ,003 ,954 

Geslacht ,001 1 ,001 ,001 ,975 

Graad 5,395 2 2,698 2,256 ,108 

Onderwijs 21,407 2 10,704 8,953 ,000 

Belg ,772 1 ,772 ,646 ,423 

BelgMoeder ,445 1 ,445 ,373 ,542 

BelgVader 1,170 1 1,170 ,978 ,324 

Opleiding 16,930 3 5,643 4,720 ,003 

Leeftijd 1,493 1 1,493 1,249 ,265 

Error 217,583 182 1,196   

Total 837,000 195    

Corrected Total 261,487 194    

a. R Squared = ,168 (Adjusted R Squared = ,113) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   SK3   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 52,505
a
 12 4,375 3,205 ,000 

Intercept ,091 1 ,091 ,067 ,796 

Geslacht 5,038 1 5,038 3,690 ,056 

Graad 10,843 2 5,422 3,971 ,020 

Onderwijs 6,377 2 3,189 2,336 ,100 

Belg 1,082 1 1,082 ,792 ,375 

BelgMoeder 2,903 1 2,903 2,126 ,146 

BelgVader ,280 1 ,280 ,205 ,651 

Opleiding ,166 3 ,055 ,041 ,989 

Leeftijd 1,346 1 1,346 ,986 ,322 

Error 251,191 184 1,365   

Total 1449,000 197    

Corrected Total 303,695 196    

a. R Squared = ,173 (Adjusted R Squared = ,119) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   SK4   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 44,188
a
 12 3,682 2,074 ,021 

Intercept ,185 1 ,185 ,104 ,747 

Geslacht ,340 1 ,340 ,191 ,662 

Graad 1,138 2 ,569 ,320 ,726 

Onderwijs 13,401 2 6,700 3,773 ,025 

Belg ,256 1 ,256 ,144 ,705 

BelgMoeder ,215 1 ,215 ,121 ,728 

BelgVader ,141 1 ,141 ,079 ,779 

Opleiding 3,895 3 1,298 ,731 ,535 

Leeftijd ,847 1 ,847 ,477 ,491 

Error 323,165 182 1,776   

Total 1670,000 195    

Corrected Total 367,354 194    

a. R Squared = ,120 (Adjusted R Squared = ,062) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   SK5   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 37,933
a
 12 3,161 2,184 ,014 

Intercept 20,825 1 20,825 14,389 ,000 

Geslacht 6,932 1 6,932 4,790 ,030 

Graad ,426 2 ,213 ,147 ,863 

Onderwijs 2,917 2 1,458 1,008 ,367 

Belg 2,454 1 2,454 1,696 ,194 

BelgMoeder 2,378 1 2,378 1,643 ,201 

BelgVader ,132 1 ,132 ,091 ,763 

Opleiding 2,980 3 ,993 ,686 ,561 

Leeftijd 6,644 1 6,644 4,591 ,033 

Error 264,842 183 1,447   

Total 3188,000 196    

Corrected Total 302,776 195    

a. R Squared = ,125 (Adjusted R Squared = ,068) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   SK6   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 45,768
a
 12 3,814 3,215 ,000 

Intercept ,652 1 ,652 ,549 ,460 

Geslacht 16,283 1 16,283 13,726 ,000 

Graad 1,332 2 ,666 ,561 ,572 

Onderwijs 8,217 2 4,109 3,463 ,033 

Belg 3,892 1 3,892 3,281 ,072 

BelgMoeder ,118 1 ,118 ,099 ,753 

BelgVader ,237 1 ,237 ,200 ,655 

Opleiding 5,524 3 1,841 1,552 ,203 

Leeftijd ,994 1 ,994 ,838 ,361 

Error 215,904 182 1,186   

Total 1361,000 195    

Corrected Total 261,672 194    

a. R Squared = ,175 (Adjusted R Squared = ,121) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   SK7   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 19,667
a
 12 1,639 1,195 ,290 

Intercept ,912 1 ,912 ,665 ,416 

Geslacht ,768 1 ,768 ,560 ,455 

Graad 1,339 2 ,669 ,488 ,615 

Onderwijs 9,830 2 4,915 3,583 ,030 

Belg ,270 1 ,270 ,197 ,658 

BelgMoeder ,023 1 ,023 ,017 ,898 

BelgVader 2,775 1 2,775 2,023 ,157 

Opleiding ,876 3 ,292 ,213 ,887 

Leeftijd ,478 1 ,478 ,348 ,556 

Error 251,007 183 1,372   

Total 1456,000 196    

Corrected Total 270,673 195    

a. R Squared = ,073 (Adjusted R Squared = ,012) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   SK8   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 24,086
a
 12 2,007 1,513 ,123 

Intercept 9,686 1 9,686 7,302 ,008 

Geslacht 5,149 1 5,149 3,881 ,050 

Graad ,973 2 ,487 ,367 ,693 

Onderwijs 5,653 2 2,827 2,131 ,122 

Belg 1,659 1 1,659 1,251 ,265 

BelgMoeder 1,040 1 1,040 ,784 ,377 

BelgVader 4,001 1 4,001 3,016 ,084 

Opleiding 2,289 3 ,763 ,575 ,632 

Leeftijd ,417 1 ,417 ,315 ,576 

Error 242,751 183 1,327   

Total 2956,000 196    

Corrected Total 266,837 195    

a. R Squared = ,090 (Adjusted R Squared = ,031) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   SK9   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 97,927
a
 12 8,161 8,571 ,000 

Intercept 9,262 1 9,262 9,728 ,002 

Geslacht 3,014 1 3,014 3,165 ,077 

Graad ,230 2 ,115 ,121 ,887 

Onderwijs 52,275 2 26,137 27,452 ,000 

Belg ,303 1 ,303 ,319 ,573 

BelgMoeder 7,315 1 7,315 7,683 ,006 

BelgVader 3,219 1 3,219 3,381 ,068 

Opleiding 2,195 3 ,732 ,769 ,513 

Leeftijd ,424 1 ,424 ,446 ,505 

Error 175,190 184 ,952   

Total 2832,000 197    

Corrected Total 273,117 196    

a. R Squared = ,359 (Adjusted R Squared = ,317) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


