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“Het is moeilijk te geloven welk een argumentatiekracht en welsprekendheid er 

uitgaat van een stok uit wilgen- of notelaarshout, zeker wanneer die bediend werd 
door een man die een glaasje teveel had gedronken!” 
 

[Henri Forir (1784-1862) over zijn eerste kennismaking met het onderwijs, in Depaepe, 1999: 87] 
 
 

1 Inleiding1 
 
Wie in Vlaanderen wel eens tussen 7 en 9 uur ’s ochtends door de straten waart kan 
getuige zijn van een merkwaardig fenomeen. Met de regelmaat van de klok zie je 
volwassenen verschijnen met zoon of dochterlief aan een speciaal voor kinderen 
gebouwde plek. Daar nemen de ouderen op een haast rituele manier afscheid van hun 
kroost, om zich vervolgens te wijden aan de taken van het leven van een volwassene. 
De wat oudere kinderen leggen het traject alleen af. En de dagelijkse trektocht naar 
die plek gaat door tot de verlossende leeftijd van 18 jaar. 
 
Jonge mensen groeperen op basis van leeftijd of vaardigheden, ze laten beïnvloeden 
door speciaal hiertoe opgeleide mensen en ze tevens door die mensen laten 
beoordelen op kennen en kunnen is echter geen vanzelfsprekendheid. Het is een 
sociaal arrangement met wortels in de modernisering en de vorming van de natiestaat 
(Boli, 1989). Dat arrangement berust tevens op een aantal vooronderstellingen zoals 
het geloof in de maakbaarheid van de maatschappij en in de opvoedbaarheid van de 
mens (De Paepe, 1999). In de huidige samenlevingen besteden heel wat ouders 
belang aan de keuze van de school omdat ze doordrongen zijn van het besef dat een 
goede school mede de levenskansen van hun kinderen beïnvloedt.  
 
Wie precies de hoede krijgt over de kinderen en voor de klas staat, is hierbij cruciaal. 
De meeste ouders herinneren zich immers zowel de markante persoonlijkheid die hun 
‘iets’ heeft bijgebracht, als de uitgebluste of saaie leerkracht die garant stond voor 
verveling en afkeer. Leerkrachten vormen de hoekstenen waarop het moderne 
onderwijs is gefundeerd. Onderzoek naar onderwijseffectiviteit wijst ook steeds 
opnieuw op die centrale rol die de docent vervult in het bijbrengen van vakkennis of 
vaardigheden (Creemers, 1994; Scheerens & Bosker, 1996). Scholing en opvoeding 
geschieden tot nader order nog steeds via de dagelijkse interactie tussen jongeren en 
hun leerkrachten in de klas of in de werkplaatsen. Hierbij laten de opvattingen en 
handelingen van leraren soms gewilde, maar vaak ook onbedoelde sporen na op de 
psyche van het kind (Ehman, 1981).  
 

                                           
1 Onze dank gaat uit naar de onderzoeksgroep TOR van de VUB voor het gebruik van deze 
gegevens en naar Anton Derks (TOR-VUB), Dirk Haenebalcke (Lector Hogeschool Gent) en Johan 
Van Braak (PEDA - VUB/UG) voor hun kritische bemerkingen op eerdere versies van deze tekst.  
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Vergeleken met de rest van de bevolking blijken die leerkrachten een heel apart 
attitudinaal profiel te vertonen. Een algemene beschrijving van hun maatschappelijke 
opvattingen en houdingen wijst uit dat het gaat om een groep die sterker beantwoordt 
aan het burgerschapsideaal van de late moderniteit (Elchardus e.a., 1999; Lawn, 
1996). De hogere burger- en verantwoordelijkheidszin en de sterke nadruk op de 
positieve aspecten van zelfontplooiing verheffen hen tot de behoeders van de 
heersende (“burgerlijke”) mores.  
 
De overdracht van kennis, houdingen en waarden verloopt niet probleemloos. Op 
school dienen de leerkrachten hun leerlingen niet zo maar een injectie toe met een 
dosis cognitie, emotie en attitudes. Het leerproces is niet zozeer een eenzijdig 
gestuurd proces, waarbij de leraar informatie voorhoudt, die door de leerling-spons 
dient te worden opgenomen (vglk. Dewey, 2001 (oorspr. 1915)). Leren is een 
constructieve activiteit voor zowel de onderwijzende als de lerende (Dewey, 2001; 
Lowyck, 1998; Van Oers, 1995). De leeromgeving en meer bepaald het 
schoolklimaat is van belang voor de niet-cognitieve aspecten, zoals cultuur- en 
waardeoverdracht (Dewey, 1997 (oorspr. 1916); Kohlberg, 1970). 
 
Het is de invloed van de schoolsfeer die in onderhavige bijdrage aan bod komt. 
Onderzoek naar het zogenaamde ‘verborgen leerplan’ of ‘hidden curriculum’ wijst op 
verschillende mogelijke bronnen van beïnvloeding aanwezig in het schoolklimaat. 
Een van die bronnen van beïnvloeding is de leerkracht zelf (Zeigler, 1966; Kohlberg, 
1970; Klaassen, 1992). Een leraar geeft niet alleen leerstofinhouden door aan de 
kinderen of adolescenten; hij of zij filtert kennis, geeft bepaalde interpretaties van 
feiten of laat tussendoor wel eens de eigen opvattingen naar voren komen (Klaassen, 
1996). Voor Vlaanderen werd de invloed van dit aspect van het verborgen leerplan 
reeds aangehaald in vorig onderzoek (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1999).  
 
Naast de leerkrachten kunnen ook leerlingenculturen een eigen verborgen curriculum 
meesmokkelen. De informele organisatie van leerlingen op school, de daarmee 
verbonden smaakpatronen, levensstijlen, attituden en gedragingen bepalen ook het 
schoolklimaat (Pelleriaux, 2001). Eén van de belangrijkste culturele opdelingen van 
jongeren in het secundaire onderwijs is deze naar onderwijsvormen (Pelleriaux, 
2001). In de onderscheiden trajecten, ASO, TSO of BSO, ontstaan leerlingenculturen 
of tegenculturen. Deze leerlingenculturen kenmerken zich door verschillen in smaak, 
stijl, opvattingen, houdingen en verwachtingen.  
 
Maar dergelijke leerlingenculturen vormen niet alleen het kader waarbinnen 
leerlingen vertoeven; ze vormen ook het dominante kader waarbinnen de leerkrachten 
hun dagelijks brood verdienen. En de afstand tussen de culturele achtergrond van de 
leerkracht en die van de lerende is vaak groter in het BSO dan in het ASO (Elchardus, 
e.a. 1999). Ze is zelfs zo groot dat men kan spreken van culturele polarisering (Lacey, 
1984). Etnografisch schoolonderzoek heeft trouwens heel duidelijk aangetoond dat 
ondergravende leerlingenculturen ook hun sporen nalaten op de leerkrachten (Woods, 
1983; Woods, 1990; Pollard, 1982). Zij moeten dan meer energie investeren in het 
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behouden van de dagelijkse orde en komen slechts sporadisch toe aan hun kerntaken, 
namelijk onderwijzen of het ‘coachen’ van leerprocessen. In de woorden van een 
hierover bevraagde leerkracht: “… in deze school kan je interesse niet opleggen of 
opwekken, het is een veel te moeilijk publiek … in feite zijn wij nen babysitdienst...”2 
Leerkrachten ressorteren in dergelijke situaties tot zogenaamd “coping” gedrag: ze 
laten veelal hun idealen varen en concentreren zich op het “overleven” of –iets 
eufemistischer uitgedrukt– beperken zich tot “klasmanagement” (Pollard, 1990). 
Deze situatie doet zich, niet geheel onverwacht, vaker voor in de technische en 
beroepsrichtingen, dan in het algemeen secundair onderwijs (Vettenburg, 1988). 
Kortom, de culturele codes van de onderwijsvormen variëren onderling sterk en deze 
verschillen vertalen zich in een uiteenlopend schoolklimaat. In deze bijdrage wordt 
stilgestaan bij de mogelijke invloed van verschillen in schoolklimaat op 
maatschappelijke en morele attituden van leerkrachten.  
 
 

2 De rol van scholen en leerkrachten 
 
 
2.1 Onderwijs als integratie  
 
Van scholen wordt verwacht dat ze kinderen voorbereiden op hun rol in de 
maatschappij van morgen (Knoers, 1995). In die voorbereiding is de overdracht van 
instrumentele kennis, slechts één aspect. ‘Opvoeden’ omvat daarnaast ook het 
ontwikkelen van de totale persoonlijkheid, het bijbrengen van ‘burgerzin’ en van 
bredere sociale vaardigheden (Elchardus e.a., 1994). Deze aandacht voor waarden en 
normen is overigens geen nieuw fenomeen. In 1838 stelde Van Nerum, de directeur 
van de modelschool te Gent reeds: 
 

Nous avons décrété une nationalité belge, mais une déclaration, un décret ne 
suffisent pas; il faut savoir la créer, l’établir, cette nationalité inscrite dans nos lois; 
il faut savoir l’implanter solidement dans le sol de la patrie (….) Quelle est la fin 
qu’on poursuit? De former une génération morale et religieuse, attachée au sol sacré 
de la patrie et capable d’apprecier nos institutions modernes.  (Van Nerum, 1838:2) 
 
Het was derhalve de taak van leerkrachten jonge mensen in te wijden in de ruime 
cultuur van de natiestaat (Boli, 1989). En de basis van die cultuur was in de 19de 
eeuw God en Vaderland, terwijl ze in de 20ste eeuw belichaamd wordt in de iets 
minder hoogdravende vakoverschrijdende eindtermen voor het Vlaams onderwijs 
(Siongers, 2001).  
 

                                           
2 Interview met een leerkracht Technische Vakken uit een Antwerpse school, afgenomen op 24 
februari 1997. 
 



6 

Vanuit dit perspectief vervullen scholen een integrerende rol: ze dienen de morele en 
mentale ingesteldheid van de jonge leden van een gemeenschap op elkaar af te stellen 
en helpen hiermee tot de opbouw en instandhouding van een samenleving 
(Durkheim, 1925). Leraren vormden aldus de voorhoede in het 
‘beschavingsoffensief’ dat plaats vond in de 19de en de 20ste eeuw (de Swaan, 1989). 
De heroïsche rol die men leerkrachten toedichtte (namelijk de kiemen van beschaving 
planten bij nieuwe generaties) werd overigens op exemplarische wijze verwoord in de 
pedagogische tijdschriften die in de 19de eeuw het licht zagen. Zowel de katholieke 
als de liberale tijdschriften omschreven de roeping tot leerkrachten in onversneden 
religieuze beeldspraak (De Vroede, 1978; Dams, 1996). Onderwijzen was geen ambt, 
maar wel een “grootse heilige zending”. Van de onderwijzer verwachtte men naast 
onberispelijk gedrag ook een aantal eigenschappen waaronder vroomheid, 
naastenliefde, moraliteit, nauwgezetheid, geduld, zachtmoedigheid, liefde voor 
kinderen, vaderlandsliefde, behoorlijk uiterlijk, goed ontwikkeld verstand, inzicht in 
de leerstof, kennis van de ontwikkeling van het kind, methodologische en didactische 
vaardigheden (Bosmans- Hermans, 1978). Kortom, hij of zij moest een volwaardige 
tienkamper zijn (Lowyck, 2000). 
 
Deze traditie bestaat nog steeds en vertaalt zich in een steeds toenemend pakket aan 
verwachtingen ten aanzien van leraren (Prick, 2000). De leerkrachten trachten 
overigens ook aan die verwachtingen te voldoen en vertonen een specifiek 
attitudinaal profiel. Dit profiel werd omschreven als een vreemde combinatie van 
houdingen: leerkrachten hechten enerzijds veel belang aan regelvastheid, stiptheid, 
netheid, orde en op het belang van conventies, maar anderzijds ook aan solidariteit, 
openheid, creativiteit, zelfontplooiing en tolerantie (Elchardus e.a., 1999). Ze 
combineren als het ware een milde vorm van autoritarisme of gezagsgetrouwheid met 
een relatief progressieve maatschappelijke betrokkenheid. Deze combinatie is 
overigens begrijpelijk vanuit het perspectief van de betrokkenen: de inhoud van hun 
taak richt zich op progressieve waarden als ontwikkeling van het individu 
(zelfontplooiing) en solidariteit, terwijl de vorm gezagsgetrouwheid vereist. 
Leerkrachten hebben immers een minimum aan orde en aan regelduidelijkheid nodig 
om hun job naar behoren te kunnen invullen (Mortimore 1990; Teddlie & Reynolds, 
2001) 
 
 
2.2 Onderwijs als differentiatie 
 
Maar scholen reiken niet alleen de lijm aan voor gemeenschap, ze zaaien ook 
verdeeldheid. De Franse socioloog Pierre Bourdieu geniet onder meer bekendheid 
omdat hij op een vrij systematische manier heeft aangetoond dat scholen in Frankrijk 
zowel de cultuur, als de ongelijke machtsverhoudingen reproduceren. En scholen 
slagen daar vrij goed in omdat ze hun eigenlijke werking, namelijk de selectie op 
basis van afkomst en de bestendiging van cultuur en structuur, kunnen maskeren 
onder het mom van een gelijkheidsideologie (Bourdieu & Passeron, 1970). 
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‘Meritocratie’, een samenleving waarin individuen status verwerven op basis van 
individuele verdiensten, vat deze ideologie treffend samen (Young, 1963). 
 
Onderwijs wordt in onze samenleving gezien als het mechanisme bij uitstek om de 
positie op de sociale ladder te verbeteren. De onderliggende gedachte hierbij is dat 
talenten via het onderwijs op een objectieve manier worden geselecteerd. Iedereen 
maakt kans op promotie, gegeven een zekere mate van inzet en talent (Goldthorpe, 
1997). Zoals elders kanaliseert het schoolsysteem in Vlaanderen kinderen naar 
verschillende opleidingstrajecten. Het onderwijs differentieert tussen het gewone en 
het buitengewone onderwijs, maar ook tussen het algemene, het technische en het 
beroepssecundair onderwijs. Binnen elke onderwijsvorm bestaan vervolgens nog 
“sterke” en “zwakke” richtingen. Hierbij genieten de zogenaamde ‘sterke’ vormen of 
richtingen meer status en prestige dan de ‘zwakkere’ richtingen. De plaats op school 
vormt hierdoor reeds een afspiegeling van de plaats die jongeren gaan krijgen op de 
sociale ladder. De opdeling bewerkstelligd door het onderwijs werkt op deze manier 
als een eerste spelverdeler van ‘levenskansen’ (Elchardus e.a., 1999). 
 
In tegenstelling tot hetgeen het ‘meritocratisch ideaal’ voorhoudt, is niet alleen inzet 
en talent belangrijk (Goldthorpe, 1997). De plaats in het schoolsysteem wordt ook 
bepaald door de eigen sociale positie van de ouders. Herkomst is nog steeds 
belangrijk. Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben meer kans in het ASO te 
belanden dan kinderen van laagopgeleide ouders, en andersom, kinderen van 
laagopgeleide ouders eindigen veel vaker in het BSO (Tan, 1998; Elchardus, 1999; 
Nicaise, 2001).  
 
Deze opdeling en de ervaring van geen kansen te krijgen, heeft echter ook culturele 
gevolgen. Willis (1977) belicht in zijn invloedrijk werk ‘Learning to labour’ de 
waarden van de jongeren uit de Britse arbeidersklasse. Op de door hem onderzochte 
school vormen de ‘working class’ adolescenten een eigen subcultuur. De cultuur van 
die jongeren is niet echt ‘spectaculair’ of ‘anti-sociaal’ te noemen. Wat haar bijzonder 
(of ‘pervers’) maakt, zijn de idealen van deze subcultuur: ze werken als een 
curriculum dat deze jongeren voorbereidt op een leven als fabrieksarbeider. School is 
voor de “ear-‘oles ”. De waarden die belangrijk zijn voor deze kinderen –in een 
risicosituatie vanuit ons perspectief– zijn lef, moed, machismo en geslepenheid (in 
het vermijden van straffen). En de kinderen die niet onmiddellijk uitblinken in 
studiegebieden als taal of wiskunde, ontwikkelen compensatiestrategieën die hun 
latere falen verteerbaar maken (Willis, 1977). Voor Vlaanderen werden dergelijke 
tegendraadse leerlingenculturen omschreven als broeihaarden van een “cultuur van 
demotie” (Pelleriaux, 2001). De leerlingenculturen enten zich hier ten lande heel 
sterk op de bestaande onderwijsvormen.  
 
Meestal zijn leerlingenculturen reacties op het dominant normatieve klimaat van een 
school (Lacey, 1984). De inhoud van dergelijke leerlingenculturen kan gericht zijn 
tegen een bepaalde moraal (de ouderlijke moraal of de burgerlijke moraal van de 
school) en kunnen daarmee in meer of mindere mate ‘schoolondergravend’ werken 
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(Pollard, 1984). In Vlaanderen zijn de overheersende jongerenculturen in het ASO 
niet in tegenspraak met schools presteren. Dat geldt wél voor de subculturen die terug 
te vinden zijn in het BSO (Vettenburg, 1988). Deze leerlingenculturen in de 
onderwijsvormen blijken krachtige bronnen van beïnvloeding te zijn voor 
adolescenten; jongeren nemen gemakkelijk de smaken, waarden en normen van hun 
medeleerlingen over (Pelleriaux, 2001). De cultuur van demotie binnen het BSO, van 
‘later niet mee te tellen’, geen plaats te hebben in de samenleving van morgen, neemt 
tegenwoordig ook politieke allures aan. De culturele opdeling die op de schoolbanken 
begint zet zich immers door en vertaalt zich in een maatschappelijke breuklijn die 
nieuw links (Agalev) onderscheidt van nieuw rechts (Vlaams Blok) (Elchardus & 
Pelleriaux, 1998; Elchardus e.a., 1999; Pelleriaux, 2001). 
 
 
2.3 Onderwijs en lerarenculturen 
 
Een groot deel van het sociologisch schoolonderzoek heeft zich bezig gehouden met 
het in kaart brengen van impliciete mechanismen, die men samenvat onder de noemer 
van het hidden curriculum of het verborgen leerplan (Apple, 1979; Ehman 1980; 
Klaassen 1992). De aandacht gaat dan uit naar de onbewuste en onbedoelde 
leerarrangementen die houdingen van leerlingen beïnvloeden (Klaassen, 1992; 
Klaassen, 1996). De studies van het hidden curriculum vestigen onder meer de 
aandacht op de aanwezigheid van leerlingenculturen als mogelijke bronnen van 
beïnvloeding van leerlingen (Klaassen, 1992) 3.  
 
Wat het hidden curriculum voor de leerkrachten betekent komt in onderzoek echter 
minder aan bod. Nochtans maken schoolondergravende leerlingenculturen het voor 
de leerkrachten zeker niet gemakkelijk. De subculturele polarisatie op secundaire 
scholen leidt tot hetgeen Lacey ‘anti-groep’ waarden heeft genoemd: jongeren die 
reeds leerproblemen hebben of uit een milieu komen waar de school minder hoog 
wordt aangeschreven, zetten de schoolwaarden radicaal op hun hoofd (Lacey, 1984). 
In de tegencultuur wordt prestige geput uit het testen en pesten van leerkrachten of 
slecht presteren (Woods, 1990). Dit soort van gedrag kan uitmonden in “antisociaal” 
of zelfs crimineel gedrag (Vettenburg, 1988; Mooij, 1994; Vettenburg & Walgrave, 
1998).  
 
Leerkrachten staan met beide voeten in het spanningsveld tussen schoolcultuur en 
‘anti-groep’ subcultuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de leerlingenculturen 
ook reacties ontlokken bij de docenten (Pollard, 1990). Leerkrachten grijpen in 
dergelijke gevallen terug tot hetgeen de Britse onderwijssocioloog Woods (1979) 

                                           
3 Daarnaast onderscheidt Klaassen andere oorzaken van het Hidden Curriculum. Hij beschrijft ook 
de impliciete boodschap van de filterfunctie van de leraar, de “extra-boodschap van de 
leerstofinhoud”, van de interactie in de klas, van de school als organisatie, van de taalschat, van de 
taalcode, van de schoolse evaluatie en differentiatie, van de ruimtelijke setting en van de computer 
(Klaassen, 1992).  
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heeft omschreven als een ‘Hidden Pedagogy of Survival’4. In de scholen waar de 
confrontatie tussen leerlingen en school het hevigst is, nemen overlevingsstrategieën, 
aldus Woods, de plaats in van het normale lesgebeuren (Woods, 1979). Een 
geïnterviewde leerkracht technische vakken stelde hierover in ons onderzoek 
onverhuld: “soms moet ge met bokshandschoenen in de klas staan”5. Deze 
‘overlevingspedagogie’ of ‘coping’ heeft meestal ook een weerslag op de 
persoonlijkheid van de lesgever (Pollard, 1990). Kwalitatieve beschrijvingen van 
dergelijke schoolsituaties laten bijvoorbeeld zien dat leerkrachten hun christelijke of 
humanistische idealen aanpassen of zelfs opgeven (Hargreaves, 1984; Pollard, 1990). 
In andere gevallen treden vormen van dissociatie op tussen het lesgeven enerzijds en 
het engagement in de school anderzijds: leraren richten dan hun energie op 
activiteiten die buiten het lesgeven zelf liggen. Hetgeen ze op school verrichten wordt 
in instrumentele termen benaderd. De leerkrachten beperken zich dan louter tot het 
aanleren van vaardigheden en trekken een emotionele muur op, teneinde de afstand 
met de leerlingen te bewaren (Woods, 2002). Lesgeven brengt brood op de plank. Het 
lerarenberoep als ‘roeping’ is hier ver te zoeken. Het is deze mogelijke invloed van 
de cultuur van demotie bij de leerlingen op de leerkrachten die we trachten te 
beschrijven binnen de Vlaamse context. In het volgende gedeelte gaan we in op de 
resultaten van eigen onderzoek. 
 
 

3 De invloed van tegenculturen op de identiteit van leerkrachten 
 
 
3.1 Methode van gegevensverzameling 
 
Welke tol eisen tegenculturen op school van de leerkrachten in Vlaanderen? 
Doorgaans wordt dit onderzocht aan de hand van participerende observaties in de 
klas of door open interviews met leerkrachten (zie o.m. Woods, 1990). Dergelijke 
benaderingen hebben als voordeel dat de betekenis die elke individuele leerkracht 
toekent aan gebeurtenissen, kan worden achterhaald. Het nadeel is dan weer dat het 
zelden tot veralgemeenbare resultaten leidt, vermits deze onderzoeken zich beperken 
tot de situatie in één school. De onderzoeker kan in deze gevallen zelden uitmaken of 
de condities in andere scholen afwijken van hetgeen men als normaal ervaart in die 
ene school (Swanborn, 1994). Het is slechts via een vergelijkend perspectief dat de 
gelijkenissen en verschillen kunnen worden opgespoord.  
 
In het huidige geval opteren we voor een bredere benadering van de problematiek. 
Door het bevragen van een steekproef van leraren trachten we een algemeen beeld te 

                                           
4 Woods onderscheidt een achttal  ‘overlevingsstrategieën’ om tegendraadse leerlingen ofwel kalm 
te krijgen ofwel te mijden, namelijk dominantie, onderhandeling, socialisatie, verbroederlijking, 
afwezigheid, ritueel, bezigheidstherapie en ‘moral boosting’ (Woods, 1979: 146 e. v.). 
5 Zie voetnoot 2. 
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vormen van de situatie in de Vlaamse context. Concreet gaat het over de gegevens 
van 637 leerkrachten secundair onderwijs, uit 63 scholen, vergaard in 1996-1997 
door de vakgroep sociologie van de VUB6. De scholen werden gekozen op basis van 
een toevallige steekproef van de Vlaamse secundaire scholen. Hierbij werd rekening 
gehouden met de representativiteit van het onderwijsnet (gemeenschapsonderwijs, 
vrij onderwijs en officieel gesubsidieerd onderwijs), de provincies (5 provincies)7 en 
de onderwijsvormen (algemeen secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs en 
technisch secundair onderwijs).  
 
 
 Leerlingen Leerkrachten Scholen 
 N % N % N % 
Gemeenschapsonderwijs 722 15,4 155 22,7 16 25,4 
Officieel Gesubsidieerd Onderwijs 379 8,1 447 11,9 7 11,1 
Vrij Onderwijs 3590 76,5 81 65,4 40 63,5 
Totaal 4691 8  683 8  63  
Tabel 3.1 Steekproefkenmerken naar onderwijsnet 
 
 
In elke school werd bij 1 à 2 leerkrachten via een open vragenlijst gepeild naar de 
visie van de school en hun persoonlijke opvatting over morele opvoeding, 
waardevorming en het lerarenberoep in het algemeen. Dit kwalitatief beeld werd 
aangevuld met een kwantitatieve vragenlijst bij een 10 tal leerkrachten per school. Er 
werd een beroep gedaan op leerkrachten die de meeste uren gaven aan de leerlingen 
uit de derde graad secundair onderwijs. Deze enquête peilde hoofdzakelijk naar 
attituden, maar omvatte ook vragen naar sociale achtergrond, vrijetijdsactiviteiten, 
mediavoorkeuren en participatie aan het verenigingsleven (Elchardus, Kavadias & 
Siongers, 1998). 
 
 
3.2 Waarden en Attitudes 
 
We zouden willen nagaan of de confrontatie met een schoolvijandig 
leerlingenklimaat sporen nalaat op de identiteit van een leerkracht. We kunnen 
uiteraard niet de volledige identiteit of persoonlijkheid van een leraar in ogenschouw 
nemen. Hetgeen in dit kader relevanter lijkt, zijn de opvattingen van leerkrachten 

                                           
6 De gegevens werden verzameld binnen het kader van het onderzoek “Waardeopvoeding. Meting 
van effecten van de aanpak van waardevorming op de waarden van leerlingen van het laatste jaar 
S.O.”. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van het Departement Onderwijs van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap (OBPWO 95.03). Voor een technisch overzicht van de steekproef en 
vragenlijsten zie Elchardus, Kavadias & Siongers 1998. 
7 In eerste instantie werd met verstedelijkingsgraad geen rekening gehouden. De steekproef omvat 
echter genoeg variatie op dit kenmerk.  
8 Het gaat hier om gewogen aantallen. 
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over hetgeen ze nastrevenswaardig of afkeurenswaardig achten. Als het gaat over 
dergelijke algemene wenselijk geachte opvattingen, of idealen van mensen, dan 
hebben we het over hun waarden (Kluckhohn, e.a. 1962). Vanuit sociologisch 
oogpunt kunnen waarden als verbindingselementen worden gezien tussen individuele 
persoonlijkheid en ruimere cultuur. Deze symbolische ‘bruggen’ zijn algemene 
vertogen die iets zeggen over de manier waarop mensen in concrete situaties oordelen 
vellen over wat goed, juist, gepast, rechtvaardig, aantrekkelijk, waar … is (Bellah, 
e.a. 1986; Swidler, 1986). Deze vertogen helpen ons meestal de situatie beter te 
begrijpen en laten tezelfdertijd toe ons te verantwoorden voor hetgeen we denken of 
doen in die situaties (Alexander, 1993; Elchardus, 2000). We nemen aan dat we de 
aspecten van dergelijke vertogen, vertaald naar specifieke attitudes toe, kunnen 
opmeten aan de hand van itemrespons. 
Leerlingentegenculturen kenmerken zich door houdingen die wijzen op hetgeen de 
sociaal-culturele breuklijn in Vlaanderen wordt genoemd. Deze breuklijn heeft te 
maken met conflicten over culturele openheid versus geslotenheid (Elchardus, 1996). 
Derhalve willen we in de eerste plaats nagaan wat de invloed is van deze 
leerlingenculturen op attitudes die de vertaling vormen van deze breuklijn. Op het 
vlak van houdingen uit dit conflict zich in een sterke samenhang tussen 
etnocentrisme, autoritarisme, politiek cynisme en utilitair individualisme (Elchardus 
& Pelleriaux, 1998). In dit geval blijft de analyse beperkt tot etnocentrisme en 
repressief autoritarisme van de leerkrachten. Beide houdingen vormen immers 
belangrijke attitudinale vertalingen van de sociaal-culturele breuklijn. Daarnaast 
wordt gekeken naar de invloed van leerlingenculturen op de levensbeschouwelijk 
geladen attitude van ‘lichamelijke zelfbeschikking’ (de houding ten aanzien van 
euthanasie, abortus, zelfdoding, …). Katholieke scholen trachten zowel doorheen hun 
pedagogisch project, het formele leerplan, als de informele gang van zaken op school 
christelijke waarden te promoten. Dit kunnen ze expliciet door het inrichten van 
godsdienstlessen, maar ook impliciet doorheen de selectie van leerkrachten die 
nauwer aansluiten bij het eigen waardeprofiel. We kunnen veronderstellen dat 
scholen van katholieke signatuur restrictiever staan ten aanzien van abortus en 
euthanasie, in vergelijking met de openbare of gemeenschapsscholen. Bijgevolg kan 
tevens worden verondersteld dat de opvattingen over nastrevenswaardige idealen 
omtrent lichamelijke zelfbeschikking, sterk zullen verschillen tussen leraren uit het 
vrije en het officiële net. Hieronder volgt een korte beschrijving van de onderzochte 
houdingen (voor een overzicht van de schaalkenmerken zie tabel 7.1 in bijlage). 
 
 
3.2.1 Etnocentrisme 
 
Etnocentrisme is een verzamelterm voor een vorm van culturele geslotenheid. Het 
wijst op een affectieve gerichtheid naar een ‘eigen groep’, gedefinieerd in etnische 
termen, en de afwijzing van buitenstaanders (Levinson, 1969)9. In de hier gebruikte 
                                           
9 Het culturele ‘Etnie’ en het biologische ‘ras’ zijn geen equivalenten. Etnie verwijst naar een 
cultuur die ook niet mag worden vereenzelvigd met de inwoners van een bepaalde geografische 
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vragenlijst werd enkel de negatieve houding tegenover migranten (in dit geval Turken 
en Marokkanen) bevraagd. In onderstaande tabel worden de antwoordpercentages 
voor de categorieën akkoord of helemaal akkoord samengevat voor zowel de 
leerkrachten als hun leerlingen. Daarnaast worden percentages gegeven van de 
instemming met dezelfde uitspraken bij representatieve stalen van de Vlaamse 
bevolking uitgevoerd in 1995 en 1998.  
 
 
Items: % akkoord 

Leerlingen 
% akkoord  

Leraren 
% akkoord  
Vlamingen 

België had eigenlijk nooit gastarbeiders mogen 
binnenlaten.  

26,1 9,9 38,0 ISPO95 

Gastarbeiders nemen ons werk af. 24,0 5,6 X 
Migranten komen hier profiteren van de uitkeringen. 32,3 15,1 36,1 TOR98 
In sommige buurten doet de overheid te veel voor de 
migranten en te weinig voor de Belgen die er wonen. 

38,7 16,2 X 

Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen. 21,1 5,0 28,3 ISPO95 
Mensen uit verschillende culturen hebben best zo 
weinig mogelijk contact met elkaar. 

9,3 2,5 X 

We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver 
houden en vermenging met andere volkeren 
tegengaan. 

11,3 3,8 X 

Gastarbeiders moeten onder elkaar huwen. 13,2 3,1 24,5 ISPO95 
Ik ben een racist. 11,0 2,1 6,0 TOR98 
Ik ben een antiracist. 41,8 63,4 X 
Tabel 3.2 Percentages ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’ op etnocentrisme items, 
bij leerlingen, leerkrachten en Vlamingen (%)10 
 
 
De gemiddelde score van de leerkrachten op een index voor etnocentrisme die loopt 
van 0 (helemaal niet etnocentrisch) tot en met 100 (etnocentrisch in hart en nieren) is 
25 punten op 100. De leerlingen hebben een gemiddelde score van 39 punten. 
 

                                                                                                                                            
omschrijving, zoals de natiestaat. Om van een etnie te kunnen spreken zijn het hebben van een 
gemeenschappelijke sociale organisatie en het hanteren van gedeelde vertogen of waarden 
primordiaal (cf. Levinson, 1969: 103-104). 
10 TOR98 wijst op gegevens vergaard door de Vakgroep Sociologie van de VUB in 1998 bij een 
representatieve steekproef van 1340 Vlamingen (Elchardus, Hooghe & Smits, 1998). ISPO95 wijst 
op gegevens vergaard door het Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinieonderzoek, in 1995 bij 
een representatief staal van 2099 mensen uit de Vlaamse bevolking. De gegevens werden ter 
beschikking gesteld door het ISPO, gesteund door het DWTC. De data werden oorspronkelijk 
vergaard door J. Billiet, M. Swyngedouw, A. Carton en R. Beerten (Beerten, Carton, Swyngedouw, 
Billiet, 1997). Noch de gegevensverzamelaars noch het steunpunt kunnen verantwoordelijk worden 
gesteld voor de huidige analyses en interpretaties. 
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Leerkrachten vertonen een ‘politiek correcter’ antwoordpatroon, zowel in 
vergelijking met hun leerlingen, als in vergelijking met de bevolking in het algemeen. 
Ze stemmen veel minder in met uitspraken die wijzen op een inherente ongelijkheid 
tussen culturen (cultureel racisme) als met uitspraken die wijzen op groepsegoïsme 
(economisch racisme). 
 
 
3.2.2 Repressief autoritarisme 
 
De tweede geselecteerde attitude peilt naar agressief autoritarisme. Dit agressief of 
repressief autoritarisme legt niet zozeer de nadruk op het aspect van volgzaamheid 
(‘autoritaire submissie’). Het peilt eerder naar de voorkeur voor een repressieve 
gewelddadige reactie ten aanzien van misdadigers in een samenleving. Als dusdanig 
tracht het een vertaling te zijn van het ‘oog-om-oog, tand-om-tand’ principe (Nevit 
Sanford, Adorno, Frenkel-Brunswik & Levinson, 1969). 
 
 
Items: % akkoord  

Leerlingen 
% akkoord  

Leraren 
Men hoeft zich niet schuldig te voelen als men een inbreker zou 
doden. Hij heeft het dan zelf gezocht. 

29,5 15,8 

De doodstraf zou terug ingevoerd moeten worden voor zware 
misdaden zoals moord met voorbedachten rade, overvallen 
waarbij doden vallen, terroristische aanslagen ... 

47,9 28,0 

Wat hij/zij ook gedaan heeft, iedereen moet recht hebben op een 
eerlijk proces. 

77,2 94,3 

Zware misdadigers verdienen geen proces. Ze zouden 
onmiddellijk opgesloten moeten worden. 

29,8 9,6 

Verkrachters zouden gecastreerd moeten worden. 60,2 27,5 
Tabel 3.3:  Percentages ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’ op de items voor 
‘Repressief autoritarisme’ bij leerlingen en leerkrachten (%) 
 
 
Onder de huidige vorm tracht de schaal te peilen naar de mate waarin men hard wil 
zijn voor criminelen, desnoods ten koste van een goede werking van de rechtsstaat. 
Ook voor deze attitude scoren leerkrachten veel lager dan hun leerlingen. Op de 
index voor repressief autoritarisme die loopt van 0 (helemaal niet hard) tot en met 
100 (volledig hard-repressief ingesteld) vertaalt dit zich in een gemiddelde 
schaalscore van 31 punten op 100 voor de leerkrachten en van 48 punten voor de 
leerlingen. 
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3.2.3 Lijfelijke zelfbeschikking 
 
Een derde indicator peilt naar de mate waarin het principe van lijfelijke 
zelfbeschikking wordt gehuldigd, als het gaat om kwesties als abortus of euthanasie. 
Het wijst op de overtuiging dat ieder individu vrij over het eigen lichaam kan 
beschikken. Zelfbeschikking impliceert een vorm van seksueel-ethisch en bio-ethisch 
liberalisme, die in de meeste gevallen haaks staat op de gedragsvoorschriften van de 
katholieke kerk. 
 
Inzake zelfbeschikking wijken leerkrachten en leerlingen niet veel van elkaar af. 
Zowel leerlingen als leerkrachten hebben een gemiddelde score van 55 punten op 100 
op de index voor zelfbeschikking (die loopt van 0, geen zelfbeschikking, tot 100, 
volledige zelfbeschikking voor het individu). De steekproef uit de Vlaamse bevolking 
scoort systematisch een aantal procenten lager. 
 
 
Mate waarin men handelingen gerechtvaardigd acht. 
Handelingen: 

%  
Leerlingen  

%  
Leraren 

%  
Vlamingen11 

Echtscheiding 46,2 46,9 42,6 
Homoseksualiteit 56,5 63,3 54,2 
Prostitutie 19,4 23,1 X 
Abortus 27,6 24,3 26,1 
Euthanasie op vraag van de patiënt 67,3 59,8 
Euthanasie op vraag van de familie 33,6 38,8 

 

{57,0}12 

Zelfdoding (of zelfmoord) 21,5 18,3 17 
Doden uit zelfverdediging 58,4 54,3 X 

Tabel 3.4 Percentages ‘Meestal’ of ‘Altijd gerechtvaardigd’ op de items voor 
‘lijfelijke zelfbeschikking’, bij leerlingen, leerkrachten en Vlamingen (%) 
 
 
3.3 Werkwijze 
 
Hebben leerlingenculturen een invloed op de leerkrachtenculturen? In zijn 
algemeenheid kunnen we deze vraag niet beantwoorden. Wel kunnen we nagaan of 
specifieke subculturen, gebonden aan de onderwijsvormen, een impact hebben op de 
houdingen van leerkrachten. Concreet komt het erop aan na te gaan of leerkrachten 
systematisch verschillen naargelang de onderwijsvorm waarin ze staan. De 
onderzoeksvraag wordt dan “heeft de onderwijsvorm waarin een leraar staat, enige 
impact op de attituden van de leerkracht?”.  
                                           
11 De Vlaamse gegevens zijn afkomstig van het Belgische luik van het Europees Waardenonderzoek 
uit 1999 (Elchardus, e.a., 2000). Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef van 
1120 volwassene Vlamingen. 
12 In de EVS vragenlijst werd geen onderscheid gemaakt tussen euthanasie op vraag van familie 
enerzijds en op vraag van de patiënt zelf anderzijds. 
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we rekening houden met de aard van 
de gegevens. De informatie over leerkrachten is vergaard binnen scholen. En scholen 
verschillen in de praktijk nu eenmaal sterk qua samenstelling van hun leerlingen en 
leerkrachten. De leerlingenpopulatie van een school is geen perfecte afspiegeling van 
de bevolking. Elke school heeft vaak een bepaald soort over- of 
ondervertegenwoordiging in termen van sociale categorieën. Sommige scholen 
rekruteren meer uit hogere sociale lagen, terwijl andere, bijvoorbeeld omwille van 
hun ligging, hoofdzakelijk rekruteren uit de lagere sociale strata. Dit effect kan tevens 
worden versterkt doordat bepaalde scholen meer mogelijkheden hebben om 
leerlingen te weigeren. Voor de leerkrachten bestaat er een analoog probleem: 
technische scholen hebben relatief meer technische docenten, terwijl ASO scholen 
relatief meer universitair geschoolden onder het lerarenkorps tellen. 
 
Teneinde dit probleem op te vangen worden multilevel modellen gebruikt met twee 
niveaus: leerkrachten (niveau 1) gegroepeerd binnen scholen (niveau 2) (Bryk & 
Raudenbush, 1992; Kreft & De Leeuw, 1998). De analyses houden een aantal stappen 
in. In de eerste plaats wordt een ‘nulmodel’ geschat, zonder verklarende variabelen. 
Dit model laat toe na te gaan in welke mate de onderzochte houdingen samenklitten 
op schoolniveau. Concreet geeft dit cijfer, dat loopt van 0 (geen correlatie) tot 1 
(perfecte correlatie), weer in welke mate de leerkrachten binnen de scholen op elkaar 
gelijken in hun houdingen. Een lage intraschool correlatie zegt ons dat leerkrachten 
binnen een school uit de steekproef niet echt verschillen van hun collega’s uit een 
andere school. Een hoge intraschool correlatie wijst daarentegen op sterkere 
onderlinge gelijkenissen tussen de leerkrachten van dezelfde school. Deze correlaties 
geven op deze manier een ruwe schatting van het ‘schooleffect’.  
 
Vermits de scholen verschillen in hun samenstelling, kan een deel van het totale 
schooleffect te wijten zijn aan niet-schoolse elementen. Een deel van de gelijkenis in 
houding van de leraren kan te wijten zijn aan schoolkenmerken, maar ook aan 
gemeenschappelijke kenmerken van die leerkrachten, zoals hun sekse, leeftijd, 
levensbeschouwing en vooropleiding. Hiermee wordt rekening gehouden in een 
eerste reeks modellen. Deze modellen (modellen 1) worden verder netto modellen 
genoemd, omdat ze een schatting geven van de samenhang op schoolniveau, 
uitgezuiverd voor deze externe invloeden. 
 
In een volgend soort modellen (modellen 2) zal de onderwijsvorm van de school 
worden toegevoegd. In deze modellen wordt nagegaan of leerkrachten die in het ASO 
staan, verschillen van leerkrachten die enkel in het TSO en of BSO staan. Indien de 
onderwijsvorm waarin de leerkracht staat geen invloed heeft op de onderzochte 
attitude, is de kans groot dat de beïnvloeding van de leerlingentegencultuur minimaal 
is.  
 
De onderwijsvormen zijn de fysieke en symbolische ruimten die de voorkeuren, 
houdingen en smaken van leerlingen medebepalen. Maar voor de leerkrachten 
kunnen ze een andere betekenis hebben. Indien we een effect vinden van de vorm op 
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de houdingen van leerkrachten, dan weten we niet of het gaat over de invloed van 
hun leerlingen, dan wel van hun collegae. Een deel van de gevonden ‘vormeffecten’ 
kunnen te wijten zijn aan elementen van de heersende schoolcultuur die los dienen te 
worden gezien van de leerlingen. Een laatste reeks modellen (modellen 3) tracht 
daarom te peilen naar de invloed van de houdingen van leerlingen. De heersende 
tegenculturen van leerlingen worden gekenmerkt door een tegendraadse houding op 
de sociaal-culturele breuklijn. Dit betekent dat leerlingen uit het BSO gemiddeld 
gesproken etnocentrischer en harder zijn ingesteld. Ze vertonen ook een veel 
restrictievere houding inzake lijfelijke zelfbeschikking (Elchardus, e.a., 1999; 
Pelleriaux, 2001). Vermits we geïnteresseerd zijn in de invloed van de 
leerlingentegenculturen op de leerkrachten zal in de derde reeks modellen de 
gemiddelde houding van de leerlingen op de sociaal-culturele breuklijn worden 
gebruikt als verklarend kenmerk13.  
 
 

4 Analyse 
 
 
4.1 Invloed van onderwijsvorm op de attituden van leerkrachten 
 
In de eerste plaats moet worden uitgemaakt of leerkrachten systematisch verschillen 
volgens school op het vlak van de weerhouden attitudes. Een eerste ruwe schatting 
van de mogelijke schooleffecten voor leerkrachten leert ons dat leerkrachten uit 
verschillende scholen relatief weinig van elkaar verschillen als het gaat over 
etnocentrisme, autoritarisme of zelfbeschikking. Voor etnocentrisme bedraagt de 
maat van samenhang binnen scholen 10%. Voor repressief autoritarisme en 
zelfbeschikking bedraagt dit respectievelijk 8% en 9% (zie tabel 7.3 in bijlage). Dit 
betekent dat zowat 10% van de gevonden verschillen in etnocentrisme bij 
leerkrachten kan worden herleid tot kenmerken die met de school te maken hebben. 
Deze effecten zijn vrij bescheiden in vergelijking met de impact van scholen op 
vaardigheden als lezen en schrijven bij leerlingen. Daar ligt de grote orde van de intra 
school correlaties rond de 40% (Scheerens & Bosker, 1997). Leerkrachten verschillen 
niet zo sterk van elkaar, zou men kunnen stellen. Desalniettemin blijken scholen 
enige impact te hebben. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat een deel van 
deze impact te maken heeft met de individuele kenmerken van de leerkrachten. Dit is 
hetgeen in model 1 aan de orde komt. Indien we rekening houden met de 
levensbeschouwing en de vooropleiding14 van de leraars, zakt de samenhang op 

                                           
13 Het gaat in dit geval over de gemiddelde schaalscore van de leerlingen uit de 5 belangrijkste 
klassen waarin elke leerkracht lesgeeft (in termen van aantal uren les per week). 
14 Vooropleiding werd geoperationaliseerd als een binaire variabele (dummy-codering), waarbij de 
leerkrachten zonder een universitaire lerarenopleiding de referentiecategorie vormen (categorie 0). 
Voor levensbeschouwing bestond de referentiecategorie uit de mensen die zichzelf niet als 
 



17 

schoolniveau tot 6% voor etnocentrisme en tot ongeveer 4% voor repressief 
autoritarisme en lijfelijke zelfbeschikking.  
 
Tabel 4.1 vat de effectparameters samen van de getoetste modellen. Eerst en vooral 
wordt een soort voorwaardelijk gemiddelde score gegeven per model. Dit is de 
gemiddelde score voor de leerkrachten die tot de referentiecategorieën behoren op de 
verklarende variabelen. Concreet gaat het in model 1 over de gemiddelde score van 
leerkrachten die geen universitaire lerarenopleiding hebben gevolgd en die zichzelf 
niet als katholiek omschrijven. 
 
In model 2 gaat het daarenboven over dezelfde soort leerkrachten die ook in het ASO 
lesgeven. Wil men bijvoorbeeld de gemiddelde score op etnocentrisme kennen van 
een leerkracht met een universitair diploma, die niet katholiek is, dan moet bij dit 
voorwaardelijk gemiddelde (26,5) de parameter voor vooropleiding worden bijgeteld 
of, in dit geval, ervan worden afgetrokken (-7,3). De gemiddelde score voor zo’n 
leerkracht bedraagt 19,2 punten op de 100 puntenschaal voor etnocentrisme. In het 
onderste gedeelte van de tabel wordt ook telkens meegegeven hoe goed de modellen 
de onderzochte houdingen kunnen verklaren. Zo wordt op basis van model 1 zo’n 
43% van de variantie in het etnocentrisme op schoolniveau ‘verklaard’. Voor 
zelfbeschikking verklaren we tweederde van de gevonden verschillen op 
schoolniveau op basis van levensbeschouwing en genoten vooropleiding. 

                                                                                                                                            
katholiek omschreven (vrijzinnig, ongelovig, onverschillig, ander). De ruwe frequentieverdelingen 
staan in tabel 7.2 in bijlage. 
 



 

   Model 1
 

Model 2 
 

Model 3 
 

 Etnocentrisme      Repressief
Autoritarisme 

Lijfelijke 
Zelfbesch. 

Etnocentrisme Repressief
Autoritarisme 

Lijfelijke 
Zelfbesch. 

Etnocentrisme Repressief
Autoritarisme 

Lijfelijke 
Zelfbesch. 

 B (SD)  B (SD)  B (SD)  B (SD)  B (SD)  B (SD)  B (SD)  B (SD)  B (SD)  

Gemiddelde 26,34   35,42   62,88   22,41   31,04   64,14   22,94   31,89   63,74   
Leeftijd  0,11 (0,03) ** 0,02 (0,03)  -0,14 (0,02) *** 0,12 (0,03) ** 0,03 (0,03)  -0,15 (0,02) *** 0,12 (0,03) ** 0,04 (0,03)  -0,15 (0,02) *** 

Vooropleiding  
(0=niet 
universitaire 
lerarenvorming) 

-6,78 (1,33) *** -7,93 (1,59) *** 5,31 (1,30) *** -4,19 (1,51) ** -5,00 (1,83) ** 4,44 (1,52) *** -3,66 (1,51) ** -4,25 (1,85) ** 4,13 (1,55) ** 

Katholiek 
(0=Rest) 

4,38 (1,37) ** 0,08 (0,38)  -15,3 (1,35) *** 4,21 (1,35) ** 0,5 (0,38)  -15,2 (1,35) *** 4,21 (1,35) ** 0,01 (0,37)  -15,1 (1,35) *** 

Geeft enkel les in 
BSO en of TSO 
(0=ook in ASO) 

          5,60 (1,59) *** 5,87 (1,88) ** 1,81 (1,58)  3,79 (1,80) *** 3,17 (2,13)  -0,66 (1,81)  

Positie op sociaal-
culturele breuklijn 
van de leerlingen 

                  0,11 (0,04) * 0,14 (0,06) * -0,07 (0,04)  

 
Modelkenmerken 

                           

Intra school 
correlatie (%) 

6,1    4,3   3,7   5,1   3,4   4,0   4,7   2,4   4,3   

R² Schoolniveau 
 

43%    47%   68%   53%   66%   66%   57%   72%   63%   

R² Individueel 
niveau 

5%    2%   16%   6%   3%   16%   6%   3%   17%   

Tabel 4.1 Verklarende modellen met vooropleiding, levensbeschouwing & onderwijsvorm15 
 

                                           
15 De  parameters van de continue variabelen (leeftijd en positie op de breuklijn van de leerlingen) zijn gestandaardiseerde parameters.  
Voor de dichotome variabelen wordt de referentiecategorie tussen haakjes weergegeven. 
Significatiedrempels van de effecten: * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001. 
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Over model 1 kunnen we vrij kort zijn16. Dit model dient immers om de invloed van 
onderwijsvormen te kunnen inschatten voor onderling vergelijkbare leerkrachten. De 
invloed van opleiding op de onderzochte houdingen stemt overeen met bevindingen 
uit eerder onderzoek. Universitair geschoolden zijn minder etnocentrisch, minder 
autoritair, en sterker gehecht aan lichamelijke zelfbeschikking. Oudere leerkrachten 
zijn gemiddeld etnocentrischer en restrictiever op het vlak van zelfbeschikking. En 
katholieken zijn duidelijk veel minder enthousiast over handelingen zoals abortus en 
euthanasie (Elchardus & Pelleriaux, 1998; Elchardus, Chaumont & Lauwers, 2000)17.  
 
In model 2 wordt rekening gehouden met de onderwijsvorm. Bovenop de reeds 
opgenomen variabelen in model 1 wordt de vorm waaraan elke leerkracht les geeft, 
toegevoegd als mogelijk verklarend kenmerk. Leerkrachten die enkel aan technische 
of beroepsscholen doceren, worden vergeleken met hun collega’s die ook aan 
leerlingen in het ASO les geven. In onze steekproef vertonen de culturele 
breuklijnhoudingen van de leerkrachten effecten van de onderwijsvormen. Leraren 
met dezelfde vooropleiding en levensbeschouwing verschillen naargelang ze zuiver 
in beroepsscholen, dan wel ook aan ASO leerlingen lesgeven. Vergelijkbare 
leerkrachten scoren systematisch 5,6 punten hoger op etnocentrisme en 5,9 op 
repressief autoritarisme als ze alleen lesgeven in beroeps en/of technische scholen. 
Lijfelijke zelfbeschikking laat dergelijke invloed niet zien. Voor deze houding 
overheerst levensbeschouwing op de invloed van andere socialisatievelden. 
Katholieke leerkrachten scoren systematisch 15 punten (ofwel 0,9 standaarddeviatie) 
lager inzake zelfbeschikking.  
 
Model 3 weegt de invloed van de houdingen van de leerlingen waaraan de 
leerkrachten lesgeven tegenover de algemene invloed van de onderwijsvorm. Het zou 
misleidend zijn te stellen dat we hiermee de reële invloed meten van elke individuele 
leerling, hier en nu, op de leerkrachten. Het dient eerder te worden gelezen als een 
indicator voor de gecumuleerde invloed van de heersende stemming binnen de 
klassen. De resultaten van de analyses bevestigen deels de vorige modellen (modellen 
2). De positie van de leerlingen op de sociaal-culturele breuklijn van de leerlingen 
hangt samen met de mate van etnocentrisme en repressief autoritarisme bij de 
leerkrachten. Hoe rechtser de leerlingen op de breuklijn, hoe rechtser de leerkrachten. 
Dus, hoe etnocentrischer, repressiever, politiek cynischer of meer utilitair de 
leerlingen, hoe etnocentrischer en repressiever de leerkrachten. Voor wat betreft 
etnocentrisme blijft er een betekenisvolle invloed over van de onderwijsvorm. De 
houdingen van de leerlingen verklaren niet het gehele effect van de onderwijsvorm 
op de leraar. Een andere mogelijke bron van beïnvloeding inzake etnocentrisme kan 
bijvoorbeeld bij de collega’s liggen. Voor repressief autoritarisme valt het effect van 

                                           
16 Sekse vertoont geen enkele invloed op de drie onderzochte houdingen. De variabele werd niet 
verder opgenomen in de hier gepresenteerde modellen. 
17 De hogere mate van etnocentrisme van katholieke leerkrachten stemt niet overeen met eerdere 
observaties. Hoewel belangwekkend kan dit fenomeen niet binnen dit korte bestek worden 
behandeld.  
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de onderwijsvorm wel volledig weg. Inzake lijfelijke zelfbeschikking blijven de 
zaken zoals ze waren in voorgaand model. Noch de onderwijsvorm, noch de 
houdingen van de leerlingen bepalen de mate van zelfbeschikking van de 
leerkrachten. 
 
 
4.2 Interpretatie 
 
Leraren vertonen omwille van hun pedagogische opdracht een profiel dat gericht is 
op persoonlijkheidsvorming en gemeenschapsvorming. Dit uit zich onder meer in hun 
tolerantere houding tegenover andere culturen en in de minder harde roep om ‘wraak’ 
als het gaat om de berechting van misdadigers. Ze zijn hierin niet alleen toleranter 
dan de doorsnee leerling, maar ook begripvoller en toleranter dan de volwassen 
Vlaming. Ze geven hier als het ware het goede voorbeeld voor een open samenleving. 
Inzake lijfelijke zelfbeschikking verschillen leerkrachten echter niet van hun 
leerlingen en wijken ze minimaal af van de volwassen Vlamingen.  
 
De analyses samengevat in tabel 4.1 wijzen erop dat de tegenculturen van de 
leerlingen sporen nalaten op een aantal houdingen van hun leerkrachten. Vooral het 
etnocentrisme en het repressief autoritarisme worden aangepast, terwijl lijfelijke 
zelfbeschikking nagenoeg niet verschilt.  
 
Een mogelijke verklaring voor dit gegeven is dat lijfelijke zelfbeschikking een 
attitude is die nauw samenhangt met een conflictmaterie die reeds geruime tijd is 
geïnstitutionaliseerd. De levensbeschouwelijke breuklijn tussen katholieken en 
antiklerikalen kan dan nog wel voor politiek debat zorgen, ze leidt zelden nog tot 
massale protestmarsen. Het naast elkaar bestaan van verschillende netten vormt een 
van de verankeringspunten van deze breuklijn. Binnen het eigen net wordt het eigen 
levensbeschouwelijk project voorgetrokken. Concreet betekent dit, dat in katholieke 
scholen een ethisch conservatief profiel van de leerkrachten niet in tegenspraak wordt 
gezien met hun pedagogische opdracht, maar net als een troef kan worden ervaren 
(Kavadias 2001). In sommige scholen is lijfelijke zelfbeschikking een tegenwaarde, 
terwijl het in andere deel uitmaakt van een dominant waardepakket. 
 
Dit is zeker niet het geval voor de nieuwere sociaal-culturele breuklijn. De 
pedagogische opdracht van de scholen, verwoord in hun pedagogisch project of in 
hun reglementen, vermelden expliciet dat ze ijveren voor een tolerante samenleving. 
Zowel het gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerd onderwijs, als het vrij 
onderwijs streven heel expliciet waarden na als ‘openheid’ en ‘verdraagzaamheid’ 
(VSKO, SD; GO, SD). De populistische tegenculturen van leerlingen kunnen in 
nagenoeg alle scholen hun pijlen richten op de alomtegenwoordige canon van 
wereldburgerschap. 
 
De invloed van leerlingen laat zich ook ten dele verklaren door de spanning die 
ontstaat door de afstand tussen de culturen van de leerkrachten en die van de 
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leerlingen. Als deze afstand relatief beperkt is, zal de spanning tussen 
leerlingensubcultuur en leerkrachtencultuur niet hoeven te leiden tot conflicten of 
aanpassingen. Indien het verschil uitermate groot is, wordt zulk een scenario meer 
plausibel. Onderstaande tabel geeft de verschillen in gemiddelde scores (op de 100-
punten schalen) voor leerkrachten en leerlingen. In eerste instantie wordt de 
algemene afstand bekeken. Daaruit kan men onder meer aflezen dat het verschil in 
repressief autoritarisme de grootste is, met een afstand van 17,5 punten op de schaal 
die loopt van 0 tot 100. De afstand inzake zelfbeschikking bedraagt minder dan één 
punt en is ook niet statistisch betekenisvol. Indien we de leerlingen uit het ASO 
vergelijken met de leraren die er lesgeven, dan worden de afstanden op het vlak van 
etnocentrisme en autoritarisme kleiner; deze inzake zelfbeschikking iets groter. De 
grootste verschillen vindt men tussen de leerlingen BSO en hun leerkrachten 
(Elchardus et al. 1999). 
 
 
 I. 

Totaal 
II. 

ASO 
III. 

BSO-TSO 
 Leerlingen Leraren dif. Leerlingen Leraren dif. Leerlingen Leraren dif. 
Etnocentrisme 39,3 25,2 14,1*** 32,1 21,5 10,6*** 44,7 29,6 15,1*** 
Repressief 
Autoritarisme 48,2 30,6 17,5*** 

 
40,2 

 
26,5 

 
13,7*** 

 
54,3 

 
35,6 

 
18,6*** 

Lijfelijke 
zelfbeschikking 54,5 55,4 -0,9 

 
60,2 

 
56,8 

 
3,4** 

 
50,1 

 
53,6 

 
-3,5** 

Tabel 4.2 Afstand tussen leerlingen  en leerkrachten voor de drie houdingen18 
 
 
De verschillen voor lijfelijke zelfbeschikking zijn over het algemeen het kleinst. Het 
is de vraag of de nood tot aanpassing zich hier doet gevoelen. Betreffende de twee 
andere houdingen kan het verschil zonder overdrijven hemelsbreed worden genoemd. 
De afstand in leefwereld tussen de leraren en de hun toevertrouwde jongeren mag dan 
al groot worden genoemd. Maar wat indien we zouden uitgaan van de 
veronderstelling dat de jongeren uit het TSO en BSO in onze steekproef les zouden 
krijgen van de leerkrachten die ook in het ASO zitten? In dat geval zou de (fictieve) 
afstand tussen enerzijds de leerlingen BSO en TSO en anderzijds de leraren die ook 
in het ASO lesgeven ongeveer 23 punten op 100 bedragen voor etnocentrisme en 28 
punten voor repressief autoritarisme. Naar alle waarschijnlijkheid worden onervaren 
jonge leerkrachten met een dergelijk fenomeen geconfronteerd indien ze in het TSO 
of het BSO terechtkomen. Dit zou in vele gevallen de vorm aannemen van een 
cultuurschok voor de betrokkenen.  
 
Woods veronderstelt dat leerkrachten, onder druk van de tegencultuur van leerlingen, 
instrumenteler worden in hun houding ten aanzien van het lesgeven. Ze nemen 

                                           
18 Significantiedrempels van de verschillen tussen de gemiddelden, berekend op basis van t-toetsen: 
* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001. 
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emotionele afstand en zijn meer gericht hun privé-leven (Woods, 2002). In de 
lerarenvragenlijst peilden we onder meer naar een dergelijke vakgerichte 
onderwijsoriëntatie. Aan de hand van een meetinstrument voor deskundigheids-
gerichtheid werd nagegaan of leerkrachten al dan geen zakelijke aanpak huldigden in 
hun lespraktijk (Prick, 1983). Op basis van uitspraken als “Een leraar is geen 
jeugdwerker” of “Als leraar moet je ernaar streven altijd zo rationeel mogelijk te 
handelen” werd een dergelijke oriëntatie opgemeten19. Het is hier niet de bedoeling 
uitvoerig in te gaan op deze eenzijdige instrumentele benadering van het lesgeven. 
Wel lijkt het nuttig stil te staan bij de implicaties van een dergelijke visie op het 
lesgebeuren voor de maatschappelijke houdingen van leerkrachten. 
 
Het verband tussen een instrumentele invulling van de lesopdracht en de houdingen 
van de leerkrachten kan worden verduidelijkt door de leerkrachten in 3 gelijke 
groepen te verdelen, volgens hun mate van vakgerichtheid: de 33% leerkrachten met 
de laagste deskundigheid kunnen dan worden vergeleken met de 33% leerkrachten 
met een gemiddelde en de 33% met een hoge deskundigheid. Leerkrachten met een 
hoge mate van deskundigheidsgerichtheid zien de taak van de leerkracht 
voornamelijk als het overbrengen van vakkennis. Dit dient op een zo rationeel 
mogelijk manier te gebeuren en impliceert een zekere afstand tegenover de leerlingen 
(Prick, 1983).  
 
Figuur 1 illustreert overduidelijk dat een dergelijke instrumentele benadering niet 
echt verantwoord te noemen is voor het morele klimaat bij leerkrachten. Leerkrachten 
met een lage mate van deskundigheidsgerichtheid staan over het algemeen toleranter 
tegenover migranten. Daarnaast maakt het voor deze mensen niet zoveel uit of ze in 
het ASO staan, dan wel enkel aan BSO-TSO leerlingen lesgeven. Deze leraren 
behouden een ‘zendelingenprofiel’. Aan de andere kant van het spectrum, bij de hoge 
deskundigheidsgerichtheid, zijn de leraren niet alleen veel harder en etnocentrischer, 
maar zijn de verschillen tussen de onderwijsvormen ook meer uitgesproken. De 
correlaties tussen deskundigheidsgerichtheid en de houdingen die wijzen op de 
sociaal-culturele breuklijn schommelen rond de 0,4520, hetgeen vrij hoog is. Dit 
betekent dat leerkrachten met een sterke oriëntatie op instrumentele deskundigheid 
ook over het algemeen een cynischer en wantrouwiger mensbeeld hanteren en er een 
harder en cultureel gesloten maatschappijbeeld op nahouden.  

                                           
19 De volledige schaal is opgenomen in bijlage. 
20 De product moment correlatie tussen deskundigheidsgerichtheid en de totale schaal voor de 
nieuwe breuklijn (bestaande uit etnocentrisme, repressief autoritarisme, politiek cynisme en utilitair 
individualisme) bedraagt 0,53. 
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 Figuur 4.1 Attituden volgens niveau van deskundigheid en onderwijsvorm van 
de leerkrachten 
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Instrumentele deskundigheid en pedagogische professionaliteit lijken voor het 
lerarenberoep niet in elkanders verlengde te liggen. Een instrumentele ingesteldheid 
lijkt integendeel haaks te staan op een pedagogische benadering die zowel kennis, 
vaardigheden als waarden wil bijbrengen.  
 
 

5 Besluit? 
 
Elke school vormt een schaalmodel van de samenleving, met eigen expliciete 
gedragscodes, maar ook met een groot aantal meer impliciete normen, waarden en 
(sub)culturen. Leerlingen brengen in die micromaatschappij letterlijk tienduizend 
uren door met andere jongeren en met leerkrachten (Rutter, e.a. 1980). Ze doen er 
ervaringen op met straffen, met rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, 
samenwerking, inspraak, … en komen in contact met rolmodellen voor hetgeen 
bijvoorbeeld typisch mannelijk of vrouwelijk is (Klaassen 1992). Leerkrachten 
vervullen in deze context een beetje de rol van missionaris. Ze hebben een morele 
missie ten aanzien van individu en maatschappij. Dat deze missie niet helemaal 
geërodeerd is zoals soms wordt gesuggereerd (cf. Woods 2002), blijkt uit het 
afwijkend attitudinaal profiel van het onderwijzend personeel. Leraren blijken 
repertoires van kennis, gevoelens en waarden te hebben die afwijken van de rest van 
de bevolking. De vertogen, symbolen en mythen waaruit leerkrachten kunnen putten, 
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zijn ook vrij gelijkvormig over de verschillende scholen heen. In die zin kan men 
veronderstellen dat leerkrachten geïntegreerd zijn in een algemene 
leerkrachtencultuur (Sachs & Sachs, 1988). 
 
Leraren staan echter ook lijnrecht tegenover de groepen die uitgerangeerd worden in 
onze kennissamenleving. Deze “moeilijke groepen”, die geconcentreerd zijn in de 
technische en vooral de beroepsrichtingen, zijn over het algemeen meer 
etnocentrisch, agressief en ethisch conservatief. Ze wijken niet alleen af van de 
leerlingen uit het ASO, maar nog meer van hun leerkrachten. De analyses laten de 
interpretatie toe dat de tegencultuur van deze leerlingen inderdaad sporen nalaat op 
de houdingen van hun leraren. Dit geldt echter niet voor alle hier onderzochte 
houdingen. Leraren worden niet beïnvloed inzake lijfelijke zelfbeschikking. Voor 
deze attitude is de eigen levensbeschouwing veel dwingender dan de attitude van de 
leerlingen.  
 
In het geval van beroepssecundaire scholen is de spanning tussen de vertogen van de 
leerlingen en die van de leerkrachten uitermate groot. De impliciete boodschap van 
de leerlingencultuur is er gericht tegen de inspanningen van de school. Een deel van 
de leerkrachten die enkel in BSO en TSO scholen staan, past waarschijnlijk zijn visie 
aan. Dit heeft tot gevolg dat de boodschap van de subcultuur uit de beroepsscholen 
niet alleen bij medeleerlingen terecht komen; ze bepalen de hele schoolsfeer. 
Rekening houdende met de bevinding dat leerkrachten ook leerlingen meebepalen in 
hun attituden (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998), helpt dit de bestendiging van 
de hardnekkigheid van dergelijke subculturen op school te begrijpen. In 
beroepssecundaire scholen worden de houdingen die kenmerkend zijn voor de 
nieuwe breuklijn op twee manieren bestendigd: via de leerlingen, maar ook via de 
omweg van de verwachtingen en houdingen van de leerkrachten.  
 
De manier waarop leerkrachten omgaan met de spanning is uitermate belangijk. 
Naarmate leerkrachten zich terugtrekken in een deskundige professionele rol, laten ze 
het morele terrein braak liggen. De hogere zakelijke houding tegenover het lesgeven 
die men vindt in het BSO en TSO druist in tegen een kindgerichte benadering 
(Woods, 2002). Dit heeft implicaties voor de manier waarop men de professionaliteit 
van het lerarenberoep opvat. Leraren met een hoge deskundigheidsgerichtheid 
hanteren een instrumentele visie op hun taak, maar vinden ook duidelijk dat de 
pedagogische opdracht niet tot hun rol behoort. De kern van dit pedagogisch ideaal 
omvat immers een morele missie voor de leerkrachten met een individuele en 
collectieve dimensie. Op individueel vlak streeft men naar persoonlijkheidsvorming 
en op collectief vlak naar gemeenschapsvorming (Klaassen, 1996). De ‘deskundigen’ 
onder het lerarencorps hanteren een ‘beperkte’ invulling van professionaliteit (Hoyle, 
1975). De criteria voor goed onderwijs zijn er vakgerichtheid, instrumenteel en 
rationeel. Het zijn criteria die sterk doen denken aan hetgeen men onder 
professionaliteit in de bedrijfswereld verstaat (Lammers, 1989). De onderliggende 
utilitaire logica van efficiëntie staat er haaks op een logica die de ontplooiing van 
kind of jongere centraal stelt (Woods, 2002). Maar scholen zijn geen bedrijven. Het 
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hanteren van een dergelijke beperkte invulling van professionaliteit verarmt niet 
alleen het lerarenberoep, maar kan zelfs contraproductief zijn voor een harmonische 
persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren. In de professionalisering van het 
lerarenberoep mag men zeker niet vergeten dat er blijkbare meerdere dimensies van 
professionaliteit belangrijk zijn. En een pedagogische professionaliteit dient hierbij te 
primeren. Vakidioten lijken immers morele idioten voort te brengen. 
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Bijlagen 
 
 

Schaal SchaalKenmerken  
 Leerkrachten 

 α x SD N 
Etnocentrisme 0,88 25,2 14,5 634 
Repressief autoritarisme 0,73 30,8 18,9 615 
Lijfelijke zelfbeschikking 0,81 55,3 17,6 634 
Tabel 7.1 Schaalkenmerken leerkrachtenbestand 1996-1997 
 
 
 
(N totaal 635 ongewogen) Ν % 

Sexe Vrouwelijke leerkrachten 350 55,1 
Levensbeschouwing  Omschrijft zichzelf als katholiek 452 71,2 
Vooropleiding  Heeft universitaire lerarenopleiding gevolgd 367 57,8 
Vorm  Geeft enkel les in het BSO en of TSO 306 48,2 
Tabel 7.2 Kenmerken leerkrachten in de analyse  
 
 
 Etnocentrisme Autoritarisme zelfbeschikking 
 Modellen Modellen Modellen 
 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Leraar 236,40 225,08 222,88 223,17 329,40 322,76 319,99 319,45 272,20 228,61 227,84 226,85 
School 25,29 14,38 11,78 10,88 27,36 14,42 11,07 7,64 26,98 8,64 9,28 10,10 
Intra 
school 
correlatie 0,10 0,06 0,05 0,05 0,08 0,04 0,03 0,02 0,09 0,04 0,04 0,04 
L² 
Deviantie 5281,72 5240,37 5226,57 5222,03 5380,76 5359,73 5350,76 5344,87 5405,92 5265,92 5263,84 5261,49 
Afname in 
deviantie 

 41,4*** 
(df=2) 

13,8*** 
(df=1) 

4,5 
(df=1) 

 21,0*** 
(df=2) 

9,0** 
(df=1) 

5,9* 
(df=1) 

 140*** 
(df=2) 

2,1 
(df=1) 

2,4 
(df=1) 

Tabel 7.3 Variantiecomponenten van de multilevel modellen21 
 
 

                                           
21 Significantiedrempels van de effecten: * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001. 
Model 1: Netto model, dat controleert op de achtergrondkenmerken Leerkrachten 
Model 2: Netto model, dat controleert op de achtergrondkenmerken (model 1) + onderwijsvorm 
Model 3: Model 2 + sociaal-culturele breuklijn van de leerlingen (Score op schaal voor nieuwe 
breuklijn van de leerlingen uit de 5 belangrijkste klassen (administratieve groepen) waaraan leraar 
les geeft). 
 



 

(N totaal 635 ongewogen) 
Items: 

Niet 
akkoord 

-/+ Akkoord Missing 

1. Een leraar is geen jeugdwerker. 36,7 33,5 29,8 0.8 
2. Leerlingen hebben met mijn persoonlijke opvattingen 
niets te maken. 

54,8 29,4 15,8 0.6 

3. Als leraar moet je ernaar streven altijd zo rationeel 
mogelijk te handelen. 

25,9 31,5 42,6 0.8 

4. Ik vind dat er een zekere afstand dient te zijn tussen 
leraar en leerling. 

9,5 29,6 60,9 0.9 

5. Ik vind dat veel leraren een overdreven begrip tonen 
voor het gedrag van bepaalde leerlingen.  

45,3 36,4 18,3 0.8 

6. Veranderingen in het onderwijs zijn vrijwel nooit 
verbeteringen. 

26,8 50,5 22,7 1.4 

7. Als leraar moet je je emoties niet tonen. 65,7 25,9 8,4 0.8 
Tabel 7.4 Procentuele verdelingen op items van schaal voor deskundigheids-
gerichtheid (Prick, 1983)22 

                                           
22 Een Principale componentenanalyse op de 7 items levert 1 component met een eigenwaarde van 
2,3 die 39% van de variantie verklaart. De betrouwbaarheid van de somschaal (Cronbach’s alfa) 
bedraagt 0,68. 
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